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Metodický pokyn kvestora UP  k výběru poplatků  
za stravování studentů UP 

 
 
 

V souladu s Řádem menzy a ceníky pro stravování hradí studenti, kteří se stravují 
v menzách SKM UP dotovanou cenu. 
Studentské účty pro stravování v menzách SKM UP jsou zálohového typu. Studenti 
vkládají na účty finanční prostředky, ze kterých se poté postupně hradí stravovací služby, 
případně provádí úhrada nákupu doplňkového sortimentu v bufetech. 
Vklady se provádí hotovostně nebo bezhotovostně. 
 
• Hotovostní vklady se přijímají v hlavní pokladně menzy. Dle provozních možností 

a mimo provozní dobu této pokladny lze vklady provádět také v bufetech. Provozní 
doby viz http://skm.upol.cz. Vklady finančních prostředků na účty studentů probíhají 
po předložení identifikační karty studenta UP. Minimální hotovostní vklad je 100,- 
Kč. 

• Bezhotovostní vklady jsou možné formou inkasa i přímým převodem na bankovní 
účet menzy. 

• Studenti obdrží písemné informace o možnostech bezhotovostních plateb formou 
inkasa v hlavní pokladně menzy a na http://skm.upol.cz. Jejich součástí jsou formuláře 
„Potvrzení k povolení inkasa.“ Vyplněné formuláře je třeba odevzdat v hlavní 
pokladně menzy. V případě uvedených nesprávných symbolů platby nese plátce 
veškeré důsledky z toho plynoucí. 

• Příkazy k inkasu jsou odesílány tak, aby platby mohly být zúčtovány zpravidla první 
pracovní den v měsíci. Připsání vkladu na účet strávníka v menze je do dvou 
pracovních dnů po obdržení platby na účet menzy.  

• Příkazy k inkasu jsou odesílány také o prázdninách. Studenti, kteří nemají o provádění 
inkasa v době prázdnin zájem, musí tuto skutečnost s dostatečným předstihem nahlásit 
v hlavní pokladně menzy. 

• Bezhotovostní převody prováděné na základě příkazu studenta je vhodné odesílat 
se splatností první pracovní den v měsíci. Jen tak lze zaručit připsání vkladu na 
stravovací účet v menze do dvou pracovních dnů po připsání platby na bankovní účet 
menzy. Vždy je třeba uvádět variabilní symbol shodný s rodným číslem studenta (bez 
lomítka). Bez této náležitosti bude platba vrácena zpět! 
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Provozní doba hlavní pokladny menzy (tř. 17. listopadu 54) ve školním roce: 

 
 

pondělí – čtvrtek 11.00 – 14.00 
Pátek 11.30 – 13.30 

 
 
Další místa přijímající hotovostní vklady:  

• bufet hlavní menza (tř. 17. listopadu 54)  
• bufet menza Neředín (tř. Míru 113) 
• bufet na recepci Šmeralovy koleje (Šmeralova 6) 
• bufet na recepci koleje Neředín 2 (U Letiště 786) 
 

Kontrolou a dodržováním tohoto metodického pokynu jsou pověřeni  vedoucí pracovníci 
úseku stravování SKM UP:  
Dagmar Pochylá, Petr Schneider, za EÚ Mgr. Leoš Jurásek a Václava Pavlíková. 
 
 
Platnost:  od 1. 10. 2006 
 
V Olomouci dne: 25. 9. 2006 
 
Schválil:  
 
 
 
        Ing. Jiří J i r k a 
            kvestor UP 


