
 

    Zápis ze zasedání  
kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP  

 ze dne 13. 10. 2018  
 
 

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

PhDr. Iva Klimešová,Ph.D., Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.,  Mgr. Petr 
Čehovský,Ph.D., MUDr. Jiří Charamza, Mgr. Karolína Spurná,        
Bc. Lenka Sedláková, Ing. Miroslav Poláček, Miroslav Paszyc,  Jana 
Trundová 
 

Omluven: PaeDr. Zbyněk Janečka, Ph.D.  
 
Hosté:  Ing. Josef Suchánek, ředitel SKM UP 
 
 
Zasedání Kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP začalo ve 13,00 hod. 
prohlídkou zrekonstruované menzy, jednání pokračovalo v jídelně menzy SKM UP, 
VŠK 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, představil novou 
členku komise – Bc. Lenku Sedlákovou z Právnické fakulty UP, po zahájení 
pokračovalo jednání podle plánovaného programu. 
 
2)  Aktuální informace ředitele SKM UP o provozu menzy 
ředitel SKM Ing. Josef Suchánek pozval členy komise na prohlídku hlavní menzy 17. 
listopadu, po dokončené kompletní rekonstrukci, jak stavební, tak technologické.  
Vedoucí úseku stravování Miroslav Paszyc provedl členy komise jednotlivými 
prostorami varny i jídelny a seznámil je s novou technologií, která je v současné 

http://www.upol.cz/kontakty/vyhledavani/kontakt/?user_vlkcontacts_pi1%5Bpersonid%5D=02605
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době nejmodernější v gastronomii, v ČR. Největší úspory bude přinášet nová myčka, 
úspora bioodpadu je až 80 %.  Provoz menzy běží od 8. 10. 2018 ve zkušebním 
provozu, venkovní areál je z části ještě staveniště, odstraňují se závady, ladí se 
vzduchotechnika. 
 
V budově starých teoretických ústavů LF byla otevřena výdejna jídel menzy, s 48 
místy k sezení, na počátku se vydávalo 120 jídel, nyní cca 400 jídel. 
 
3) Dodržování právních předpisů a jiných předpisů upravujících provoz 

stravovacích služeb 
 M. Paszyc  

• za období od posledního zasedání kontrolní komise nebyla v provozech 
menzy SKM UP žádná kontrola státního dozoru, čeká nás ale kontrola 
z KHS, 

• v souvislosti s rekonstrukcí byl nově zpracován systém HACCP pro výdejnu 
LF a hlavní menzu. 

 
3)  Připomínky a podněty ze strany strávníků  
 
P. Paszyc 

• byla řešena stížnost zaměstnance PřF v Holici na strávníky v pracovních 
laboratorních oděvech. V menze byl vyhrazen stůl pro pracovníky 
v pracovních oděvech, obecně ale menza nemůže v této věci strávníky 
k ničemu nutit, 

J. Trundová 
• dr. Janečka, který se omluvil z dnešního jednání z důvodu služební cesty na 

Slovensko, zaslal připomínku na kvalitu vařených brambor (vzhledově            
i chuťově) a dále dotaz, zda bude v Neředíně pouze jedno výdejní místo. 
Bc. Sedláková -  doplnila připomínku – neosolené brambory, 

 
M. Paszyc 

• kvalita brambor je dlouhodobý sezónní problém, zejména ze strany 
dodavatele, v současné době byl vybrán nejspolehlivější dodavatel, který 
dodává kvalitní surovinu. Co se týká nedovařených a nedosolených brambor 
– příčinou je lidský faktor, vaří se velké množství v konvektomatu,  

• systém jednoho výdejního místa byl zaveden na všech menzách, nejen 
minutky, ale i hotovky lze objednávat stále, než jsou vyčerpány (ne den 
předem do 14,00 hod. jako dříve), k dispozici je stabilně na všech menzách 
šest jídel (kromě výdejny Šmeralova a LF), 

 
ředitel SKM 
• extrémní situace je na RUP – kapacita 350 strávníků je 3x překročena. Před 

začátkem prázdnin byly vyzvány děkanáty fakult, zda si přejí mít otevřené 
satelitní menzy během letních prázdnin.  Od FF a RUP nepřišel žádný 
požadavek, jídelna RUP byla proto otevřena s tím, že se uzavře, pokud klesne 
stav jídel pod 100.  Zájem byl velký a proto zůstala menza RUP otevřena po 
celou dobu prázdnin. Po začátku semestru a nastěhování FF zpět nastal velký 
nárůst strávníků a tvoří se fronty. Ředitel SKM na tuto situaci upozorňoval 
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vedení UP v posledním půlroce, problém je, že nejsou vhodné prostory v rámci 
RUP, 
M. Paszyc – extrém bylo 1 038 jídel, standard 750 jídel, tento stav je dlouhodobě 
neudržitelný, 
 

Prof. Opatrný  
• navrhl otevřít tuto otázku na velkém senátu UP – prostřednictvím senátorů – 

zástupců kontrolní komise stravovacího provozu, 
prof. Kolářová 
• otevření výdejny LF – poděkování za LF, jsme velmi rádi, v souvislosti 

s rozpisem výuky se občas tvoří fronty a je plně obsazená jídelna, učitelé si 
odnáší jídlo s sebou,  1. a  2. ročníky mají zákaz vstupu do jídelny FN. 

 
 
5) Různé 
 
PhDr. Klimešová, Bc. Sedláková    
• dotaz na možnost volby přílohy – 

 M. Paszyc – ano, lze, pokud strávník požádá kuchaře, ten vyhoví, 
PhDr. Klimešová 

• připomínka ke stejným cenám čerstvé zeleniny – stejná finanční částka např. za 
100 g mrkve i rajčat je strávníky vnímána jako nepřiměřená, 
- SKM bere tuto připomínku na vědomí, 

prof. Opatrný  
• nadnesl téma fronty v hlavní jídelně menzy - 

ředitel SKM – jedná se o velmi palčivý problém v některých hodinách  
exponovaných dní. Řešíme, ve spolupráci s dodavatelskou firmou, jak nejlépe 
zorganizovat jednotlivé procesy, aby odbavení bylo co nejoptimálnější. 
Očekáváme postupné zkracování front z důvodu větší zkušenosti v novým 
provozem na straně zaměstnanců menzy i na straně strávníků, 
 

Bc. Sedláková –  
• vyjadřovala se velmi kriticky ke kvalitě jídel ve výdejně Šmeralova od 15. 5.       

a o  prázdninách – 
M. Paszyc – po dobu uzavření hlavní menzy z důvodu rekonstrukce byly velmi 
ztíženy podmínky vaření – probíhalo v noci v kuchyni Neředín a převáželo se do 
výdejny Šmeralova. Vzhledem k velmi omezeným podmínkám a možnostem 
sortimentu jídel nebyla úroveň taková, jakou se menza snaží udržet,  

 
Prof. Kolářová  
• v souvislosti s rekonstrukcí jsme čekali zhoršení kvality jídel, ale nepocítili jsme 

to, za LF děkuje, pochvala za chřestovou omáčku, 
 
Bc. Sedláková 

• minutky ve výdejně Šmeralova 
• nápoje  - připomínka – slazený nápoj je bez barvy a chuti 

M. Paszyc – minutky ve výdejně Šmeralova zatím nebudou, nápoje připravuje 
kuchař ze sirupu dle návodu – bude prověřeno, 
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Mgr. Spurná  

• v jídelně RUP není k dispozici nápoj -  čistá voda – 
M. Paszyc – na RUP již není prostor na další nádobu, k dispozici je kohoutková 
voda, 
 
prof. Opatrný  

• vyslovil pochvalu menze za kachnu na vědecké radě, 
• nevhodný odpadkový koš u pásu na odkládané nádobí v jídelně – bude 

vyměněn, 
• tlumočil podnět kolegů z PřF, kteří vyjádřili zájem o možnost placení 

hotových jídel bez objednání přímo na pokladně - s tím, že by to bylo možné 
do vyčerpání rezervy nad objednaným množstvím, 

ředitel SKM – tento způsob placení by byl technicky možný, ale znamenalo by to 
zpomalení výdejů a tím pádem prodloužení případné fronty, takže momentálně se 
toto opatření neplánuje, 

 
MUDr. Charamza 

• za FZV vyslovil spokojenost s výdejnou na TÚ, vše funguje, bez připomínek, 
 

Ing. Poláček  
• celková spokojenost s kvalitou jídel, 

Mgr. Čehovský  
• hodnotil úroveň jídel jako vysoce kvalitní, často je lepší než některé 

restaurace, celkově – spokojenost. 
 
 
 
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  10.  prosince 2018 ve 13,00 v salonku menzy SKM UP, VŠK Šmeralova 6, 
Olomouc. 
 
 
 

Zapsala: Jana Trundová 
V Olomouci dne 13. 10. 2018 
 
 
 
      Ing. Miroslav Poláček v. r. 
          předseda komise 


	Zapsala: Jana Trundová

