
 

    Zápis ze zasedání  
kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP  

 ze dne 24. 5. 2016  
 
 

 
Přítomni:  prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Mgr. Pavel Krákora, Ph.D, Ing. Miroslav 

Poláček,  Dagmar Pochylá,  Ing. Ivo Jakubík, Petr Schneider, Jana 
Trundová 

 
Omluveni: Ph.D, Mgr. Petr Pavlík, Anna Vodrážková 
 
Hosté:  Ing. Josef Suchánek, ředitel SKM UP 
 
 
 
Zasedání Kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP začalo ve 13:00 hod. 
v salonku menzy SKM UP na VŠ koleji Šmeralova. 
 
  
 
Program: 
 

1. Zahájení 
2. Dodržování právních předpisů a jiných předpisů upravujících provoz 

stravovacích služeb 
3. Připomínky a podněty ze strany strávníků 
4. Informace ředitele SKM UP ke stravovacímu provozu 
5. Různé  

 
 
 
1)   Zahájení 
        
Předseda komise Ing. Poláček přivítal členy komise a hosty a zahájil jednání podle 
plánovaného programu. 
 
 
 
 
 

http://www.upol.cz/kontakty/kontakt/contid/19419/
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2)  Dodržování právních předpisů a jiných předpisů upravujících provoz 
stravovacích služeb 

 
Vedoucí menzy D. Pochylá informovala komisi, v období od posledního zasedání 
kontrolní komise nebyla v menze žádná kontrola státního dozoru. V menze je kladen 
velký důraz na dodržování právních předpisů, hygienických pravidel a systému 
kritických bodů (HACCP) ve všech provozech. Začátkem června bude proveden 
vnitřní audit MVDr. Walterovou z DW Hygieny s.r.o. ve všech stravovacích 
provozech, zaměřený na kontrolu provozu a funkčnost systému HACCP a následné 
proškolení všech zaměstnanců v menze i bufetech. 
 
 
 
3)   Připomínky a podněty ze strany strávníků  
 
Vedoucí menzy konstatovala, že připomínky a podněty ze strany strávníků nebyly 
v posledním období řešeny, uvedla: 

• vzhledem k nezájmu ze strany strávníků byla zrušena výroba řízků, salátů 
v krabičkách, vydatných polévek v menze Neředín, bude znovu obnoveno 
v novém studijním roce, 

• zaznamenána byla pochvala Katedry matematiky PdF UP za zajištění 
cateringu pro účastníky konference  EME a dále poděkování Místopředsedy 
vlády za přípravu občerstvení pro „Setkání nad Národní politikou vědy, 
výzkumu a inovaci 2016-2020“ v Pevnosti poznání. 

 
 

 
4)  Informace ředitele SKM UP ke stravovacímu provozu 
 
ředitel SKM  

• informoval o provedeném upgrade softwaru v menze, který se podařilo 
realizovat po sedmi letech. Vzhledem k tomu, že během uvedené doby 
proběhlo cca šest upgrade, které nebyly pro menzu zakoupeny, došlo 
k technickým problémům při instalaci. V prvním dni nasazení byl pozastaven 
provoz bufetů, dále strávníci neměli možnost objednání přes PC (webKredit), 
v každé výdejně byl ale zajištěn jeden snímač pro objednání stravy. 
Dodavatelská firma, která znala současný stav v menze, podcenila částečně 
situaci a zastaralé systémy. Ředitel firmy Anete osobně vyslovil SKM UP 
omluvu a snažil se zajistit co nejrychlejší řešení. Do budoucna bude nutné 
vyměnit stávající PC. 
Nový upgrade byl nejdůležitějším krokem pro zajištění dynamického, 
aukčního nákupního systému potravin, který se připravuje od nového 
akademického roku, od kterého se očekává ekonomický přínos pro 
hospodaření menzy. Rovněž přináší vylepšení dalších parametrů, jako je 
např. povinné zobrazování alergenů, 

• v dubnu byla v jídelně RUP uspořádána první akce „Vaříme S“,  
s prorektorem Kučerou a ředitelem SKM UP, setkala se s velmi kladnou 
odezvou, na podzim budeme pokračovat, zaměříme se i na větší propagaci 
směrem k zaměstnancům UP, 
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• SKM UP vyhrála výběrové řízení na provozu bufetu zdravé výživy v objektu 
Baluo FTK UP, zahájení provozu se plánuje na září – říjen 2016. 

 
 
 

 
 
 
5) Různé 

 
Petr Schneider 

• Menza zajišťovala občerstvení na studentské akce Majáles a také se úspěšně 
prezentovala na festivalu Garden Food Festival Olomouc, kde byl o jídla 
větší zájem než v minulém roce. 

 
Prof. Opatrný  
• Pochválil dnešní oběd v menze – kuřecí Montevideo. 

 
 

Předseda komise poděkoval za účast, zasedání kontrolní komise bylo ukončeno 
ve 14,30 hod. 
 
 
 
Termín dalšího zasedání kontrolní komise stravovacího provozu je předběžně 
plánován na září 2016, přesný termín bude oznámen elektronickou poštou. 
 
 
 
 
 
 

Zapsala: Jana Trundová 
V Olomouci dne 24. 5. 2016 
 
 
 
 
 
      Ing. Miroslav Poláček v.r. 
          předseda komise 


	Zapsala: Jana Trundová

