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STANOVENÍ CEN V DOBĚ COVIDU



STANOVENÍ CEN JÍDEL V ŠJ V DOBĚ PANDEMIE COVIDU

Výrazně klesl celkový počet uvařených jídel.
Mzdové náklady neklesly prakticky vůbec nebo jen nepatrně.
Režijní náklady klesly jen málo.
Použitím běžných kalkulačních postupů vyjde plná cena jednoho jídla nesmyslně vysoká.
Za takovou cenu je jídlo na trhu neprodejné.

V čem je hlavní problém:

Ke kalkulaci je třeba přistupovat s ohledem na Covid trochu jinak, jak je ukázáno v dalším textu.



JÍDELNA BĚŽNĚ VAŘÍ KAŽDÝ DEN

100 jídel DČ (doplňková činnost)
900 jídel HČ (hlavní činnost)
--------
1000

V kuchyni pracuje 12 kuchařek, to je 1000/12=83 jídel na 1 kuchařku.
Mzdové náklady na 1 kuchařku jsou cca 1200 Kč/den, to je 1200/83=14,46 Kč za 1 oběd.

Co se stane na stejné jídelně v době Covidu, když použijeme stejný výpočet:
Denní počet jídel klesne např. takto:
60 jídel DČ
40 jídel HČ
-------
100

V kuchyni stále pracuje 12 kuchařek, to je 100/12=8,3 jídla na 1 kuchařku, to je 1200/8,3=145 Kč 
za 1 oběd. Opravdu to znamená, že jsme na uvaření jednoho oběda v DČ spotřebovali 145 Kč  
na mzdy kuchařek?

Ne, je to jinak:
Na uvaření 100 jídel stačí 2 kuchařky, to je 50 jídel na 1 kuchařku.
Pak nám vyjde náklad 1200/50= 24 Kč za 1 oběd.



JÍDELNA BĚŽNĚ VAŘÍ KAŽDÝ DEN

A jak je to s platem na zbývajících 10 kuchařek:
Některé byly doma na OČR - pak jim náhradu mzdy platil stát.
Některé byly doma, protože pro ně nebyla práce - pak jim náhradu mzdy platila školní jídelna, 
ale rozhodně nešlo o náklad na výrobu jídel.
Některé dostaly jinou náhradní práci - pak jim mzdu platila školní jídelna, ale opět nešlo  
o náklad na výrobu jídel.

S režijními náklady je to podobně:
V ekonomice výroby rozeznáváme dva druhy nákladů:
   konstantní
   variabilní

Pokud se část výroby zastaví, tak konstantní náklady platíme dál.  
Ale rozhodně je nemůžeme rozpočítat do ceny výroby ostatních produktů.  
To bychom nic neprodali. Vždy vznikne ztráta.  
A pokud se zastavila výroba v HČ, tak jde o ztrátu v HČ!



JÍDELNA BĚŽNĚ VAŘÍ KAŽDÝ DEN

Vyčíslíme mzdové náklady na pracovníky, kteří se nepodíleli (nebo nemuseli  
či nemohli efektivně podílet) na výrobě jídel.
Vyčíslíme konstantní režijní náklady, které přísluší nevyužité výrobní kapacitě  
z důvodů vládou stanovených opatření v souvislosti s Covidem.
Tyto náklady označíme jako náklad na zastavenou výrobu v důsledku vládních opatření.
Tyto náklady nezahrneme do celkových nákladů vstupujících do kalkulace  
cen vyrobených jídel.
Vlastní kalkulaci provedeme stejně jako v předchozích letech.

Jaký je tedy správný postup:



JÍDELNA BĚŽNĚ VAŘÍ KAŽDÝ DEN

ZÁKON 526/1990 o cenách
§ 2 Sjednávání ceny
(7) Pro účely tohoto zákona se za
a) ekonomicky oprávněné náklady považují náklady pořízení odpovídajícího množství přímého 
materiálu, mzdové a ostatní osobní náklady, technologicky nezbytné ostatní přímé a nepřímé 
náklady a náklady oběhu; při posuzování ekonomicky oprávněných nákladů se vychází  
z dlouhodobě obvyklé úrovně těchto nákladů v obdobných ekonomických činnostech  
s přihlédnutím k zvláštnostem daného zboží,

Tou zvýrazněnou modrou větou zákonodárce říká, že při stanovení ekonomicky oprávněných 
nákladů musíme vycházet z dlouhodobě obvyklé úrovně. Náklady na Covid jistě nelze označit 
za „dlouhodobou obvyklou úroveň nákladů“. 

Jde o mimořádný náklad a ten nepatří do ekonomicky oprávněných nákladů.  
Není to nic složitého ani nepřirozeného. Tomuto principu jistě porozumí každý důchodce,  
který se na jídelně stravuje. Pokud mu ten náklad na Covid do ceny jídla školní jídelna započítá, 
tak si takové jídlo prostě nekoupí.

Kde najdete oporu v zákoně:



NÁMITKY KONTROLNÍCH ORGÁNŮ

Jaké mohou být námitky kontrolních orgánů:

Všechny náklady musíte rozpočítat do aktuálně vařených jídel.
Vaříte v jedněch hrncích, takže náklad na HČ a DČ musí být stejný.
...Obdobných námitek může být mnoho.

Námitkám se vyhnete, když budete mít předem zpracovanou a dobře odůvodněnou kalkulaci 
cen jídel.

Kde najdete další pomoc:

Starší článek k této problematice najdete na webu ASPOS zde:
     https://aspos.cz/doc/kalkulace-cen-jidel-v-dobe-covidu-152/doc-msg.htm?fbclid=IwA-
R2ADmqOcZIS5tXXbKIvY5SpjKorcV_zlFqYCCbCmDy52fvCOwL4dvaiN5o

Komplexní podpora s kalkulacemi cen i s osobní návštěvou experta na ekonomiku:  
     https://web.visplzen.cz/produkty/kontrola-a-rizeni-sj/kalkulace-od-a-do-z/

S vlastní kalkulací také pomůže SW Kačka:
     https://kacka.adelis.cz/home
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Soustřeďte se na to, co je pro vaši jídelnu důležité. 
O to ostatní se postaráme my.
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