Zápis ze zasedání
kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP
ze dne 7. 3. 2022

Přítomni:

prof. RNDr. Hana Kolářová, Mgr. Petra Gaul Aláčová, PhD., Mgr. Michal
Nguyen, Mgr. Ota Blahoušek, Ing. Miroslav Poláček, Jana Trundová

Omluveni:

Mgr. Petr Čehovský, PhDr. Iva Klimešová, Ph.D Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.,
Bc. Lenka Sedláková, Mgr. Lenka Stloukalová

Hosté:

Ing. Bc. Libor Kolář,
stravování

ředitel SKM UP, Miroslav Paszyc, vedoucí úseku

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
služeb
4. Připomínky a podněty ze strany strávníků
5. Různé

stravovacích

1) Zahájení
Předseda komise Ing. Poláček přivítal přítomné členy komise a hosty. Představil nového člena
komise Mgr. Otu Blahouška, který nahradil prof. Hrona za Přírodovědeckou fakultu. Po
zahájení pokračovalo jednání podle plánovaného programu.

2) Aktuální informace ředitele SKM UP o provozu menzy
ředitel SKM
• informoval o aktuální situaci stravovacího úseku:
• s platností od 1. 1. 2022 je stanovena nová kalkulace cen jídel v menzách UP, výše
věcných a osobních nákladů na jedno hlavní jídlo činí 60,- Kč.
• Personální situace je velmi problematická, stále se potýkáme s velkou fluktuací.
Podařilo se nám téměř naplnit stav pomocného personálu i díky brigádníkům, ale
kritická situace je na pozici samostatný kuchař.
• Vegetariánské pátky končí, vracíme se ke standardnímu režimu se zařazováním více
vegetariánských jídel.
• Za rok 2021 činí ztráta na úseku stravování celkem cc 5 mil. Kč. Věříme, že narovnání
cen jídel se projeví pozitivně na hospodaření v letošním roce.
M. Paszyc
• Statistika srovnání počtu jídel s rokem 2020 a 2021 nemá vzhledem ke Covid 19
srovnávací hodnotu, ve srovnání s lety 2018 – 2019 vykazuje leden 2022 úbytek cca
o 10 – 12 %, důvodem může být zdražení cen jídel. Objektivnější vyhodnocení bude
za celé 1. čtvrtletí 2022.
• V důsledku pracovní neschopnosti zaměstnanců jsme nuceni částečně (zkrácení
otevírací doby) omezit provoz FreshUP na Křížkovského. Personální problém na
pozici kuchař ještě komplikuje nemocnost, v krajním případě budeme nuceni
přistoupit i k omezení minutek na satelitních menzách.
Ing. Poláček
• požádal o zpracování tabulky s počty vydaných jídel na jednotlivých menzách,
• dotázal se, jak se snížení počtu zaměstnanců projevilo na platech zaměstnanců,
• dále, jak se přistupuje k testování v současné době.
prof. Kolářová
• dotázala se, jaké jsou platy na pozici kuchař.
M. Paszyc
•

Za zvýšené úsilí při velké pracovní neschopnosti zaměstnanců jsou vypláceny
mimořádné odměny.

J. Trundová
•

v souvislosti se zvýšením minimální a zaručené mzdy došlo k navýšení platů u
zaměstnanců o cca 1 000,- do osobního příplatku, tarifní mzda ve 2. mzdové třídě je
14 000,- minimální mzda je 16 200,-

Mgr. Nguyen
•

otázka Vnitřního mzdového předpisu byla projednávána s paní kvestorkou.

M. Paszyc
•

v poslední době máme i nově zaměstnance na izolaci s Covidem, při podezření mají
zaměstnanci možnost provést si ihned antigenní test.

ředitel SKM
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•
•

v 1. červencovém týdnu se bude v menze 17. listopadu provádět oprava – reklamace
podlahy v menze. Směrovali jsme tuto opravu na týden, kdy jsou jen tři pracovní dny,
budou uzavřeny všechny provozy menz.
M. Paszyc - jedná se o plošnou opravu podlah, došlo porušení izolace, voda protéká
do sklepa, zatéká do skladů.

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

za období od posledního zasedání komise proběhla kontrola KHS Olomouc v menze
Neředín, na základě oznámení. Kompletní kontrola byla v pořádku, bez připomínek.

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

vegetariánské pátky – proběhla diskuse na FB, Oddělení komunikace RUP připravilo
anketu na FB, zatím nemáme vyhodnocení.
Stížnosti na konkrétního zaměstnance, na chování, nošení roušky apod. řešíme
operativně,
pokud se jedná o konkrétní jídlo, je třeba ihned reklamovat u kuchaře na místě, kde je
možné jídlo zvážit a posoudit.
Stížnosti na brambory dostáváme, záleží na dodavateli.
V menze na rektorátě proběhl úspěšně španělský týden, vařil kuchař s praxí ve
španělské kuchyni, akce byla velmi kladně hodnocena.

5) Různé
Dr. Gaul Aláčová
• v menze na LF se vyměnily misky na polévku za talíře. Vzhledem k nedostatku kapacity
židlí v jídelně si zaměstnanci odnáší oběd s sebou, přelévání polévky je nešťastné,
nedůstojné.
M. Paszyc
•

na LF se nově předalo 150 ks misek na polévku, zůstalo 100 ks, proto byly nově dodány
talíře. Do menzy budou doplněny šálky na polévku na vyžádání, za účelem přelití do
vlastní nádoby.

Mgr. Nguyen
•
•
•

tlumočil pochvalu na menzu na RUP a na jídlo červená čočka.
Informoval, že RVŠ projednává téma - příspěvek na stravování studentů, zvýšení je
však nereálné,
další připomínky byly na velikost porcí, mokré tácky a korálky v jídle.
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•

V souvislosti s cenou jídel je očekávání větší kvality, kriticky se vyjádřil se špatné
komunikaci zvýšení cen jídel.

M. Paszyc
•
•

mokré tácky - bude prověřeno nastavení oplachu myčky,
Ing. Poláček - jedná se o technický problém od začátku provozu, je nutné požadovat
servis obou techniků.
Korálky v jídle – příčinou je lidský faktor, přenosné nádoby se musí mít ručně, ne v
granulované myčce.

ředitel SKM
• Procházel všechny Knihy přání a stížnosti – na všechny připomínky bylo reagováno.

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
30. května 2022 ve 13,00 v salonku menzy SKM UP, VŠK Šmeralova 6, Olomouc.

Zapsala: Jana Trundová
V Olomouci dne 7. 3. 2022

Ing. Miroslav Poláček v. r.
předseda komise
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