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Stravovací a ubytovací služby 

Tematická oblast: Normy přirozených ztrát zásob 

Předmět: Hospodářské výpočty 

Výstižný popis způsobu využití 

nebo metodický pokyn 

Žáci dokáží vypočítat dle 

zadaných údajů výši přirozených 

ztrát zásob.  

 
       

        



 

 

Normy přirozených ztrát zásob 

V provozovnách restauračního stravování a v prodejnách potravin může docházet 

k přirozeným ztrátám (úbytkům) surovin. Tento jev může vznikat například při: 

 jejich pořizování 

 přepravě a manipulaci 

 skladování 

 přípravě k výrobě atd. 

Ztráty surovin mohou být způsobeny: 

 vysycháním 

 odpařováním 

 rozprášením 

 rozsypáním 

 rozlitím 

 prosakováním 

 hnitím (ovoce a zelenina) atd. 

Tomuto přirozenému úbytku surovin nelze zabránit a jeho výše je uvedena 

v normách přirozených ztrát pro jednotlivé provozovny či prodejny. 

Výši přirozených ztrát určuje vedení provozovny na určité období a jejich hodnota je 

závislá na: 

 druhu prodávaného zboží  

 způsobu prodeje 

 vybavení prodejny 

 skladby obratu atd. 

 

 

 



 
Příklady užívané normy ztrát v provozovnách restauračního stravování: 

- v provozovnách nevyvařujících   0,12% 

- v provozovnách částečně vyvařujících 0,14% 

- v provozovnách vyvařujících   0,16% 

V prodejnách potravinářského zboží bývá tato norma 0,02% až 0,25%. 

Základem výpočtu procenta přirozených ztrát materiálu ve skladu je obvykle jeho 

celkový příjem do skladu za určité období. 

Příklad: 

Maloobchodní obrat prodejny činil za určité období 21 320 000,- Kč. Jedná se o 

samoobslužnou prodejnu potravin s normou přirozených ztrát 0,25%. Vypočítejte 

přirozené ztráty v korunách. 

Řešení: 

obrat prodejny činí ……………… 21 320 000,- Kč = základ 

norma přirozené ztráty činí ….. 0,25% 

Početní úloha:  Výpočet 0,25% z 21 320 000,- Kč 

100% …………………….. 21 320 000,- Kč 

1% ……………………….. 21 320 000,- Kč : 100 = 213 200,- Kč 

0,25% ……………………. 213 200,- Kč . 0,25 = 53 300,- Kč 

Výsledek: Přirozené ztráty činí 53 300,- Kč. 

 

Cvičení: 

1) Vypočítejte normovanou výši přirozených ztrát nevyvařující provozovny 

restauračního stravování, která dosáhla obratu 95 846,- Kč. 

2) Dosažený maloobchodní obrat ze služeb vyvařující provozovny restauračního 

stravování činil 950 856,- Kč. Vypočítejte, jakou výši činily přirozené ztráty. 

3) Zjistěte, zda manko ve výši 320,- Kč lze odepsat (nepřesahuje stanovenou 

normu přirozených ztrát), když maloobchodní obrat činil 48 700,- Kč. Norma 

přirozených ztrát je 0,2%. 

 



 
Výsledky cvičení: 

1) nevyvařující provozovna ……..… obrat 95 846,- Kč = základ 

norma přirozených ztrát ……….  0,12% 

Početní úloha:  Výpočet 0,12% z 95 846,- Kč  

100% …………….. 95 846,- Kč 

1% ……………….. 95 846,- Kč : 100 = 958,46 Kč 

0,12% …………. 958,46 Kč . 0,12 = 115,0152 Kč  

     po zaokrouhlení 115,- Kč 

Výsledek: Výše normovaných ztrát činila u dané prodejny 115,- Kč. 

2) vyvařující provozovna …………. obrat 950 856,- Kč = základ 

norma přirozených ztrát ……….. 0,16% 

Početní úloha:  Výpočet 0,12% z 950 856,- Kč 

100% …………… 950 856,- Kč 

1% ……………….. 950 856,- Kč : 100 = 9 508,56 Kč 

0,16% ……………. 9 508,56 Kč . 0,16 = 1 521,3696 Kč 

   po zaokrouhlení 1 521,- Kč 

Výsledek: Přirozené ztráty činily u dané prodejny 1 521,- Kč. 

 

3) obrat prodejny …………………. 48 700,- Kč 

norma přirozených ztrát ……… 0,2% 

manko …………………………. 320,- Kč 

Početní úloha:  Výpočet 0,2% z 48 700,- Kč 

100 ……………… 48 700,- Kč 

1% ………………. 48 700,- Kč : 100 = 487,- Kč 

0,2% ……………. 487,- Kč . 0,2 = 97,4 Kč  po zaokrouhlení 97,- Kč 

Výsledek: Manko nelze odepsat, protože je vyšší než norma přirozených ztrát. 

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.  


