
 
Zápis ze zasedání  

kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP  
 ze dne  6. 12. 2021 

 
 

 
Přítomni:       Mgr. Petra Gaul Aláčová, PhD., Mgr. Lenka Stloukalová Mgr. Michal Nguyen, 

Ing. Miroslav Poláček,  Jana  Trundová 
 

Omluveni: Mgr. Petr Čehovský, prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc., PhDr. Iva Klimešová, 
Ph.D Mgr. Pavel  Krákora, Ph.D., Bc.  Lenka  Sedláková, 

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 

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

 
2)  Aktuální informace ředitele SKM UP o provozu menzy 
 
ředitel SKM  

• podle statistik výdeje jídel byl začátek studijního roku specifický, situace se postupně 
uklidnila, studenti se přizpůsobili času a provoz je celkem plynulý. Menzy přesto jedou 
na 100 a více procent. V menze na rektorátě je nejlepší čas výdeje  kolem 13. hod. 

http://www.upol.cz/kontakty/vyhledavani/kontakt/?user_vlkcontacts_pi1%5Bpersonid%5D=02605
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• Personální situace v menzách je stále problematická, velká fluktuace je zejména na 
pozici pomocná síla a pomocný kuchař, stabilní zaměstnanci jsou přetahováni do 
školních jídelen, kde nabízí lepší finanční ohodnocení, nově nastupující zaměstnanci 
často nastupují na PN.   

• Aktuálně se připravuje návrh na úpravu cen v menzách, které jsou s ohledem na 
zvyšující se náklady (personální, energie apod.) neudržitelné. Cena jídla neodpovídá 
realitě, zejména u studentů a cizích strávníků, rentabilní jsou pouze ceny jídel u 
zaměstnanců. Cena jídla se skládá z ceny surovin a věcných nákladů, byla vypočtena 
průměrná cena režijních nákladů za  několik let, která činí 60,- Kč. Je připravena 
prezentace pro paní kvestorku  na jednání AS. Ředitel poprosil členy komise – zástupce 
AS o podporu při jednání.  

Ing. Poláček 
• uvedl, že má informace, že se v rektorátní menze běžně vydávalo 960 jídel, problémy 

možná souvisí se změnou personálu. 
M. Paszyc 

• podle statistik bylo v menze RUP  v roce 2019  1x vydáno 1080 jídel, v letošním roce 
2x přes 900 jídel, jinak se počty pohybují kolem  700 – 800 jídel. Při velkých počtech 
vydaných jídel se snižuje komfort stravování. 

• Největším problémem jsou v této době personální problémy, zejména v souvislosti 
s Covidem, na PN, karanténě  a OČR je cca 25 zaměstnanců z 89.  Od středy 8. 12. 
bude uzavřena menza v Holici, objednaná jídla budou stornována. Od pondělí 13. 12. 
bude uzavřena menza Šmeralova. Proběhne také mimořádné testování zaměstnanců. 
Omezena musela  být i provozní doba  FreshUP, uzavřeny jsou bistra na PdF v suterénu 
a na tř. Svobody. 
Dr. Gaul Aláčová – navrhla získat větší počet brigádníků do menzy z řad studentů. 
Mgr. Nguyen  -  pro  získávání brigádníků by bylo dobré využít spolupráce 
s Oddělením  komunikace UP. 
J. Trundová – letos máme 24 brigádníků ve FreshUP, o tuto práci je zájem, práce 
v kuchyni je náročnější, vyžaduje také zaškolení na stroje a zařízení a zdravotní 
prohlídky pro kategorii 2. Ale spolupráci se nebráníme a pro letní semestr budeme 
znovu  inzerovat. 

 
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  

• Požadavek LF, FZV  na mikrovlnnou troubu. V minulém týdnu byla instalována ve 
výdejně LF u vchodu, 

• na stížnost z PdF bylo odpovězeno, 
ředitel SKM 

• pokud je doručena regulérní stížnost, musí se vypořádat,  pak se postupuje v souladu s 
normou UP. 
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Dr. Gaul Aláčová 
• se dotázala, zda je ve strategickém záměru UP nějaký požadavek na řešení kapacity 

menz. 
M. Paszyc  

• pro plánovanou menzu ve FN pro LF a FZV s kapacitou 3 000 jídel, 280 míst jsme 
dodávali technické požadavky pro kuchyň, dalšího jednání se za SKM nikdo neúčastnil. 
 

5) Různé 
M. Paszyc  

• od 1. 1. bude možné dávat jídla do burzy jen do 14,15 hodin, jedná se o technický 
problém software, který se řeší, 

• ze strany fakult nedostáváme informace o provozu, které mají vliv na zásobování 
FreshUP bister, např. zrušení výuky dálkařů na PdF, nebo uspořádání akcí v Holici. 
Stává se pak, že bistro je úplně vyprodané, nebo naopak zboží s nízkou délkou 
trvanlivostí nám zůstane. Poprosil zástupce stravovací komise o součinnost při 
informování o změnách na fakultách. 

 
 
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  
7. března 2022 (14. března 2022)  ve 13,00 v salonku menzy SKM UP, VŠK Šmeralova 6, 
Olomouc. 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jana Trundová 
V Olomouci dne 6. 12.  2021 
 
 
 
      Ing. Miroslav Poláček v. r. 
          předseda komise 
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