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Výpočet kalkulační ceny pokrmů 

Kalkulační cenu určitého pokrmu vypočítáme tak, že sečteme ceny všech potravin 

(surovin) potřebných pro jeho zhotovení. 

Množství potravin (surovin) potřebných k přípravě jednotlivých pokrmů je stanoveno 

v jednotlivých recepturách pokrmů. 

Ceny potravin (surovin) počítáme vždy z hrubé hmotnosti. 

Příklad 

Na 10 porcí roštěné na slanině (receptura 11236) potřebujeme: 

- 1 000 g hovězího roštěnce 

- 30 g soli 

- 1 g pepře 

- 100 g tuku 

- 250 g cibule 

- 50 g hladké mouky 

- 100 g slaniny bez kůže. 

Zjistěte ceny za jednotku jednotlivých potravin a vypočítejte kalkulační cenu 1 porce. 

Řešení: 

1. Údaje z receptury zapíšeme do tabulky: 

- v prvním sloupci je seznam potravin 

- v druhém spotřeba potravin na 10 porcí v gramech (hrubá hmotnost). 

2. Spotřebu potravin na 10 porcí vyjádříme v kilogramech a zapíšeme do třetího 

sloupce. 

3. U jednotlivých potravin zjistíme cenu za 1 kg a zapíšeme ji do čtvrtého 

sloupce. 

4. Vypočítáme nákupní ceny jednotlivých potravin tak, že hrubou hmotnost 10 

porcí vynásobíme její cenou za 1 kg. Výsledky zapíšeme do pátého sloupce 

tabulky (jsou tučně vyznačeny). 



 
5. Sečtením nákupních cen jednotlivých potravin vypočítáme kalkulační cenu 

deseti porcí. 

6. Vypočítáme KC 1 porce a zaokrouhlíme ji na celé koruny. 

 

Druh potravin 

Hrubá hmotnost 10 
porcí Cena za 1 kg (Kč) 

KC 10 porcí 
(Kč) 

(g) (kg) 

hovězí roštěnec 1 000 1 250          250,00 

sůl 30 0,03 25 0,75 

pepř 1 0,001 750 0,75 

tuk 100 0,1 40 4,00 

cibule 250 0,25 16 4,00 

hladká mouka 50 0,05 12 0,60 

slanina 100 0,1 180 18,00 

         Celkem:     278,10 Kč 

Kalkulační cena: 

10 porcí …………………  278,10 Kč 

Kalkulační cena: 

    1 porce ……………….. 278,10 Kč : 10 = 27,81 Kč  28,- Kč 

Výsledek: 

Kalkulační cena 1 porce roštěné na slanině je 28,- Kč. 

 

    

 

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.  

 


