
 

    Zápis ze zasedání  
kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP  

 ze dne 14. 5. 2019  
 
 

 
Přítomni:  prof.  RNDr. Tomáš  Opatrný, prof. RNDr.  Hana Kolářová, CSc., PhDr. 

Iva Klimešová,Ph.D, Mgr. Pavel Krákora, Ph.D., Mgr. Petr 
Čehovský,Ph.D., Mgr. Karolína Spurná, Ph.D., PaeDr. Zbyněk Janečka, 
Ing. Miroslav Poláček, Miroslav Paszyc,  Jana Trundová 
 

Omluveni: Bc. Lenka Sedláková, MUDr. Jiří Charamza 
 
Hosté:  Ing. Josef Suchánek, ředitel SKM 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. Aktuální informace ředitele SKM UP o provozu menz a o ekonomických  
    výsledcích 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, po zahájení pokračovalo 
jednání podle plánovaného programu. 
 
 
2)  Aktuální informace ředitele SKM UP o provozu menzy 
 
ředitel SKM  

 hovořil o ekonomických výsledcích menzy za rok 2018, menza je ve ztrátě, za 
rok 2018 je ztráta  cca 3,3 mil. Kč. Období roku 2018 není srovnatelným 

http://www.upol.cz/kontakty/vyhledavani/kontakt/?user_vlkcontacts_pi1%5Bpersonid%5D=02605
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obdobím z důvodu rekonstrukce velké menzy 17. listopadu – uzavření menzy, 
přeskupení strávníků (menza Křížkovského), otevření menzy na LF UP, 
rekonstrukce areálu Holice. 

 Za období 1 – 4/2019 došlo k nárůstu strávníků o 14 %, ekonomika za 1 – 
3/2019 – ztráta je vyšší o 261 tis. Kč oproti roku 2018. Zvýšené náklady tvoří 
zejména personální náklady – o cca 1 mil. Kč (zvýšení minimální mzdy od 
1/2019 – úprava mezd) a dále náklady za energie cca o 254 tis. Kč – vzhledem 
k modernizaci varny menzy (agregáty, vzduchotechnika). 

prof. Opatrný se dotázal, jak je ztráta kompenzována, 
ředitel SKM – ztráta menzy se tři roky snižovala, v letošním roce vzrostly personální 
náklady díky navyšování mezd v minulých letech (minimální mzda 2015 – 9 200,- od 
1. 1. 2019 13 350,- růst o 4 150,- Kč), ztráta je kompenzována ziskem z ubytování 
hlavní i doplňkové činnosti. 
 
3) Dodržování právních předpisů a jiných předpisů upravujících provoz 

stravovacích služeb 
 
 M. Paszyc  

 proběhla kontrola státního dozoru – KHS v menze 17. listopadu. V jednom 
případě kontrola konstatovala provozní pochybení – používání vozíku na 
zboží ze supermarketu – byla udělena pokuta ve výši 500,- Kč, 

 provoz menzy je ve zkušebním provozu, v letním období budou probíhat 
opravy závad po rekonstrukci, 

 po velkém auditu HACAP v provozech menzy byl zpracován systém 
kritických bodů – nový dodavatel, AUDIT probíhá 1x ročně – proškolení 
všech zaměstnanců stravovacích provozů a recepcí proběhne příští týden. 
  

3)  Připomínky a podněty ze strany strávníků  
 
ředitel SKM 

 vegetariánský den v menze měl pozitivní dopad, v nabídce bylo šest 
vegetariánských jídel – dobrá odezva, 

 
M. Paszyc 

 snažíme se vyjít vstříc strávníkům, vaří se šest jídel, vždy je jedno bezmasé, 
bezlepkové, ryze vegetariánské, 

 byla řešena stížnost na velikost porcí ve výdejně na LF. Na tomto pracovišti 
vydává jídlo zaškolený personál, nyní tam dojíždí zkušený kuchař s praxí. 

 
 
5) Různé 
 
M. Paszyc  

 informoval o proběhlé ochutnávce kávy a čaje – nabídka pro UP, kanceláře, 
pracoviště - možnost dodání i reklamních cukrů, ubrousků, fakturace formou 
vnitrofaktury, 

dr. Klimešová 
 vznesla dotaz na možnost zařazení i bezlepkových těstovin 
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 – p. Paszyc – vstupní cena bezlepkových těstovin je vyšší, mohli 
bychom najít nějaká řešení, např. těstovinový salát. 
 
 
 

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 16. září 2019 ve 13,00 v salonku menzy SKM UP, VŠK Šmeralova 6, 
Olomouc. 
 

 
 
 

Zapsala: Jana Trundová 
V Olomouci dne 14. 5. 2019 
 
 
 
      Ing. Miroslav Poláček v. r. 
          předseda komise 


