
 

    Zápis ze zasedání  
kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP  

 ze dne 18. 2. 2019  
 
 

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

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

Omluveni: PhDr. Iva Klimešová,Ph.D, Mgr. Pavel Krákora, Ph.D., PaeDr. 
Zbyněk Janečka, Ph.D., 

 
Hosté:  Ing. Josef Suchánek, ředitel SKM UP 
 
 
Zasedání Kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP začalo ve 13,00 hod. 
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, po zahájení 
pokračovalo jednání podle plánovaného programu. 
 
 
2)  Aktuální informace ředitele SKM UP o provozu menzy 
 
Ředitel SKM  

 pozval všechny členy komise na Slavnostní otevření menzy SKM UP, které 
proběhne v pátek 22. 2. 2019 ve 14,30 hod. za přítomnosti pana rektora. 

http://www.upol.cz/kontakty/vyhledavani/kontakt/?user_vlkcontacts_pi1%5Bpersonid%5D=02605
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Pozváni jsou hosté UP, vedení UP, zástupci města a firem, které se na 
rekonstrukci podíleli, zástupci ORV, novináři. Součástí tohoto aktu bude 
tisková konference a prohlídka menzy, (poz. JS – novináři nakonec 
nedorazili), 

 hospodářský výsledek, resp. ztráta menz za rok 2018  činí - 3,3 mil. Kč, 
oproti roku 2017 – 2,4 mil. Kč. HV bude ještě podroben hlubší analýze, po 
jednotlivých úsecích. Vyšší ztráta hospodaření je ovlivněna více aspekty, 
zejména vzrostly personální náklady o 1,947 tis. Kč (např. zaměstnanecká 
krize, růst minimální mzdy, noční vaření - příplatky, rekonstrukce hlavní 
menzy, velká akce setkání křesťanské mládeže v roce 2017), 
Ing. Poláček se dotázal na výši ztráty ve vztahu k počtu vydaných jídel za 
rok 2018, 
- ředitel SKM – bude dopracována a předložena na příštím zasedání 

komise, 
prof. Opatrný – lze predikovat vývoj pro letošní rok? 
- ředitel SKM -  leden – únor 2019 vykazuje zvýšení počtu vydaných jídel 

o 12,8 %, 
- M. Paszyc – jsou tu různé faktory, není srovnání s loňským rokem, v r. 

2018 nebyla výdejna LF, která nyní vydává cca 400 jídel denně, naproti 
(vloni cca 30 – 60 jídel dovážených v jídlonosičích), vloni v lednu byla 
uzavřena menza Holice – rekonstrukce myčky. Srovnání, resp. porovnání 
bude objektivnější za delší časové období,  

 výhledově je plánováno vybudování nové menzy na TÚ pro LF a FZV, zatím 
ještě není žádné konkrétní zadání, 

 v lednu nastoupil do menzy nový šéfkuchař, tato pozice nebyla obsazena od 
října 2018, funkci vykonával jeho zástupce, obsazena byla až po 2. 
výběrovém řízení, očekáváme lepší organizaci  a týmovou práci v menze, 

 hlavní menza 17. listopadu bude o prázdninách uzavřena, plánuje se 
odstranění stavebních závad po rekonstrukci, stravování bude zajištěno 
v ostatních provozech, 
Ing. Poláček – vzhledem k termínu dokončení a v souvislosti se zahájením 
studijního roku 2018 v září, byla stavba převzata s některými závadami, tyto 
budou odstraňovány v rámci reklamace, cca 7 – 8/2019, 

 porovnání počtu dotovaných jídel VŠ ČR – dle tabulky MŠMT se UP řadí na 
5. místo, viz. příloha zápisu. 
 

 
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,  

 Státní zemědělská a potravinářská inspekce kontrolovala v únoru 2019 
doplňkový prodej na recepcích  VŠ kolejí.  

  
3)  Připomínky a podněty ze strany strávníků  
 
P. Paszyc 
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 nebyly zaznamenány žádné stížnosti, běžné připomínky se řeší operativně, 
ředitel SKM 

 velmi pozitivně  byly na FB  hodnoceny vdolky, které se vyrábí v menze 
ručně, 

 od ledna je sjednoceno přihlášení do objednávacího systému -  stejné údaje 
jako do Portálu UP, pro objednávání lze nově využívat i mobilní aplikaci 
MobilKredit (pro Android i OS). Jde o další zlepšení, přesto studenti 
reagovali na FB požadavkem na zavedení možnost dobíjení online nebo 
převodem na účet. Tato možnost není prozatím technicky možná, hledá se 
řešení, 

 ve stravovacím systému Kredit jsme nasadili a spustili modul pro hodnocení 
jídel strávníky, nyní v menze probíhá průběžná anketa hodnocení jídel pro 
přihlášené uživatele: 
 https://menza.upol.cz/WebKredit/PrihlasenyUzivatel.aspx. 
 

 
5) Různé 
 
Prof. Opatrný 

 vznesl dotaz, zda budou v jídelně menzy 17. listopadu znovu doplněny 
věšáky,  
ředitel SKM – ano, plánuje se dobudování, pravděpodobně v části u východu 
z menzy, 

Bc. Sedláková    
 švestkový koláč obsahoval pecky – vedoucí menzy p. Paszyc prověří 

dodávku surovin, toto je každopádně chyba, 
 nespokojenost s jídlem kuřecí s hráškem – bez chuti a myslivecké brambory, 

M. Paszyc –   jakoukoliv nespokojenost s vydaným jídlem je třeba ředit 
ihned, operativně s kuchařem, nebo vedoucím úseku stravování, 

 pochvala na polévky, vždy velmi chutné, 
 dotázala se na možnost využívání jídelny v hlavní menze pro vozíčkáře, 

M. Paszyc – není problém, s využitím výtahu, o pomoc je možné požádat u 
pokladny menzy, zaměstnanci menzy rádi vyjdou vstříc, 

M. Paszyc  
 informoval znovu o velkém problému s odnášením Pizza talířů z menzy, z 

nakoupených 120 nových talířů á 90,- Kč, zůstalo 20 (ke dni kontroly zápisu 
už jen 5, 

prof. Kolářová 
 vyjádřila spokojenost se stravováním v menze na LF, ocenila možnost 

volných porcí k objednání, 
Mgr. Čehovský 

 pochvalně hovořil o stravování v menze na rektorátě, spokojenost k výběrem 
i kvalitou jídel, 

Ing. Poláček 
 vyslovil poděkování vedoucí menzy paní Dagmar Pochylé za její pracovní 

činnost na SKM UP, která odchází do starobního důchodu. 
 
Předseda komise poděkoval za účast, zasedání kontrolní komise bylo ukončeno 
v 15,00 hodin. 
 

https://menza.upol.cz/WebKredit/PrihlasenyUzivatel.aspx
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Termín dalšího zasedání kontrolní komise stravovacího provozu je plánován na 
pondělí  13. května 2019 ve 13,00 v salonku menzy SKM UP, VŠK Šmeralova 6, 
Olomouc. 
 
 

 

Příloha: 1x tabulka MŠMT 
 
 

Zapsala: Jana Trundová 
V Olomouci dne 18. 2. 2019 
 
 
 
      Ing. Miroslav Poláček v. r. 
          předseda komise 


