Zápis ze zasedání
kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP
ze dne 28. 11. 2016

Přítomni: Mgr. Petr Čehovský, Ph.D., PhDr. Iva Klimešová, Ph.D., Mgr. Pavel
Krákora, Ph.D., Ing. Miroslav Poláček, Petr Schneider, Jana Trundová
Omluveni: Ing. Irena Jedličková, Dagmar Pochylá, Mgr. Petr Pavlík, Klára
Vitovská, prof. RNDr. Tomáš Opatrný, prof. RNDr.Hana Kolářová,CSc.
Hosté:

Ing. Josef Suchánek, ředitel SKM UP, Josef Kaštil, člen AS UP

Zasedání Kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP začalo ve 13,00 hod.
v salonku menzy SKM UP, VŠK Šmeralova 6, Olomouc.

Program:
1. Zahájení
2. Volba předsedy kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP
3. Dodržování právních předpisů a jiných předpisů upravujících provoz
stravovacích služeb
4. Připomínky a podněty ze strany strávníků
5. Informace ředitele SKM UP ke stravovacímu provozu
6. Různé

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

2) Volba předsedy kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP
Předseda komise Ing. Poláček představil jednotlivé členy komise, dle nového
jmenování ze dne 14. 11. 2016. Vzhledem k tomu, že nebyla přítomna nadpoloviční
většina členů komise, byla volba předsedy odložena na příští zasedání kontrolní
komise.
3) Dodržování právních předpisů a jiných předpisů upravujících provoz
stravovacích služeb
Vedoucí provozu menzy P. Schneider informoval komisi, že za období od
posledního zasedání kontrolní komise nebyla v menze SKM UP žádná kontrola
státního dozoru.
3) Připomínky a podněty ze strany strávníků
Vedoucí provozu sdělil, že připomínky a podněty ze strany strávníků nebyly
v posledním období řešeny,
• otázka podávání oblohy k minutkám – návrh prof. Opatrného - závěr vedoucí menzy i přes velkou frekvenci strávníků v období tzv. špičky zajistí
zkušebně možnost volby oblohy a následné vyhodnocení do příštího
zasedání, bude vyhodnoceno na příštím zasedání za přítomnosti vedoucí
menzy.
Zaznamenána byla řada pochval za zajištění akcí pro UP – pracovní obědy, zasedání
na RUP, v Konviktu. Akce otevření Baluo – v rámci rautu byla předvedena nová
nabídka zdravé výživy – bio jogurty, „fresh“ saláty. Tyto budou připravovány
v menze a distribuovány na recepce VŠ kolejí, prozatím tam, kde jsou dostatečně
dimenzované chladící vitríny a postupně i do dalších, a to včetně bufetů.
Dr. Klimešová se dotázala, proč SKM UP neprovozuje bufet Baluo.
Ředitel SKM UP
• vysvětlil, jak se vyvíjela situace, odborná firma posoudila podmínky provozu
s tímto výsledkem - původní projekt byl navržen pro studenou kuchyni,
nebyly žádné technologie, nebyla vyřešena vzduchotechnika. Projekční firma
dva měsíce projektovala a navrhovala řešení, FTK vyjádřilo určitou
nespokojenost, proto SKM odstoupila od možnosti provozování tohoto
bufetu.
4) Informace ředitele SKM UP ke stravovacímu provozu
ředitel SKM
• informoval přítomné o ekonomické situaci menz SKM v porovnání za
srovnatelné období 1 – 10/2015 a 1 -10/2016:
zvýšení celkového počtu vydaných jídel: + 4,26 %, z toho studenti + 5,09 %,
zaměstnanci - 2,98 %, akce UP +31 %, cizí strávníci + 6, 41 %, akce DČ + 25
%.
Podrobnější rozbor hospodaření menz bude prezentován na příštím zasedání
komise po novém roce, kdy již bude uzavřeno účetní období roku 2016.
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P. Schneider
•

informoval o velkém nárůstu strávníků ve výdejně RUP, kde došlo k nemalému
nárůstu díky zpřístupnění jídelny i pro studenty, dříve 120 – 130 strávníků,
dnes stabilně 450 strávníků.

5) Různé
Dr. Klimešová, J. Kaštil
•

studenti mají připomínky ke kvalitě kávy v bufetu menzy Neředín, chybí
wi-fi,

ředitel SKM
•
•

tato otázka již byla předmětem jednání na SKM, ve spolupráci s odborníkem
- baristou bude řešena otázka kvality kávy a správného způsobu přípravy
kávy v bufetu menzy,
zasíťování menzy WiFi sítí je vázáno na finanční prostředky, postupně
probíhá zasíťování jednotlivých budov VŠK,

Ing. Poláček
-

vyslovil názor, že po zavedení EET v restauračních zařízeních by se mohl
počet strávníků ještě zvýšit,
pozastavil se nad tím, že se někteří členové SK neomluvili, i když jednání
bylo svoláváno na jimi navržený a odsouhlasený termín.

ředitel SKM
od 1. 12. 2016 v souvislosti se zavedením EET (UP se přihlásilo o výjimku)
dochází ke snížení DPH za stravovací služby z 21% na 15%. Na zasedání
ředitelů KaM VVŠ ČR všichni ředitelé jednomyslně uvedli, že nebudou
zlevňovat o 6 %, vzhledem ke ztrátovosti menz, které jsou dotovány
kolejemi. Otázku projednával s kvestorem UP, bude navržen nový ceník
s úvahou na pokrytí režií, otázka snížení ceny jídla by se mohla projevit po
zavedení dynamického nákupního systému – tedy snížení ceny surovin.
Ředitel SKM požádal jednotlivé členy o názor na toto téma.
Diskuse: většina členů vyjádřila souhlasné stanovisko s návrhem,
Dr. Klimešová
• na základě průzkumu mezi studenty v menze Neředín vyjádřila názor, že cena
bez polévky se zdá vysoká. Dále pochválila zaměstnance menzy v Neředíně
za vstřícnost.
Mgr. Čechovský
• pochvalně hodnotil úroveň stravování, jen upozornil na velký nárůst ceny u
norského lososa,
ředitel SKM
• u lososa jsme jednoznačně přešli na kvalitnější a dražší surovinu – norského
lososa. Kvalita se jednoznačně zvedla, jak u menzovní formy (mražený
losos), tak u mimo menzovních speciálních akcí (čerstvý losos) a úměrně
tomu se zvedla cena jídla. Marže pro menzu se nijak neposunula, nepočítá se
v % k nákupní ceně suroviny, ale pevnou přirážkou.
•
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Předseda komise poděkoval za účast, zasedání kontrolní komise bylo ukončeno
v 15,00 hodin.
Termín dalšího zasedání kontrolní komise stravovacího provozu je předběžně
plánován na konec ledna 2017 ve 13,00 hodin v salonku menzy, Šmeralova 6,
Olomouc, přesný termín bude navržen a zaslán elektronickou poštou. Vzhledem
k tomu, že máme zájem o účast všech členů, zejména bychom rádi vyšli vstříc
akademickým pracovníkům, navrhněte prosím, jako obvykle, předběžně den a čas,
který Vám vyhovuje.

Zapsala: Jana Trundová
V Olomouci dne 28. 11. 2016

Ing. Miroslav Poláček v. r.
předseda komise
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