Další předpisy Mendelovy univerzity v Brně

OPATŘENÍ KVESTORA
2/2020
Stanovení cen stravování pro zaměstnance a studenty

Určeno:

Všem součástem

č. j.: 5541/2020-43810

Vlastník předpisu:

Ing. Libor Sádlík, DiS., kvestor

Zpracovatel předpisu:

Ing. Jana Hradská, ředitelka SKM

Schvalovatel předpisu: kvestor
Počet stran:

3

ze dne: 4. 3. 2020

Schváleno dne: 12. 3. 2020
Počet příloh: 0

Platnost ode dne: 13. 3. 2020
Účinnost ode dne: 13. 3. 2020
Zneplatněno dne:

Záznam o revizích
Datum revize

Závěr revize

Revidoval

Datum příští revize

Záznam o změnách
Číslo

Článek

1

1

2

3

Popis změny
Schválil, dne
Doplnění čl. 1 o ustanovení písm. c), kterým se upravuje cena
4. 3. 2020
stravy některým skupinám studentů
Závěrečná ustanovení – doplnění data platnosti a účinnosti
4. 3. 2020
změny.

Seznam souvisejících předpisů
Název předpisu

Místo odkazu

Odkazované části

Další předpisy Mendelovy univerzity v Brně

Preambule
Toto opatření kvestora podle čl. 10 odst. 2 Statutu Mendelovy univerzity v Brně stanovuje ceny
stravovacích služeb pro zaměstnance a studenty Mendelovy univerzity v Brně.

Článek 1
Stravování
(1) Stravování studentů:
a) cena jedné porce hlavního jídla (oběd, večeře, teplé či studené jídlo) je stanovena na základě
individuální kalkulace každého jednotlivého jídla ve výši: vstupní cena potravin + 0,50 Kč +
příspěvek 26,00 Kč na režijní náklady + platná sazba DPH; celková cena je zaokrouhlena na
desetihaléře;
b) režijní náklady na výrobu teplých hlavních jídel (spotřebované energie, osobní náklady,
náklady na skladování, odpisy, technologické vybavení, inventář apod.) student hradí jen
částečně (26,00 Kč/porci); stát přispívá na režijní náklady za stravování studentů neinvestiční
dotací, jejíž výši stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vždy k 1. 1. aktuálního
roku.
c) v souladu s Pravidly pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy se dotace neposkytuje studentům:


jejichž studium je hrazené z prostředků jiného rezortu než Ministerstva školství mládeže
a tělovýchovy,



jejichž studium je plně hrazené studentem z vlastních prostředků v případě studijních
programů vyučovaných v cizím jazyce, tzv. samoplátci,



jejichž studium je hrazené ze zvláštní dotace podle mezinárodních smluv a usnesení
vlády,



kteří přijeli na krátkodobý studijní pobyt a nejsou na univerzitě zapsáni jako studenti.

Skupiny studentů, uvedené pod bodem 1 až bodem 4, se stravují za ceny pro cizího strávníka.
(2) Stravování zaměstnanců:
a) cena jedné porce hlavního jídla (teplé, studené) je stanovena na základě individuální kalkulace
průměrných cen každého jednotlivého jídla ve výši: vstupní cena potravin + 0,50 Kč + 10,00
Kč na režijní náklady + platná sazba DPH; celková cena je zaokrouhlena na desetihaléře;
b) takto stanovená cena je členovi odborové organizace snížena o příspěvek, který příslušná
odborová organizace poskytuje;
c) univerzita přispívá ze svých neinvestičních prostředků na základě vnitropodnikového dokladu
na režii stravování svých zaměstnanců částku ve výši 41,00 Kč/porci a platné sazby DPH; Za
zaměstnance Správy kolejí a menz i obou vysokoškolských statků je tato částka účtována do
nákladů jejich provozů.
(3) Minutková jídla jsou k dispozici pouze na vybraných výdejnách a od určité doby, informace jsou
uveřejněny u jídelníčku jednotlivých výdejen na webových stránkách. Přirážka k minutkovému jídlu
na ceny stanovené podle odstavců 1 a 2 tohoto článku pro všechny strávníky činí 15,00 Kč/porci
bez DPH.

Článek 2
Stravovací služby ostatní
(1) Doplňkový prodej:
a) ceny doplňkového prodeje k hlavnímu jídlu (polévka, čaj, salát, nápoj) v hlavní činnosti jsou
stanoveny za jednu porci takto:
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polévka obědová: vstupní cena surovin + 5,00 Kč na režijní náklady + platná sazba DPH,
celková cena je zaokrouhlena na desetihaléře;



salát malý: vstupní cena surovin + min. 5,00 Kč na režijní náklady + platná sazba DPH,
celková cena je zaokrouhlena na desetihaléře;



nápoj nealko: 4,00 Kč + platná sazba DPH, celková cena je zaokrouhlena na
desetihaléře;

b) ostatní výše neuvedené položky nabízené v rámci doplňkového prodeje k hlavnímu jídlu jsou
oceňovány individuální kalkulací dle rozhodnutí vedoucího stravovacího střediska.
(2) Catering pro součásti univerzity:
a) zajištění cateringových služeb bude poskytnuto na základě potvrzené Objednávky stravování
a bude hrazeno na základě vnitropodnikového dokladu; cena je stanovena dohodou mezi
objednatelem a vedoucím stravovacího střediska, procento režie je vztaženo ke spotřebě
surovin a pohybuje se v rozmezí 150 až 250 %; procento režie se odvíjí od náročnosti přípravy
akce, zejména zda jde o jídla z denní nabídky nebo jídla na objednávku, s obsluhou nebo bez
ní, zda je požadována výzdoba, podle místa konání, délky a doby konání akce, apod.;
b) běžný čas ukončení akce je 20:00 hod.; za každou další započatou hodinu bude účtována
cena obsluhy 350,00 Kč/hod./osobu bez DPH; v případě konání akce mimo objekty univerzity
na brněnských adresách Zemědělská 1, tř. Generála Píky 7, Kohoutova 5, nebo Jana Babáka
3 bude účtována částka za dopravu 35,00 Kč/km bez DPH a za využití řidiče 150,00 Kč/hod.
bez DPH.

Článek 3
Závěrečná ustanovení
(1) Toto opatření kvestora vydané pod č. j. 1610/2020-43810 ze dne 24. 1. 2020 nabývá platnosti dnem
vyhlášení a účinnosti 1. února 2020.
(2) Doplnění čl. 1 odst. 1 písm. c) pod č. j. 5541/2020-43810 ze dne 4. 3. 2020 nabývá platnosti a
účinnosti dnem vydání.

Ing. Libor Sádlík, DiS.
kvestor
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