
 
Zápis ze zasedání  

kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP  
 ze dne  30. 5. 2022 

 
 
 

 
Přítomni:    prof. RNDr. Hana Kolářová, Mgr. Petr Čehovský, PhDr, PhD., Mgr. Michal  

Nguyen,  Mgr. Ota Blahoušek, Bc.  Lenka  Sedláková, Mgr. Lenka Stloukalová 
Ing. Miroslav Poláček,  Jana  Trundová 
 

Omluveni: Mgr. Petra Gaul Aláčová, PhD,  Iva Klimešová, Ph.D Mgr. Pavel  Krákora, Ph.D. 
 
Hosté:  Ing. Bc. Libor Kolář,  ředitel SKM UP, Miroslav Paszyc, vedoucí úseku 

stravování 
 
 
 
 
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  hosty, po zahájení pokračovalo 
jednání podle plánovaného programu. 
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2)  Aktuální informace ředitele SKM UP o provozu menzy 
 
ředitel SKM  

• informoval o aktuální situaci stravovacího úseku: 
• v období prázdnin bude upravená provozní doba menz, informace je zveřejněna na 

webu SKM a UP, ve spolupráci s Oddělením komunikace UP bude zveřejněna na 
sociálních sítích. První červencový týden budou zavřeny všechny provozy menzy, 
v menze  17. listopadu se bude  provádět oprava – reklamace podlahy. 

• Další úpravy provozu menzy budou v souvislosti s organizací Olympiády dětí a 
mládeže, která bude probíhat ve všech budovách kolejí  a menz v období od 26. 6. do 
30. 6. 2022. Studenti na kolejích končí ubytování 19. 6. 2022. V období olympiády bude 
menza zajišťovat stravování pro  účastníky - sportovce, trenéry, stravování pro studenty 
a zaměstnance UP bude probíhat. 

 
 

3) Dodržování právních předpisů a jiných předpisů upravujících provoz stravovacích 
služeb 

 
M. Paszyc  

• za období od posledního zasedání komise proběhly dvě kontroly KHS Olomouc ve třech 
provozech, a to v menze Holice, ve FreshUP bistru Holice a v  menze na LF, kontroly 
byly  bez připomínek. 
 

 
4)  Připomínky a podněty ze strany strávníků  
 
M. Paszyc  

• dotaz na používání vlastních hrnků ve FreshUP bistrech – z hygienických důvodů 
nesmíme přijímat cizí nádobí, vratné kelímky musíme umýt v našem zařízení, 

• menza zajišťovala celouniverzitní akce Majáles, AFO – mytí kelímků, 
• v rámci přijímacího řízení na FF byly otevřeny FreshUP bistra o víkendu, byla snaha 

vyjít vstříc,  akce byla prodělečná, nenaplnil se předpoklad velkého počtu návštěvníků. 
• Na stížnosti a připomínky v Knize přání a stížnosti je průběžně odpovídáno, 
• otázka  na výdej jídla  holýma rukama – tento postup je v souladu s hygienickými 

předpisy, rukavice jsou požadovány jen v případě zranění. 
• V menze RUP došlo k chybě terminálu, který neukázal správě objednané jídlo, bylo 

řešeno  stornováním jídla a vrácením peněz na kartu. 
• Podle statistik počtu jídel je úbytek nepatrný, zdražení nemělo velký vliv. V současné 

době se velmi rychle mění ceny potravin, je to problém při kalkulaci cen na delší období.  
• V rámci Olympiády dětí a  mládeže se plánu stravování pro cca 4 500 účastníků a cca  

2 000 hostů v Parku v Pevnosti poznání. 
• V červnu se kuchaři z menzy zúčastní Soutěže kuchařů menz v Praze. 
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5) Různé 
 
 
Ing. Poláček 

• vrátil se k požadavku z minulého zasedání komise na zpracování  tabulky - porovnání 
počtu jídel a ztráty v jednotlivých menzách, vznesl dotaz, zda budeme požadovat. 
Mgr. Nguyen – požadované údaje o počtech jídel jsou obsazeny ve Výročních  zprávách 
UP, lze tedy dohledat. 

Po diskusi proběhlo hlasování – 2 pro, 3 proti, 3 se zdrželi hlasování. Zpracování tabulky 
nebude vyžadováno. 

Mgr. Nguyen 

• V minulých letech bylo zvyklostí používat na univerzitních akcích (Majáles, AFO apod.) 
ISIC. M. Paszyc -  vzhledem k problémům zapojení systému na některých místech mimo 
menzu, to není možné, do budoucna se neplánuje i vzhledem ke komerčnímu rázu těchto 
akcí, 

• otázka zbytků granulí z myčky na nádobí. M. Paszyc  -  bylo řešeno, hlídá se to.  
 

Bc. Sedláková   

• v minulém období byl problém s nedostatečným zásobováním FreshUP bistra na PF 
v odpoledních hodinách, v současné době došlo k nápravě, prodej funguje dobře. 

• Pochvala za  jídlo v menze – pečené koleno, 
• V menze Šmeralova je často problém s výběrem salátů, již kolem 12 hodiny nelze 

objednat. 
M. Paszyc – zásobování FreshUP  bistra se řešilo, na této provozovně jsou malé tržby, 
následně pak velké ztratné. Otázku salátů prověří.  

ředitel SKM – upozornil, jak důležité je pro provoz FreshUP bister informace o obsazenosti 
budov z fakult, kde bistra provozujeme, zejména při organizování mimořádných akcí, 
konferencí, státnic apod. 

 

Ing. Poláček 

• dotaz, zda se zvyšovali v menzách mzdy. 
ředitel SKM – ano, mzdy se zvyšovali v lednu v návaznosti na zvýšení minimální a 
zaručené mzdy a dále od března cca o 8 %. 

 

Mgr. Blahoušek 

• dotázal e na omezený provoz minutek v menze v Holici. 
M. Paszyc – z personálních důvodů byl omezen provoz minutek v menze Neředín a 
Holice, chybí nám kuchaři. 
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Mgr. Nguyen – dotaz na Řád menzy 

ředitel SKM 

• dle sdělení pror. Papouškové byl návrh Řádu menzy projednán v odborech a v červnu 
2022 bude na programu jednání AS 

 
Předseda komise poděkoval za účast, zasedání kontrolní komise bylo ukončeno v 14:45  hodin. 
 
 
 
Termín dalšího zasedání kontrolní komise stravovacího provozu nebyl zatím stanoven. 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jana Trundová 
V Olomouci dne 30. 5. 2022 
 
 
 
      Ing. Miroslav Poláček v. r. 
          předseda komise 


	Termín dalšího zasedání kontrolní komise stravovacího provozu nebyl zatím stanoven.
	Zapsala: Jana Trundová

