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Stravovací a ubytovací služby 

Tematická oblast: 
Charakteristika hospodářských 

výpočtů 

Předmět: Hospodářské výpočty 

Výstižný popis způsobu využití 

nebo metodický pokyn 

Žáci dokáží definovat hlavní 

zásady hospodářských výpočtů a 

v praxi je dodržují 

 
       

        

 
 
 



 

 
Charakteristika hospodářských výpočtů 

 
Při hospodářských výpočtech je nutné dodržovat následující zásady: 
 
1. Pečlivá úprava výpočtů 

 psát pečlivě a čitelně číslice 

 vhodně upravovat zápis čísel – oddělovat trojmístné skupiny číslic (miliony od 

tisíců a tisíce od stovek vlevo i vpravo od desetinné čárky) 

Příklad: Zapište číslo: 

dvacet tři miliony osm set sedmdesát pět tisíc tři sta dvacet pět  

chybný zápis = 23875325  -  číslo je nepřehledné 

správný zápis = 23 875 325   

 chybnou číslici nepřepisovat ale přeškrtnout a nadepsat číslo správné 

Příklad:   

         8 
Oprava chybné číslice:  352,6 

     2 128              
Oprava chybného čísla:  3 759 
 

2. Přehledné uspořádání výpočtů 

- přehledné označení výsledku: 

podtržením 

slovní odpověď 

přehledná tabulka  

 

3. Volba účelného postupu výpočtu 

Počítat účelně znamená vybrat pro danou úlohu nejvhodnější postup a způsob 

výpočtu. 

 



 
4. Kontrola správnosti výsledku 

a) kontrola logické správnosti = kontrola početní přípustnosti (možnosti) 

vypočítaného výsledku odhadem  

b) kontrola početní správnosti: 

- výpočet provedeme ještě jednou 

- použijeme některou z tzv. zkoušek početní správnosti  

5. Využívání prostředků výpočetní techniky 

a) Počítací stroje  - provádí základní početní úkony (sčítání, odčítání, násobení, 

dělení) 

Hlavní části:  

- vstupní zařízení – číslicové klávesnice, desetinná čárka, opravná klávesnice 

- operační zařízení – funkční klávesy (zapnutí, vypnutí, sčítání, odčítání, 

násobení, dělení) operační počítač a paměť 

- výstupní zařízení – umožňuje sledovat nastavené číslice a výsledky (displej, 

tiskárna) 

b) Počítače 

Hlavní části: 

- vstupní zařízení – klávesnice, zařízení pro snímání údajů 

- výstupní zařízení – světelná obrazovka, tiskárna 

- řídící a operační jednotka 

- paměť 

c) Kontrolní pokladny 

- evidence složení tržby, 

- tržba na jednotlivých úsecích – podle rajonů 

d) Šekové pokladny - umožňují bezhotovostní placení 

 

Kontrolní otázky: 

1. Jak opravíš chybné číslo? 

2. Jak provedeš kontrolu správnosti výsledku? 

3. Jakým způsobem označíš výsledek výpočtu? 



 
 

Odpověď: 

1. Přeškrtnutím a nadepsáním správného čísla. 

2. Kontrolou logické správnosti, výpočet provedeme znovu, použitím zkoušky 

správnosti. 

3. Podtržením, slovní odpovědí, vytvořením tabulky výsledků. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroje: 
Keblová Alena, Volková Jana. Hospodářské výpočty pro potravinářské obory odborných 
učilišť. 1. vyd. Praha: Septima, s.r.o. 19991. 68 s. ISBN 80-7216-148-2.  
 

 

 

 


