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1 Slovo na úvod…
Kalkulace – slovo, za kterým se skrývá často problematická, opomíjená nebo dokonce
vědomě přehlížená a někdy i nenáviděná oblast ekonomiky školní jídelny. Přesto na
kalkulacích vše stojí! Správná kalkulace jídla je základním kamenem, bez kterého není
možné správně nastavit, řídit a kontrolovat ani zpětně vyhodnocovat zbytek ekonomiky
žádného výrobního provozu. Nemůžeme přeci stavět střechu nového domu, aniž
bychom měli správně založené jeho základy. Je logické, že takový dům nic nevydrží.
Stejně tak není možné založit ekonomiku a hospodaření školní jídelny na kalkulacích
spočtených „pohledem z okna“. A přitom tvorba metodiky a vlastní výpočet kalkulace
není nic až tak složitého. Stačí dodržet pár základních principů a uvažovat selským
rozumem správného hospodáře a máme vyhráno. V této práci se zaměříme právě na
tyto principy. Jak správně sestavit kalkulaci jídla a co má všechno obsahovat? Jak
správně stanovit dílčí kalkulační položky a jak správně určit věcnou a mzdovou režii?
Jak spočítat režijní náklady při přípravě více chodů (snídaně, svačina, oběd..)? Jak
stanovit poměr věcné a mzdové režie mezi výrobou a výdejem? Jak správně stanovit
kalkulaci u plátce DPH? To jsou všechno otázky, na které se pokusí tento materiál
přinést praktické návody a postupy.

2 Výkladová část – Základní teoretická
východiska pro práci s kalkulacemi
2.1 Kalkulace je když… ?
Kalkulace na výdajové stránce slouží pro řízení nákladů školní jídelny, neboť zjišťují
velikost nákladů na jednotku výkonů (např. uvařená porce oběda) a na příjmové
stránce tím umožňují výpočet správné prodejní ceny na jednotku výkonu (např.
porce oběda).
Kalkulace je stanovení (předběžná kalkulace) nebo zjištění (výsledná kalkulace)
vlastních nákladů nebo ceny na kalkulační jednici. Ve školním stravování je
kalkulační jednicí vždy jedna porce snídaně, svačiny, oběda či večeře (pro
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jednoduchost v následujícím textu považujeme za kalkulační jednici vždy jednu porci
oběda).
Školní jídelna v zásadě pracuje s předběžnou kalkulací, která nám slouží ke stanovení
a) dílčích materiálových a režijních nákladů na výrobu jedné porce
b) výsledné prodejní ceny jedné porce.
Oba dva aspekty budeme v rámci tohoto dokumentu průběžně zkoumat.
Předběžná kalkulace je jak už název napovídá nepřesný údaj, kde na základě
historických skutečných nákladů ODHADUJEME náklady budoucí přepočtené
na jednotku výkonu! Nejen z tohoto důvodu je třeba pro výpočet kalkulací používat
správná data a správné metody tak, abychom zajistili co nejmenší odchylku od
skutečnosti. K pokrytí případného rozdílu ve výpočtu může v DČ pomoci položka
kalkulovaného zisku.
V žádném případě by se nemělo stát, že bychom se s kalkulací jídla dostali pod
skutečné náklady na jeho výrobu. V takovém případě je kalkulace chybná. Z tohoto
důvodu je vhodné provádět kontrolní přepočet nejlépe několikrát ročně zejména
tehdy, dochází-li k inflaci, větším cenovým výkyvům u dílčích komodit (prudké zdražení
brambor z důvodu jejich neúrody atd.).

2.2 Kdo spočítá kalkulace jídel?
Ve školských organizacích, a to zejména tam, kde je školní jídelna součástí většího
celku (školy), téměř vždy vyvstává otázka, kdo tu kalkulaci má vlastně spočítat. Někdy
to v organizaci vypadá spíše tak, že stanovení kalkulace je bitva kdo z koho….
Podívejme se tedy nejprve v úvodu na problematiku výpočtu kalkulací z jiného úhlu
pohledu – z pohledu kompetenčního. Kdo musí umět stanovovat kalkulace jídel ve
školní jídelně? Má to být kuchař? Vedoucí školní jídelny nebo její ředitelka, je-li jídelna
v právní subjektivitě? Nebo například ekonomka školy, je-li jídelna součástí školy?
Pomiňme praktickou část věci toho kterého provozu a podívejme se na to, kdo by podle
dostupné právní úpravy měl být zodpovědný za správné stanovení kalkulace jídel.
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Východiskem pro naši odpověď budiž KATALOG PRACÍ1 dle nařízení vlády
č. 222/2010 Sb. a METODICKÝ
PRACOVNÍKŮ

A

VÝKLAD

OSTATNÍCH

K ODMĚŇOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH

ZAMĚSTNANCŮ

ŠKOL

A

ŠKOLSKÝCH

ZAŘÍZENÍ A JEJICH ZAŘAZOVÁNÍ DO PLATOVÝCH TŘÍD PODLE KATALOGU
PRACÍ vydaným MŠMT2. Podívejme se na příklady, ve kterých již tyto uvedené právní
normy stanovují schopnost pracovníka kalkulaci sestavit:
2.05.02 KUCHAŘ - 6. platová třída
1. Stanovování technologických postupů a jejich kalkulace při rozsáhlé výrobě jídel včetně kontroly jejich
dodržování, sestavování vlastních receptur, jídelních lístků a zajišťování správné gastronomické
skladby.
2.05.02 KUCHAŘ – 7. platová třída
1. Organizace práce při výrobě jídel spojené s hmotnou odpovědností, stanovování a provádění
technologických postupů a kalkulací při rozsáhlé výrobě širokého sortimentu, stanovování a zajišťování
správnosti gastronomické skladby jídel, racionální výživy a zajišťování výroby náročných specialit.
1.02.04 ROZPOČTÁŘ - 9. platová třída
1. Sestavování rozpočtů jednotlivých organizačních celků podle kalkulací, norem a potřeb včetně jejich
rozpisů a zajišťování jejich plnění. Prověřování a zajišťování účetní správnosti vykazování rozpočtových
prostředků. Zajišťování realizace rozpočtových změn.
2.05.06 PROVOZÁŘ - 8. platová třída
1. Organizace provozu velkokapacitního stravovacího zařízení včetně zajišťování jeho technického
vybavení a údržby, ekonomické agendy, stanovování technologických postupů a zajišťování jejich
dodržování včetně kontroly dodržování hygienických předpisů.
2. Komplexní zajišťování provozu souboru objektů včetně jejich hospodárného využití po provozněekonomické stránce, zajišťování provozu a údržby, organizace prováděných prací, zajišťování
potřebného materiálu a technického dozoru na prováděné práce, zajišťování podkladů pro zpracování
návrhu finančního rozpočtu a spolupráce při projednávání smluv s dodavatelskými a projektovými
organizacemi, přebírání dodávek a provedených prací, zajišťování dodržování programu odpadového
hospodářství.

Berme výše uvedený výčet jako příklady těch profesí, od kterých je již nutná znalost
zpracování kalkulací. Co z toho však plyne? Především to, že

tvorba kalkulací je o spolupráci!
O spolupráci mezi kuchařem (tj. technologem výrobního procesu), provozářem či
vedoucí školní jídelny a ekonomem (školy, školní jídelny). Nejde o to vyhrát bitvu
a „hodit“ kalkulace na někoho jiného. Ono to vlastně ani není možné a je nutné
spolupracovat. Kuchař je ten, který ví, co se do kterého jídla dává za potraviny.
Provozář má o něco širší pohled a ví například, jaké limity stanoví vyhláška o školním
stravování, jaké energie školní jídelna odčerpává, jaké počty strávníků v jednolitých

1
2

Dostupné na http://www.mpsv.cz/files/clanky/8980/Katalog_praci_UZ_1_10_2010.pdf
Dostupné na http://www.msmt.cz/file/28255
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kategoriích strávníků jsou během roku reálné atd. A ekonom/účtař zase z účetnictví
čerpá celkový finanční pohled na jednotlivé náklady (na energie, na mzdy, na odpisy
atd.). Stanovení kalkulací tak je o spolupráci všech zainteresovaných osob tedy
zejména technologa (kuchaře), provozáře (vedoucí ŠJ) a ekonoma (účetní ŠJ). Bez
spolupráce těchto tří osob není možné kalkulaci stanovit správně.

2.2.1 Finanční norma – náklady na potraviny
Náklady na potraviny ve školním stravování jsou stanoveny tzv. přímo na kalkulační
jednici. Náklady vychází z technickohospodářských norem tj. z receptury na uvaření
vybraného druhu jídla:

norma spotřeby materiálu x cena za měrnou jednotku
počet porcí
Příklad:
Receptura stanoví 2,5 kg mouky na 10 porcí (norma spotřeby materiálu). Cena za 1 kg
mouky činí 13,50 Kč (cena za měrnou jednotku). Zjišťujeme-li náklady na jednu porci,
je třeba vydělit číslem 10.
Náklad na jednu porci v Kč = (2,5 * 13,50)/10 = 3,38 Kč
V rámci stanovení finančních nákladů je samozřejmě nutné zahrnout do výpočtu
všechny položky receptury na dané jídlo.

2.2.1.1 Rozúčtování energií
Běžným problémem, se kterým se v praxi setkáváme, je problém s rozúčtováním
energií v případě, že školní jídelna je součástí školy a nemá vlastní samostatné měřiče
energií. Škola pak dostává jednu fakturu za celek včetně školní jídelny, a pokud tento
náklad již není v účetnictví kvalifikovaně ošetřen například střediskovým účtováním,
vyvstává problém jakou částku energií vlastně do kalkulace zahrnout. Velkou výhodou
jsou samozřejmě samostatné měřiče energií, avšak toto řešení není vždy možné.
V těchto případech je nutné provést výpočet poměrového koeficientu například:


podle plochy budovy školní jídelny x budovy školy



podle kvalifikovaného (!) odhadu – kvalifikovaný odhad musí být
prokazatelný tj. zjištěný nejlépe energetickým auditem u externího dodavatele
(nejen spotřeba, ale i například tepelné ztráty)
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kombinací obou metod provést rozpočet nákladů na energie podle
a) základní složky počítané dle plochy budovy a současně v určitém
poměru
b) spotřební složky podle odhadované spotřeby zjištěné například
energetickým auditem

3 Praktická část - příklady a typické situace
z praxe ŠJ
3.1 Jak spočítáme kalkulaci nákladů při jednom chodu denně (např.
pouze oběd)?
Kalkulace při jednom chodu denně se nazývá také tzv. kalkulace prostým dělením. To
proto, že se využívá prostého dělení celkových nákladů celkovým počtem porcí. Tato
metoda výpočtu je však vhodná pouze při výrobě jednoho chodu jídla denně – např.
oběda.

režijní náklady = rozpočet kalkulovaných nákladů / celkový počet porcí*

*celkový počet porcí buď plánovaný, nebo za relevantní předchozí období (například
poslední rok)

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, výpočet mzdové režie pro cizí strávníky
provedeme tak, že sečteme veškeré náklady na mzdy včetně odvodů (za rok) a
vydělíme je počtem vše uvařených obědů (opět za rok). Tím vychází mzdový náklad
na jednu porci oběda. Analogicky postupujeme při výpočtu věcné režie.
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