
 

Zápis ze zasedání  
kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP  

 ze dne  14. 6. 2021 
 
 

 
Přítomni:     prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.,  prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D., PhDr. 

Iva Klimešová,Ph.D.,  Mgr. Petra Gaul Aláčová, PhD.,Mgr. Pavel  
Krákora, Ph.D., Bc.  Lenka  Sedláková, Mgr. Michal Nguyen, Ing. 
Miroslav Poláček,  Jana  Trundová 

 
Omluveni: Mgr. Lenka Stloukalová, Mgr. Petr Čehovský,  Viktor Slávik,  
 
Hosté:  Ing. Bc. Libor Kolář,  ředitel SKM UP, Miroslav Paszyc, vedoucí úseku 

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

1. Zahájení 
2. Aktuální informace ředitele SKM UP o provozu menz  
3. Dodržování právních předpisů a jiných předpisů upravujících provoz   

stravovacích služeb 
4. Připomínky a podněty ze strany strávníků 
5. Různé 
6. Volba předsedy komise 

 

 
 
1)   Zahájení 
        
Jednání komise zahájila Jana Trundová, přivítala všechny přítomné členy komise           
a hosty. Zároveň tlumočila omluvu předsedy komise Ing. Poláčka, který se z důvodu 
pracovního jednání opozdí, z uvedeného důvodu bude plánovaný bod  - volba 
předsedy komise přesunuta na závěr jednání. Změna programu byla jednomyslně 
odsouhlasena. 
 
 

http://www.upol.cz/kontakty/vyhledavani/kontakt/?user_vlkcontacts_pi1%5Bpersonid%5D=02605
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2)  Aktuální informace ředitele SKM UP o provozu menzy 
 
ředitel SKM  

• Informoval o nelehké provozní a ekonomické situaci na úseku stravování, která 
souvisí se snižujícím se počtem ubytovaných studentů. SKM se snaží zachovat 
i omezený provoz FreshUP bister, přestože jde o ztrátový provoz. 
Dále ředitel SKM  předal slovo vedoucímu úseku stravování, který podrobněji 
rozebral situaci v menzách. 

M. Paszyc 
• Pokud nebudeme porovnávat předchozí léta, ve srovnání s minulým rokem lze 

mluvit o stoupající tendenci vydaných teplých jídel – o 70 tisíc jídel  více oproti 
roku 2020, kdy byla vydávána zejména balená jídla. Počet jídel závisí hlavně 
na fakultách, na přítomnosti studentů a zaměstnanců, na délce zkouškového 
období, zda bude prodlouženo do července apod. 

• Prázdninová doba v menzách – zaměstnanci si budou vybírat řádnou 
dovolenou,  provoz bude operativně zajištěn, v provozu budou  všechny menzy 
kromě Menzy Neředín, vydávána budou hotové jídla, nebudou minutky. 
Menza Neředín bude otevřena nejpozději v září, v návaznosti na akce FTK  se 
zvažuje možnost otevření  v posledním srpnovém týdnu. 

• Catering – v současné době se zvedl velký zájem – domluvené akce, posunuté 
termíny akcí, snažíme se vyhovět v rámci provozních možností, zajišťujeme 
snídaně pro ubytované hosty. 

• FreshUP – otevřeny jsou ty, kde je zájem zákazníků – na PřF,  FF,  Pdf a 
v Holici, zavřeno je na PF. Znovu se začíná rozbíhat  řešení vybudování nového 
bistra na FF, tř. Svobody, které má fungovat jako prozatímní, do doby 
rekonstrukce budovy, zatím není vyjasněno, kdo bude financovat. 

• Personální situace -  během pandemie nebyly prodlužovány některé končící 
pracovní smlouvy, další končí k 30. 6. 2021, od září bude nutné doplnit stav 
zaměstnanců na pozici kuchař, pomocný kuchař, prodavačka, máme mírné 
obavy, vzhledem k situaci na pracovním trhu, zejména u pozice kuchař. 
 

3) Dodržování právních předpisů a jiných předpisů upravujících provoz 
stravovacích služeb 

 
       M. Paszyc 

• Za období od posledního zasedání komise nebyla v menze žádná kontrola 
státního zdravotního dozoru.  
 

4)  Připomínky a podněty ze strany strávníků  
 

M. Paszyc  

• Byla řešena připomínka – balená jídla nelze dát do burzy. Od července bude 
nastaveno objednávání samostatně jídlo a krabička. Zákazník si objedná 
zvlášť obal, kuchař na místě krabičku zataví.  
Mgr. Nguyen  - dotázal se na používání dvojích obalů – eko krabička a „nové“ 
obaly určené k „zatavení“. M. Paszyc – zatím ne, cenově rozdílné, na skladě 
máme cca 4000 ks obalů. 
prof. Hron – jaký je vývoj balených jídel v závislosti na Covidu. M. Paszyc – 
v souvislosti s nástupem pandemie koronaviru byl zahájen prodej balených 
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jídel, investice do strojového vybavení činila cca 280 tis. Kč, v současné době 
se počet ustálil počet na 50 balených jídel denně. 

• Hodnocení jídel – do Ankety se zapojilo celkem 3 230 lidí, negativních reakcí 
bylo 300, slovní hodnocení není možné, hodnotit lze jen jídlo, které si 
zákazník objednal.  Oddělení ISS SKM prověří, jaké jsou možnosti Software 
Kredit, co lze doplnit a vylepšit. 
Mgr. Nguyen  - z dlouhodobého hlediska je anketa přínosná, navrhl využití 
přes Mobil Kredit – pro studenty přívětivější, dále zlepšení propagační 
kampaně, vyřazení sortimentu z vrátnic a bister – bagety, chlebíčky – zbytečná 
data. 
prof. Hron – uvedl několik podnětů pro zlepšení, tak aby vyhodnocení ankety 
bylo pro vedení menzy uživatelsky příjemné, automatické shrnutí, stručná 
tabulka, vyhodnocení ráno z předchozího dne, pokusit se o spolupráci 
s katedrou informatiky PřF, možná spolupráce se studenty. 
Ing. Poláček -  podporuje hodnocení jídel, ale navrhuje zkusit anketu   
zjednodušit. 
Dr. Krákora – přimlouvá se za zjednodušení, aby anketa nebyla 
kontraproduktivní, nezatěžovala. 
Dr. Gaul Aláčová – anketu hodnocení jídel podporuje, mladá generace 
potřebuje hodnotit. 
M. Paszyc – téma Ankety  bude dále řešeno, po prověření možností Software 
a dalších podnětů, informace na příštím zasedání komise. 
 

     
5) Různé 
 
ředitel SKM 

• Připravuje se aktualizace Řádu menzy UP, věcnou část připraví SKM, ve 
spolupráci s právním oddělením UP.  Pokud by členové komise měli konkrétní 
podněty, mohou je zaslat.  

Dr. Klimešová 

• v Neředíně chybí zaměstnancům sortiment, který je v bistrech FreshUP.          
M. Paszyc -  bistro v Neředíně bylo uzavřeno z důvodu nerentabilního 
provozu. K zahájení nového studijního roku hledáme řešení nabídky, alespoň 
menšího sortimentu občerstvení. 

prof. Kolářová 

• vyjádřila poděkování menze v období Covidu za možnost poskytování 
stravování studentům na praktické i klinické výuce, v této době FN naprosto 
omezila přístup studentů do své  jídelny. 

Dr. Gaul Aláčová 

• tlumočila poděkování, členové AS ocenili možnost stravování v období 
Covidu. 

Dr. Krákora  

• nabídka  FreshUP na PdF vyhovuje, reference jsou jen pozitivní nebo 
neutrální. 
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6) Volba předsedy komise 

• Jana Trundová seznámila přítomné s volbou předsedy Kontrolní komise 
stravovacího provozu SKM UP, celkem bylo přítomno 9 členů komise. 
Mgr. Nguyen  vznesl připomínku, zda bude hlasování tajné, nebo veřejné. 
Členové komise se jednomyslně dohodli na veřejném hlasování. 
 
V následné diskusi byl na pozici předsedy komise nominován Ing. Miroslav 
Poláček. Další návrhy nebyly předneseny. Ing. Poláček s nominací souhlasil 
Proběhlo hlasování. 
přítomno 9 členů komise, pro 8, proti 1, zdrželo se 0  
Předsedou Kontrolní komise stravovacího provozu byl zvolen Ing. 
Miroslav Poláček. 
 
 

 
Předseda komise poděkoval za účast, zasedání kontrolní komise bylo ukončeno v 
15:00  hodin. 
 

Termín dalšího zasedání kontrolní komise stravovacího provozu je plánován na 
pondělí  11. října  2021 ve 13,00 v salonku menzy SKM UP, VŠK Šmeralova 6,  
 
 
Zapsala: Jana Trundová 
V Olomouci dne 14. 6. 2021 
 
 
 
 
      Ing. Miroslav Poláček v. r. 
          předseda komise 
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