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Sdělení ředitelky Ubytovacích služeb a Stravovacích služeb
Vysoké školy báňské–Technické univerzity Ostrava
Tvorba ceny jídla ve Stravovacích službách
Ředitelka USSS vydává na základě článku 7 TUO_LEG_07_006 Organizační řád účelového
zařízení Ubytovací služby a Stravovací služby VŠB-TUO toto sdělení k tvorbě ceny jídla pro
strávníky středisek Stravovacích služeb VŠB-TUO
I.
Strávník
Strávníkem ve smyslu tohoto sdělení je:
-

student registrovaný kartovým centrem VŠB - TUO
zaměstnanec VŠB–TUO dle ustanovení Kolektivní smlouvy
důchodce VŠB–TUO dle ustanovení Kolektivní smlouvy
II.
Cena pro strávníka VŠB – TUO

Cena jídla pro strávníky v menze a střediscích Stravovacích služeb je tvořena takto:
A. Cena potravin na výrobu jídla v kalkulované výši dle receptury
B. Podíl na režijních nákladech na výrobu jídla:
- denní nabídka menzy
- výběrové jídlo menza
- minutková jídla ve Snacku a bufetech
- jídlo k doplnění nabídky v menze

18 Kč bez DPH
20 Kč bez DPH
20 Kč bez DPH
20 Kč bez DPH

C. Daň z přidané hodnoty v zákonné výši

(A+B) x 15 %

Výsledná cena pro strávníka

A+B+C

III.
Cena pro strávníka v Pizzerii VŠB-TUO
D. Prodejní cena pizzy stanovená ceníkem pro jednotlivé vyráběné druhy výrobků tj. plná prodejní
cena vč. DPH.
E. Dotace na stravování studentů
Příspěvek zaměstnavatele na stravování

18 Kč
18 Kč

Výsledná cena pro strávníka

D-E
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IV.
Cena pro zaměstnance bez příspěvku zaměstnavatele
Cena jídla

(cena potravin + 48 Kč režie) x 1,15 (DPH 15%)

V.
Cena pro ostatní zákazníky
Cena pro ostatní zákazníky a cena stravování na akcích je stanovena ceníkem pro doplňkovou
činnost nebo smluvní cenou na základě objednávky nebo smlouvy o zajištění stravování.
Toto sdělení je vydáno s účinností od 1.1.2019 a ruší předchozí vydané sdělení k tvorbě cen.

Marie Stonišová
ředitelka Ubytovacích služeb a Stravovacích služeb
VŠB-TUO
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