
Podklad pro jednání AS UP …. 2022 

Řád menzy 

Na zasedání AS dne 17.12.2020 přijal AS usnesení, v němž žádá rektora o vydání nového aktuálního 

Řádu menzy UP. Důvodem je jeho platnost od roku 2005 a z toho vyplývající zastaralá ustanovení.  

„8. AS UP žádá rektora UP, aby prostřednictvím odpovědných pracovníků zajistil v co nejkratší možné 

době obsazení ordinace praktického lékaře a ověření činnosti ambulance gynekologie na SKM a vydání 

nového aktuálního Řádu menzy UP.“ 

Na zasedání dne 20.1.2021 vzal AS na vědomí kroky k přípravě nového Řádu menzy UP. 

„8. AS UP bere na vědomí kroky realizované k obsazení ordinace praktického lékaře, ověření činnosti 

ambulancí a přípravě nového Řádu menzy UP a žádá o informování k případnému obsazení této 

ordinace.“ 

Předmětem novelizace normy je aktualizace ustanovení, která v průběhu uplynulých více než šestnácti 

let ztratila na platnosti v důsledku vývoje stravovacího provozu, jeho rozšíření a změn ve struktuře a 

neodpovídají tak skutečnému stavu.  

Příkladem je nově zřízená a rozšiřující se síť FreshUP bister. Z toho důvodu byl z normy vypuštěn 

seznam provozoven a založen odkaz na Organizační řád SKM UP, který na prováděné změny reaguje. 

Stejně tak byl zrušen pojem výdejna a nahrazen pojmem stravovací provoz. 

- Příprava jídel je vázána pravidlem jedno bezmasé a jedno bezlepkové jídlo denně

- Podrobný neaktuální sortiment jídel bal nahrazen pojmem sortiment teplé a studené kuchyně

- Pojem věcné a osobní náklady byl nahrazen pojmem provozní náklady

- Maximální počet odebraných dotovaných jídel za měsíc je stanoven na trojnásobek počtu dnů 
v daném měsíci. Snížením počtu dotovaných jídel na reálnou potřebu strávníka tři jídla denně 
dochází k zamezení toho, aby student čerpal více jak tři jídla dotované ze státního rozpočtu 
denně.

- Pojem bezlepkové jídlo je nahrazen pojmem jídlo se sníženým obsahem lepku. Na základě 
doporučení KHS. Jídla bezlepková lze ve standardních přípravnách jídel vyrábět pouze ve 
speciálních stavebně oddělených provozech s vyčleněným nádobím a nářadím.

- Je upraven proces reklamace jídel, připravujeme implementaci modulu elektronické knihy 
přání a stížností v aplikaci Kredit.

- Je zrušena kontrolní komise stravovacího úseku. Dosavadní činnost komise je omezena 
nejasnými kompetencemi a projednávala zejm. stížnosti a připomínky ke stravovacímu 
provozu, přičemž proces vyřizování stížností je v normě zřetelně upraven. Stravovací provoz 

je regulován přísnými hygienickými předpisy, jejichž dodržování je pravidelně kontrolováno 
orgány státní správy. Odpovědnost za chod stravovacího úseku má vedoucí menzy a jeho 
nadřízený ředitel SKM UP. 

Návrh usnesení: 

Akademický senát schvaluje návrh nového Řádu menzy UP s účinností od ………………. 

Zpracoval: Ing. Bc. Libor Kolář, ředitel SKM 
9.3.2022 


