Zápis ze zasedání
kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP
ze dne 19. 4. 2021

Přítomni:

prof. RNDr. Tomáš Opatrný, prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.,
JUDr.Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA Bc. Lenka Sedláková,
Mgr. Michal Nguyen, Ing. Miroslav Poláček, Miroslav Paszyc, Jana
Trundová

Omluveni:

Mgr. Lenka Stloukalová, Mgr. Petr Čehovský, Ph.D, PhDr. Iva
Klimešová,Ph.D., Viktor Slávik, Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.

Hosté:

Ing. Bc. Libor Kolář, 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 představil nového
ředitele SKM UP Ing. Bc. Libora Koláře. 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 za rok 2020 vykazuje ztrátu HV ve výši 3 mil.
oproti roku 2019, kdy HV činil zisk 23. mil. Kč.

•

•

•

Srovnání období 1 – 3/2019, 1 – 3/ 2020, 1 -3/ 2021= 9,2 mil. Kč., 10 mil. Kč,
800 tis. Kč.
V počtu podaných jídel za 1 -3 vykazuje menza 40% propad oproti roku 2019
- 200 tis. jídel, r. 2021 - 120 tis. jídel. Největší pokles je u stravování studentů.
FreshUP bistra – v roce 2020 byla nově otevřena 2 bistra na PdF, 1 v Holici.
V roce 2021 nové bistro na PF, v současné době je uzavřeno, není žádná
poptávka. V omezeném provozu fungují bistra na PřF, FF, 1 na PdF a v Holici.
V roce 2020 činila ztráta bister cca 2 mil. Kč., v současné době se snažíme
prodej zachovat, i když je poptávka malá. Děkani fakult, kde bistra
provozujeme bistra, byli požádáni o prominutí nájmu a žádosti vyhověli.
Menzy – uzavřena je Menza Šmeralova. V hlavní menze byla zrušena
odpolední směna, pracovníci se střídají i na jiných pracovištích. V případě, kdy
nemůžeme zaměstnancům přidělovat práci v rozsahu stanovené týdenní
pracovní doby, z důvodu omezené poptávky služeb menz a bister, řešíme
překážkou na straně zaměstnavatele. Překážky částečně kompenzujeme
čerpáním Programu Antivirus, Úřad práce ČR.
Na setkání s děkany a tajemníky fakult informoval o možnostech menzy
zajišťovat catering, kávu apod. objednáváním na SKM a tím nám pomoci
minimalizovat ztráty.

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.

4) Připomínky a podněty ze strany strávníků
M. Paszyc
• V menze RUP byla zaznamenána stížnost na používání rukavic při výdeji jídel.
Výdej jídel bez rukavic je v souladu se schváleným HACAP,
• podnět zaměstnance PřF – vrátit se k objednávání jídel jako v minulosti, tj. 48
hodin předem a tím zamezit nadbytku nevydaných jídel.
Prof. Opatrný – kolik jídel se denně zlikviduje? M. Paszyc – co se uvaří, jsme
schopni prodat, pokud někdy něco zůstane, tak se jedná se o promile, cca 10
jídel za den.
• Student z LF zaslal požadavek na vybavení jídelny LF mikrovlnou troubu
k ohřívání večer – to bohužel není možné.
• Požadavek na rohlíky k polévce - tato možnost by mohla být jen tam, kde je
pokladna – nicméně tato služba se již zkoušela a její ztráta na neprodaném
pečivu byla příliš velká a tak v dohledné době služba nebude. Do budoucna ji
nevylučujeme
• Prosba na prof. Kolářovou, aby tlumočila zaměstnancům LF žádost o vrácení
půjčených talířů, na začátku studijního roku jsme navýšili počet o 200 ks,
v současné době chybí cca 30 %. Denně se na LF vydá 500 – 550 jídel. Prof.
Kolářová – předá informaci na jednání kolegia fakulty.
• Připomínka k dřívějšímu uzavření jídelny RUP (13:45) v úterý z důvodu
testování zaměstnanců.
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Mgr. Nguyen - dotázal se na možnost testování na FF v pátek. J. Trundová můžeme tuto možnost zvážit, ale protože se jedná o jiný testovací den
a zaměstnanci na RUP se mohou střídat, mohlo by dojít k nesouladu.
Ing. Poláček
• Dotázal se, kolik zaměstnanců se v souvislosti s COVID propustilo.
J. Trundová - v letošním roce odešlo celkem 8 zaměstnanců menzy, kterým
končila pracovní smlouva na dobu určitou, nebo na vlastní žádost (starobní
důchod, jiné zaměstnání).
• Doporučil, aby informace o dřívějším uzavření menzy RUP byla výraznější,
neboť klasické upozornění (černá) splývá s ostatními pokyny.
5) Různé
M. Paszyc
Zaměstnanci menzy se dotazují, kdy budou očkování přednostně, tak jako
zaměstnanci v regionálním školství.
Mgr. Nguyen - Vyjádření ČKR a Rady VŠ je konzistentně neměnné – požadují
očkování všech zaměstnanců vysokých škol, nejen akademiků.
prof. Opatrný – potvrdil tuto informaci, očkování zaměstnanců VŠ by
probíhalo ve spolupráci s fakultními nemocnicemi – u nás v Olomouci i pro
UTB Zlín.
• Salátový bar – připomínka ze zasedání minulé komise – byla prověřena,
bohužel technologie výdejního pultu je složitá, nedovoluje změnu provést
vlastními silami, musela by provést odborná firma, což je finančně náročné.
• Alarm – v poslední době již nebyl problém, nově kontrolu zajišťuje i recepce
B. Václavka.
•

JUDr. Malacka
• Otázka očkování se projednávala i na AS a na kolegiu rektora, je stále aktuální.
• Dotázal se na uspořádání Letní olympiády mládeže (LOM), ubytování a
stravování může být přínosem pro SKM UP.
Ředitel SKM – informoval o vzájemné spolupráci s Krajským úřadem
Olomouckého kraje, LODM původně plánována na rok 2021 je přesunuta na
rok 2022. Došlo k dohodě posunutí termínu v červnu až po 26. 6., takový
termín vytvoří odhadovanou ztrátu ve výši 700 tis. Kč (bude hrazena KÚ).
Dalším požadavkem SKM je využití stravovacích služeb menzy, tak aby tato
akce byla zisková.
Mgr. Nguyen – upozornil na zábor kolejí, aby se komunikovalo se studenty
včas, koleje VŠ slouží studentům. Ředitel SKM – připravujeme informace pro
studenty a ve spolupráci s právním odd. i zahrnutí do ubytovacích smluv.
Mgr. Nguyen
• Navazuje na té=ma poslední stravovací komise a ptá se, zda se vyhodnocuje
anketa stravování a zda je moýmé zavést slovní komentáře. M. Paszyc –
výstupy ankety se zabývá, nejoblíbenější jídlo byly Boloňské špagety.
• Řád menzy – znovu připomněl zastaralý Řád menzy, který je třeba
aktualizovat, podnět musí vzejít z SKM. JUDr. Malacka - připravuje se
koncepční revize norem, návrh zrevidovat Řád menzy je třeba předat na právní
oddělení. Ředitel SKM bere tuto informaci na vědomí.
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•

Vzhledem k novému jmenování kontrolní komise stravovacího provozu je
třeba provést nové zvolení předsedajícího komise. Ing. Poláček – dochází
k dalším změnám, odchází dva členové komise. Po novém jmenování komise
ředitelem SKM bude na příštím zasedání provedena volba předsedajícího.

Prof. Opatrný
• V souvislosti s novou funkcí prorektora končí ve stravovací komisi, na kolegiu
PřF byl zvolen nový člen za fakultu prof. Karel Hron.
Ing. Poláček – poděkoval panu Opatrnému za práci v komisi a popřál mu hodně
úspěchů v nové funkci prorektora.

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 14. června 2021 ve 13,00 v salonku menzy SKM UP, VŠK Šmeralova 6,
Zapsala: Jana Trundová
V Olomouci dne 19. 4. 2021

Ing. Miroslav Poláček v. r.
předseda komise
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