
UNIVERZITA KARLOVA, KOLEJE A MENZY, Zvoníčkova 5, 162 08 Praha 6 
 

č.j. UKKaM/550393/2022 
V Praze dne 14.11.2022 

 

OPATŘENÍ ŘEDITELE č.15/2022 
Stanovení postupu kalkulace cen za stravování v menzách KaM 

Univerzity Karlovy 
 

1. Složení denního menu na menzách KaM* 
    a) Hlavní jídlo masové  
    b) Hlavní jídlo masové – sociální (složením surovin levné jídlo) 
    c) Hlavní jídlo bezmasé 
    d) Minutka 
    e) Polévka 
* Složení denního menu se může z provozních důvodu na jednotlivých menzách KaM lišit 
 

2. Vzorec pro výpočet cen za stravování v menze při bezlimitním způsobu kalkulace surovin  
 
a) Základní cena jídla  
ZCJ = CS + NPJ (Kč bez DPH)  
ZCJ - základní cena jídla  
CS - cena surovin z receptury dle cenové úrovně v okamžiku sestavení  
jídelníčku  
NPJ - náklady na přípravu jídla  
 
b) Cena dotovaného jídla (pro studenty)  
 
CDJ = (ZCJ - Dotace) + sazba DPH  
CDJ - cena dotovaného jídla  
Dotace - příspěvek na studentské stravování ze státního rozpočtu  
sazba DPH - podle platné výše ze zákona o DPH  
 
c) Cena nedotovaného jídla (závodní stravování)  
 
CNJ = ZCJ + sazba DPH  
 
d) Náklady na přípravu jídla  
 
NPJ = PON + RN  
NPJ - náklady na přípravu jídla  
PON - průměrné osobní náklady  
RN - průměrné režijní náklady  
 
e) Stanovení PON   
PON = PON(h) x PJ  
 

                                             n                  

          ∑ mzdové nákl.i+ soc.a zdrav.pojištění.mezd.i + zák.poj.i+tvrorba SFi 
                              i=l

 

       PON(h)= _____________________________________________________________________________________________ 

                                                 n                       

                                                ∑ ODPRACOVANÝCH HODINI 



                                                 I=l 

 
PONh - průměrné osobní náklady v Kč  
PJ - pracnost jídla dle konkrétní receptury vyjádřená v Nh (normohodinách)  
i - jednotlivá střediska  
n - celkem sledovaných středisek  
SF - sociální fond  
 

f) Stanovení RN  
 

            CN – (ON+SP+PZ) 
RN = __________________________ 

                      PTJ 

 
CN - celkové náklady menz  
ON - celkové osobní náklady menz  
SP - spotřeba potravin  
PZ - nákupní cena prodaného zboží  
PTJ - počet vydaných teplých jídel v předchozím pololetí.  
 
Každých 6 měsíců bude provedena aktualizace PON a RN na základě skutečnosti. 

 
g) Polévka  
Polévka může být součástí menu.  
V případě samostatně prodávané polévky bude cena u polévky svačinové (polévka charakteru hlavního 
jídla) kalkulována podle odstavce a). U ostatních polévek bude stanovena jednotná cena 20,-Kč za jednu 
porci bez DPH. Jednotná cena může být navýšena o míru inflace za předcházející rok. 
 
h) Hlavní jídlo masové – sociální 
Jedná se o surovinově nenákladný pokrm s masem nebo bez masa, jehož maximální cena pro studenty je 
garantována KaM UK ve výši 99 Kč s DPH. 

 
ch) Nápoj  
Při odběru jídla bude poskytnuta bezplatně pitná voda.  
 
3. Přechodná a závěrečná ustanovení  
Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání a účinnosti dne 1.1.2023.  
 
Stanovení postupu kalkulace cen za stravování bylo schváleno Radou KaM dne 3.11.2022 
 
 

 
 
 

ThDr. Pavel Helan v.r.  Mgr. Miroslava Hurdová v.r. 
Předseda rady KaM  Ředitelka Kolejí a Menz UK 

 


