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OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 5/2010
Stanovení postupu kalkulace cen za stravování v menzách KaM
Univerzity Karlovy v Praze

1. Vzorec pro výpočet cen za stravování v menze při bezlimitním způsobu kalkulace
surovin
a) Základní cena jídla
ZCJ = CS + NPJ (Kč bez DPH)
ZCJ
CS

- základní cena jídla
- cena surovin z receptury dle cenové úrovně v okamžiku sestavení
jídelníčku
- náklady na přípravu jídla

NPJ

b) Cena dotovaného jídla (pro studenty a závodní stravování)
CDJ = (ZCJ - Dotace) + sazba DPH
CDJ
Dotace

- cena dotovaného jídla
- příspěvek na studentské stravování ze státního rozpočtu nebo příspěvek
dle zaměstnavatele
sazba DPH - podle platné výše ze zákona o DPH

c) Cena nedotovaného jídla (CNJ)
CNJ = ZCJ + sazba DPH
d) Náklady na přípravu jídla
NPJ = PON + RN (Kč bez DPH)
NPJ - náklady na přípravu jídla v Kč bez DPH
PON
- průměrné osobní náklady v Kč/porci jídla dle typu receptury
RN
- průměrné režijní náklady v Kč/porci jídla
e) Stanovení PON (Kč bez DPH)
PON = PON(h) x PJ
n

∑
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PJ
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-

průměrné osobní náklady v Kč/hod. práce v menzách UK
pracnost jídla dle konkrétní receptury vyjádřená v Nh (normohodinách)
jednotlivá střediska
celkem sledovaných středisek
ostatní osobní náklady
sociální fond

f) Stanovení RN (Kč bez DPH)

CN − (ON + SP + PZ )
PTJ

RN =
CN
ON
SP
PZ
PTJ

-

celkové náklady menz
celkové osobní náklady menz
spotřeba potravin
nákupní cena prodaného zboží
počet vydaných teplých jídel v předchozím účetním období

Každý rok k 1. 5. bude provedena aktualizace PON a RN na základě skutečnosti
předchozího účetního období.

g) Polévka
Polévka je součástí menu. V případě samostatně prodávané polévky bude cena
kalkulována podle odstavce a).

h) Nápoj
Při odběru hlavního jídla bude poskytnut bezplatně čaj nebo pitná voda.

2. Garance cenově dostupného menu pro studenty
Denně bude garantováno minimálně jedno teplé studentské menu skládající se z polévky,
hlavního jídla a nápoje, v ceně jídla do 31,93 Kč bez DPH. Cena garantovaného menu může
být navýšena o změnu Dotace (viz odst. 1. b) a o míru inflace za předcházející rok.

3. Přechodná a závěrečná ustanovení
Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání a účinnosti dne 1. září 2010.
Stanovení postupu kalkulace cen za stravování bylo schváleno Radou KaM dne 15. prosince
2009.
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