Zápis ze zasedání
kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP
ze dne 14. 12. 2020

Přítomni:

prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Mgr. Lenka Stloukalová, Bc. Lenka
Sedláková, Mgr. Michal Nguyen, Ing. Miroslav Poláček, Miroslav
Paszyc, Jana Trundová

Omluveni:

Mgr. Petr Čehovský, Ph.D, PhDr. Iva Klimešová,Ph.D., Viktor Slávik
prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc., Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.,
JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA

Hosté:

Ing. Radek Koněvalík, pověřený ředitel SKM UP,

Zasedání Kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP začalo ve 13,00 hod.
v salonku menzy SKM UP, 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 a ředitele SKM UP. Po
zahájení pokračovalo jednání podle plánovaného programu.
2) Aktuální informace ředitele SKM UP o provozu menzy
ředitel SKM
• informoval o současné hospodářské situaci SKM UP, v důsledku pandemie
Covid 19. Hospodaření SKM k 11/2020 vykazuje 3 mil. ztrátu, což je rozdíl
cca 24. mil. Kč, ve srovnání se stejným obdobím roku 2019.
Nižší tržby mají návaznost na počet vydaných jídel. Za stejné období roku
2019 bylo vydáno 620 tisíc jídel, v roce 2020 to bylo 380 tisíc jídel. Byly

•

zrušeny všechny větší stravovací akce. Menzy celkem vykazují ztrátu cca 11,5
mil., došlo k mírným úsporám nákladů, zejména na mzdy a energie, které
v roce 2019 činily 18,7 mil. Kč, v roce 2020 15,96 mil. Kč,. Po rekonstrukci
menzy jsou ale vyšší energetické náklady, od srpna 2020 se začaly účtovat
odpisy majetku ve výši cca 500 tis. Kč za měsíc.
Ztráta menzy byla vždy kompenzována ziskem z ubytování, v současné době
došlo k významnému poklesu i na úseku ubytování. V návaznosti na Krizová
opatření vlády a osobní nepřítomnost studentů na UP, je velmi omezeno
ubytování na kolejích. Studenti měli možnost ukončit ubytování bez
výpovědní doby, nebo využít možnosti odevzdat klíče do depozitu a čerpat
slevu 50 % kolejného až do odvolání.

3) Dodržování právních předpisů a jiných předpisů upravujících provoz
stravovacích služeb
M. Paszyc
•

za období od posledního zasedání komise nebyla v menze žádná kontrola
státního zdravotního dozoru. Po novém roce se nahlásila kontrola KHS na
nové FreshUP bistro v Holici.

Mgr. Nguyen
•

upozornil na nezbytnost aktualizovat Řád menzy UP v Olomouci, který byl
vydán v roce 2005 a neodpovídá současné situaci.

4) Připomínky a podněty ze strany strávníků
M. Paszyc
•

mailem došla stížnost, podepsaná neznámým adresátem, který na pozvání na
osobní schůzku nereagoval a nepřišel, jednalo se o:
- rozestupy v menze - každý den zaměstnanci menzy přestěhují židle
v souladu s předpisy, bohužel často studenti, zejména zahraniční,
dodržování nerespektují a stěhují je zpět ke stolům,
- balení příborů – žádný hygienický předpis toto nenařizuje, vyžádalo by to
další náklady – na sáčky a personální náklady, této činnosti se věnují cca
4 zaměstnanci, kteří balí. Dále dochází ke ztrátě lžic, které strávníci
ponechávají v sáčcích a končí v odpadkovém koši.

5) Různé
Mgr. Nguyen
•

Před jednání komise sesbíral řadu podnětů od strávníků, především z řad
studentů. Tyto připomínky jsou v drtivě většině pozitivní. Častá je chvála
menzy v Neředíně a v menze Křížkovského.
Kriticky se strávníci vyjadřovali k názvům jídel, dostatku nápojů a množství
zeleniny. Ocenili by i pestřejší výběr co do bezmasých jídel. Kuchaři
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•
•
•
•

v některých případech nerespektují možnost výběru přílohy. Podnětů je více,
jejich soupis po skončení zasedání komise předá vedoucímu menzy.
M. Paszyc – zeleninové oblohy byly zrušeny a nahrazeny saláty dle výběru,
názvy - složení jídelníčků – znovu bude řešeno s šéfkuchařem, jeho zástupci
a provozním menzy, tak aby došlo k nápravě,
Nápoje na RUP – často se stává, že na konci výdeje už nejsou k dispozici,
M. Paszyc - nemělo by se stávat, bude prověřeno a zjednána náprava.
M. Poláček - stačí upozornit u výdejního pultu.
V menze na LF fontánka – soda stream často nefunguje, strávníci by přivítali
raději čaj nebo šťávu. M. Paszyc - soda stream je zařízení LF, studenti si čepují
sodovku s sebou, na další barel není prostor,
dotázal se, zda stále platí možnost výběru přílohy - M. Paszyc – ano, platí,
pokud je u požadovaného dostatečná rezerva.

prof. Opatrný
•

•

během krátké poslední doby na obědě v menze 17. listopadu byl 3x spuštěn
požární poplach. Znovu se opakuje situace se spuštěním požárního poplachu
v menze, na který již nikdo nereaguje, tuto situaci považuje za znepokojivou
pro případ, že by nastal opravdu poplach. Prioritou č. 1 je udělat něco, kdy se
toto odstraní.
ředitel SKM UP - v projektu EPS není zohledněno teplotní a kouřové čidlo na
Pizza pecí. Čidla byla prozatím odpojena – není to ale řešení konečné, problém
by nastal v případě kontroly, bude podán návrh na změnu projektu. Prozatím
EPS obsluhuje recepci na koleji B. Václavka.
Ing. Poláček – navrhl EPS prozatím spustit až v 15:00 hodin a zpracovat novou
technickou dokumentaci. Mgr. Nguyen - přidává se k prof. Opatrnému. Je
potřeba zjednat nápravu v rámci fungování požárního systému. Jedná se o
dlouhodobý stav. Problémy chápe, nicméně je žádoucí je vyřešit. Alarm má
být spouštěn pouze v případě požáru, případně kvůli cvičení. Jiná alternativa
není.
Umístění misek na salát až za salátovým barem není ideální a zdržuje další
strávníky, navrhl zvážit změnu umístění misek.
M. Paszyc – některé části jsou sešroubovány, prověří možnost změny.

Předseda komise poděkoval za účast, zasedání kontrolní komise bylo ukončeno ve
15:00 hodin.
Termín dalšího zasedání kontrolní komise stravovacího provozu je plánován na
pondělí 22. března 2021 ve 13,00 v salonku menzy SKM UP, VŠK Šmeralova 6,
Olomouc.

Zapsala: Jana Trundová
V Olomouci dne 14. 12. 2020
Ing. Miroslav Poláček v. r.
předseda komise
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