
 

Zápis ze zasedání  
kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP  

 ze dne  8. 6. 2020  
 
 

 
Přítomni:  prof.  RNDr. Tomáš  Opatrný, Mgr. Pavel Krákora,Pd.D, Ing. Miroslav 

Poláček, Bc.,  Lenka Sedláková, Mgr. Lenka Stloukalová, PaeDr. 
Zbyněk Janečka, Jana  Trundová 
 

Omluveni: prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc., Mgr. Karolína Spurná, PhDr. Iva 
Klimešová,Ph.D, Mgr. Petr  Čehovský,Ph.D, Charlotte Kaňkovská 

 
Hosté:  Ing. Josef Suchánek, ředitel SKM UP, Miroslav Paszyc, vedoucí menzy 
 
 
Zasedání Kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP začalo ve 13,15 hod. 
v jídelně  menzy Holice SKM UP, v areálu PřF Šlechtitelů 11, Olomouc. 

  
Program: 

 

             1. Zahájení 

2. Prohlídka menzy Holice 

3. Aktuální informace ředitele SKM UP o provozu  

4. Dodržování právních předpisů a jiných předpisů upravujících provoz   

    stravovacích služeb 

 5. Připomínky a podněty ze strany strávníků 

 6. Různé 

 

 

1)  Zahájení 

Předseda komise Ing. Poláček přivítal přítomné členy komise a hosty, vyslovil 

poděkování všem zaměstnancům menz, kteří se podíleli za zajištění stravovacího 

provozu v náročném období pandemie Covid – 19, dále pokračovalo jednání podle 

plánovaného programu. 

 
 
2)  Prohlídka menzy Holice 

 

Vedoucí úseku stravování SKM UP M. Paszyc provedl členy stravovací komise celým 

provozem menzy Holice – prohlídka technologického  zařízení v kuchyni, umývárny, 

samoobslužného provozu. 

http://www.upol.cz/kontakty/vyhledavani/kontakt/?user_vlkcontacts_pi1%5Bpersonid%5D=02605
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3) Aktuální informace ředitele SKM UP o provozu menzy 

 

ředitel SKM  

 

 informoval  o provozu menz v letním semestru v souvislosti s pandemií Covid 

– 19 a o opatřeních, která byla zavedena. Stravování probíhalo pouze v menze 

17. listopadu při zavedení přísnějšího hygienického režimu, operativně byla 

zaváděna opatření k větší bezpečnosti strávníků – dezinfekce, rozestupy, 

snížení počtu míst k sezení, balené příbory, kalibrované saláty. Na ostatní 

menzy byly dováženy obědy v zatavených miskách. Od poloviny května se 

znovu otevřela menza na RUP. 

 Počet prodaných porcí v lednu a únoru 2020 měl růstovou tendenci o 9,1%. Od  

poloviny března 2020 v souvislosti s nouzovým stavem klesá počet vydaných 

porcí, pokles v měsících březen -   květen 2020 činil 64,5%. Ztráty se projeví 

na hospodářském výsledku, je to problém v souvislosti s plánovanými 

investicemi na příštích 5 let a také se splátkami úvěru za rekonstrukci menzy. 

Od června se počet vydaných jídel začíná pomalu zvedat, zejména u 

zaměstnanců. 

 

 

 

4) Dodržování právních předpisů a jiných předpisů upravujících provoz 

stravovacích služeb 

 

       M. Paszyc 

 za období od posledního zasedání komise neproběhla v menze žádná kontrola 

státního zdravotního dozoru. 

 

 

 

5)  Připomínky a podněty ze strany strávníků  
 

M.  Paszyc, 

 dotaz na dodavatele – vejce dodává ZD Senice na Hané, je to regionální 

dodavatel s certifikáty, soutěží se 1x za 3 měsíce, mléko dodává Alimpex 

splňuje podmínku dodávat mléko ve velkém balení, maso – hlavní dodavatel 

Makovec, soutěží se 1x za měsíc. Soutěž probíhá online v nákupním systému, 

může být vyřazen dodavatel, pokud neplní smluvní podmínky – termín a čas 

dodání, kvalitu apod., 

 Kniha přání a stížností je k dispozici v každé jídelně, 

připomínka - málo vegetariánských jídel – snažíme se, ale je to složité -  4 jídla 

+ pizza, vždy je 1 vegetariánské. 
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6) Různé 

 

M.  Paszyc 

 o prázdninách budou v provozu všechny menzy mimo menzu Neředín, menza 

17. listopadu bude mít odstávku 3 týdny – malování, úklidy. FreshUP bistra 

budou v provozu s upravenou otevírací dobou do 15:00 hodin. 

ředitel SKM 

 v současné době připravujeme dvě nová FreshUP bistra na Pedagogické 

fakultě, první v nové budově se dovybavuje a otevření se předpokládá 

v polovině srpna, druhé ve staré budově, po odchodu nájemce bude upraveno, 

vymalováno, předpoklad provozu od září. 

Mgr. Krákora 

 bistro v nové budově PdF bylo vybudováno v rámci projektu, musela být 

splněna podmínka – nemohlo být využíváno komerčně. 

Mgr. Stloukalová 

 velmi pozitivně hodnotila možnost objednávání obědů formou zatavených 

krabiček, kterou velmi využívala zvláště v období koronaviru, 

PaedDr. Janečka  

 se dotázal, zda zůstane v Neředíně zachována možnost objednávání balených 

jídel. 

M. Paszyc  - určitě chceme zachovat, denně cca 95 krabiček.  

Krabičky jsme začali balit pro zahraniční studenty ubytované v karanténě na 

kolejích v období koronaviru, byla zakoupena nová balička a vytvořen online 

formulář pro objednávání,  krabičky byly dováženy studentům přímo na VŠ 

koleje. 

 

 

 

Předseda komise poděkoval za účast. Zasedání kontrolní komise bylo ukončeno ve 

14,45  hodin. 

 
Termín dalšího zasedání kontrolní komise stravovacího provozu je předběžně 
plánován na pondělí 5. října ve 13:00 v salonku menzy,  Šmeralova 6, Olomouc. 
 

Zapsala: Jana Trundová 
V Olomouci dne 8. 6. . 2020 
 
 
      Ing. Miroslav Poláček v. r. 

          předseda komise 


