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Metodika účtování stravného ve školní jídelně pro 

uživatele SW Stravné na Slovensku 
 

 

Metodika účtování stravného ve školní jídelně pro uživatele na Slovensku se snaží definovat 

základní principy, na základě kterých je koncipováno použití SW Stravné ve školní jídelně, a 

jejichž použití je v souladu s legislativou SR. Metodika zároveň definuje administrativně 

jednoduché, účelné a pro uživatele praktické a levné řešení, které je dlouhodobě ověřené 

praxí, a které vylučuje některé rizikové faktory při evidenci stravného. Tento materiál dále 

shrnuje jak výhody takto aplikovaných principů, tak potenciální nevýhody a rizika, která 

plynou z jejich obcházení. Metodika se pokouší odpovědět na některé otázky, se kterými se 

může uživatel programu Stravné v úvodu práce s programem setkat:  

- Jak rozlišit peníze v pokladně stravného (nebo na běžném účtu), které byly vybrány za 

stravné, peníze za režie, za karty a peníze za školné? 

- Jak rozlišit peníze v pokladně (nebo na běžném účtu), které byly vybrány na stravné za 

září, od peněz vybraných za stravné na říjen? 

- Jak rozlišit kolik mám přeplatků na stravném zvlášť u dětí a u dospělých? 

- Jak rozlišit u těchto dvou skupin strávníků přeplatky a nedoplatky? 

- Je potřeba účtovat samostatně o přeplatcích/nedoplatcích strávníků za stravné a režii?  

- Podle jakého účtového schématu je metodicky správné a prakticky vhodné účtovat o 

předpisech a platbách strávníků z programu Stravné?  

 

 

1. Obecné principy výběru peněz od strávníků v programu Stravné  
 

 program Stravné eviduje dle nastavení tzv. PŘEDPIS (platby) (stravné, režie, školné, 

nákup identifikačního média) a PLATBU (za předpis) (úhradu předpisu formou 

hotovostí nebo bezhotovostní platby) 

 na straně „předpisů plateb“ se program ptá na otázku – kolik strávník MÁ nebo 

v minulosti MĚL zaplatit za projedené obědy (za spotřebované režie, za školené atd.) 

tzn., že sleduje KDY a JAKÝ dluh u strávníka vzniká => z účetního pohledu jde vždy 

o vznik tržby a vhodného závazku nebo pohledávky (315, 324 / 602)  

 na straně „plateb za předpis“ jde vždy o fyzicky vybrané peníze do pokladny (nebo na 

běžný účet), které vždy směřují k úhradě nedoplatku strávníka (nebo k vytvoření 

přeplatku strávníka) – program se ptá na otázku – KDO a KDY platil tzn., kolik peněz 

fyzicky ve sledovaném období přibylo rámci evidence stravného => z účetního 

pohledu jde o příjem peněz a úhradu závazku nebo pohledávky (241 nebo 261 / 324 ) 

 zcela zásadní předpoklad je, že v okamžiku platby vůbec nezáleží na tom, JAKÝ dluh 

je tou kterou konkrétní platbou uhrazován tj. zda jde stravné za leden, nebo za únor, 

zda jde o částku za potraviny, nebo za režie (účelovost platby tj. JAKÝ dluh vzniká se 

sleduje na straně předpisů plateb!) 

 porovnáním předpisu strávníka a jeho platby vzniká přeplatek nebo nedoplatek, který 

lze na konci každého měsíce zcela přesně vyčíslit a zaúčtovat 

 

1.1. VÝHODY, které vznikají při dodržení základních principů 
 

 není potřeba rozlišovat platby podle období (měsíců) – to řeší „předpisy plateb“ 
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 není potřeba rozlišovat platby podle předmětu (účelu) platby – také řeší „předpisy 

plateb“ 

 lze používat při platbách zálohou (platba před měsícem, ve kterém se strávník 

stravuje) i doplatkem (platba po ukončení stravného měsíce) – oba způsoby lze také 

libovolně kombinovat (složení jistiny a měsíční doplatek do jistiny) 

 je jedno, JAK strávník zaplatí - zda strávník zaplatí hotově nebo na účet,  

 je jedno, KDY strávník zaplatí - zda platba proběhne na konci předchozího nebo na 

začátku následujícího měsíce, nebo jde o neplatiče a nezaplatí vůbec a musíme 

evidovat nedoplatek strávníka atd.  

 není třeba o žádné takové situaci zvlášť přemýšlet, jak vše zapsat a jak vykázat – je to 

platba za stravné? nebo za režii? nebo za školné? jak to poznám, pokud nebyla 

zaplacená přesná částka předpisu? => stačí pouze každou přijatou nebo vrácenou 

platbu zapsat s datem, kdy k pohybu peněz skutečně fyzicky došlo = dodržení základní 

zásady účetnictví věrného a poctivého zobrazení skutečností.  

 

 

1.2. NEVÝHODY, které vznikají při NEdodržení základních principů 
 

 V praxi nelze nikdy stoprocentně zajistit, že budou od strávníků VČAS a PŘESNĚ 

vybrány částky, které odpovídají objednané stravě, účtovanému školnému či 

prodaným identifikačním médiím.  

Příklad: Předpis za poskytnuté služby v září je například 20 Euro, strávník v říjnu 

zaplatí například jen 18 Euro – vzniká nedoplatek 2 Eura.  

Příklad: V měsíci srpnu  je vybráno zálohově 20 Euro, v září strávník onemocní a 

stihne odebrat služby jen za 7 Euro – vzniká přeplatek 14 Euro.  

 

 Obdobně může někdy strávník zaplatit HOTOVĚ a jindy z BĚŽNÉHO ÚČTU.  

 

 V případě, že historicky existuje přeplatek nebo nedoplatek strávníka, výše nastíněná 

situace se samozřejmě dále komplikuje. Neboť nelze na došlé platbě rozpoznat, zda-li 

jde o úhradu předpisu za běžný měsíc, nebo za měsíce minulé.  

 

 I v případech, kdy strávník hradí stravné dopředu (tzv. zálohově), může dojít k výše 

uvedených situacím a vznikají zcela totožné problémy – v praxi se různých důvodů 

může i zálohově platící strávník dostat do nedoplatku.  

Příklad: Strávníkovi byla v srpnu vyčíslena zálohová platba ve výši 20 Euro na 

stravování v měsíci září. U strávníka však vlivem nedostatečného stavu konta 

neproběhlo stržení inkasa a strávník se tak v měsíci září dostává do nedoplatku.  

 

Jakmile se rozejde termín nebo částka, která se má od strávníka vybrat, vzniká přeplatek 

nebo nedoplatek. To proto, že od strávníka se vybraly jiné peníze než ty, které opravdu 

dlužil (měl vyčíslené předpisem platby). A na penězích v pokladně nebo na účtu nelze 

nijak poznat, že těchto 20 Euro je za stravné, tyto za režie nebo za školné, dalších 10 Euro 

je tam navíc a bude se muset strávníkovi vrátit (přeplatek strávníka) a jiných 5 Euro, 

protože je strávník teprve přinese.  

Pokud strávník má zaplatit 20 Euro za stravu a 5 Euro za režie a 10 Euro za školné (tj. 

celkem 35 Euro a přitom zaplatí jen 22 Euro, nelze na těchto penězích poznat, zda jde o 

částečnou platbu za stravné a za režie nebo školné a za stravné, nebo za školné a za režie 

atd., atd.  
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 Není vždy pravda, že cizí strávník platí až po skončení měsíce - např. nahodilý cizí 

strávník (návštěva školy, akce ve škole) může odebrat jen 3 obědy a ihned je hotově 

zaplatit nebo si nechat po skončení měsíce vystavit fakturu, kterou zaplatí převodem 

z účtu. Z toho vyplývá, že přeplatky a nedoplatky strávníků se v praxi prolínají napříč 

kategoriemi.  

 

 U dětských strávníků vybírané režie (resp. nárok na tuto režii a různé další sociální 

doplatky) závisí na řadě parametrů a v době výběru peněz od strávníka (zálohou) 

nemusí být jasné, kolik z toho bude režie a kolik potraviny (stravné).  

 

 V případě, že sledujeme evidenci stravného (přeplatky/nedoplatky) na více než 

jednom účtu (například máme tři analytiky účtu 324) v účetnictví vystavuji se 

obdobným rizikům, která jsou již výše popsána:  

o jak poznáme, která část platby (předpokládáme, že strávník neposílá více než 

jednu společnou platbu za celý měsíc) příslušný na jaký účet 324/AE, pokud 

nezaplatí přesně shodnou částku 

o jak tuto platbu mezi účty rozdělíme, pokud má nedoplatek nebo přeplatek na 

jednom z účtů 324 

o má tedy strávník posílat úhradu na vícekrát v dílčích částkách podle typu 

předpisu? – tím samozřejmě zvyšujeme režijní náklady nejen strávníkovi, ale 

zejména školní jídelně.  

Podrobněji se tomuto problému věnujeme dalších částech této metodiky, která se 

zabývá účetním pohledem na účtování stravného.  

 

 

1.3. ODPOVĚDI na obecné otázky položené v úvodu 
 

Přepokládáme, že pečlivý čtenář již našel na v úvodu položené otázky odpovědi a jejich jasné 

zdůvodnění sám. Přesto se pokusíme ke každé otázce zrekapitulovat stručnou odpověď.  

 

Jak rozlišit peníze v pokladně stravného (nebo na běžném účtu), které byly vybrány za 

stravné, peníze za režie, za karty a peníze za školné? 

V evidenci plateb není třeba rozlišovat přijaté peníze co do účelu, na který byly přijaty 

(stravné, režie, školné). Toto účelové členění probíhá výhradně na straně „předpisů plateb“. 

Na tiskové sestavě, která zobrazuje předpisy plateb jasně vidím, co MÁ strávník zaplatit tj. 

KDY a JAKÝ dluh mu vznikl. Přijatá platba pak pouze uhrazuje případný nedoplatek, nebo 

generuje přeplatek strávníka tj. říká mi KDO a KDY zaplatil.  

 

Jak rozlišit peníze v pokladně (nebo na běžném účtu), které byly vybrány na stravné za září, 

od peněz vybraných za stravné na říjen? 

V evidenci plateb není třeba rozlišovat přijaté peníze z časového hlediska tj. zda peníze byli 

přijaty na září nebo na říjen. Časové členění vzniku dluhu tj. co MÁ strávník zaplatit resp. 

KDY a JAKÝ dluh mu vznikl mají na starosti „předpisy plateb“. Přijatá platba pak opět jen 

uhrazuje nedoplatek nebo vytváří přeplatek u strávníka.  

 

Jak rozlišit kolik mám přeplatků na stravném zvlášť u dětí a u dospělých? 

Jak rozlišit u těchto dvou skupin strávníků přeplatky a nedoplatky? 

Existuje-li nějaký praktický důvod, kvůli kterému chci rozlišit přeplatky/nedoplatky ve 

Stravném na část za HČ (děti) a DČ (dospělí), je možné tak učinit například nastavením tisku 

sestav podle účetních skupin. Přeplatky a nedoplatky je možné samostatně za jednotlivé 
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kategorie zobrazovat na vybraných tiskových sestavách např. Aktuální přeplatky, Měsíční 

hlášení, Finanční přehled 6 a další. Nicméně tímto důvodem by neměla být skutečnost, že 

v účetnictví eviduji přeplatky na dvou či více pohledávkových/závazkových účtech (obvykle 

324 nebo 315). Všechny přeplatky/nedoplatky ve Stravném tvoří konečný zůstatek jednoho 

konkrétního účtu 324. Zásadně nedoporučujeme evidovat přeplatky/nedoplatky strávníků na 

více než jednom účtu 324 (viz níže)! 

 

 

2. ÚČETNÍ POHLED na správné a věrné zobrazení předpisů a plateb 

strávníků v účetnictví školní jídelny 
 

Je potřeba účtovat samostatně o přeplatcích/nedoplatcích strávníků za stravné a režii?  

Podle jakého účtového schématu je metodicky správné a prakticky vhodné účtovat o 

předpisech a platbách strávníků z programu Stravné?  

 

Často je v souvislosti s účtováním stravného na Slovensku zmiňována publikace z roku 2012 

„Účtovné súvzťažnosti v samospráve“, která přináší několik modelových příkladů účtování. 

Podívejme se na ten nečastější způsob účtování stravného a režijních nákladů ve školní 

jídelně, která je rozpočtovou organizací zřízenou obcí a jeho aplikaci v programu Stravné.  

 
Účtovanie  školskej jedálne v RO zriadenej obcou: 

RO vedie stravné na samostatnom bankovom účte, z ktorého priamo uhrádza výdavky súvisiace so stravovaním, 
t.z. účtovanie ŠJ sa uskutoční mimo rozpočet 

- stravník /dieťa/ uhrádza finančný limit na stravovanie vo výške obstarávacej ceny surovín mesiac vopred 
- zriaďovateľ určil VZN, že zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov / odvod režijných 

nákladov zo ŠJ  na príjmový rozpočtový účet/ 

 

 Text účtovného  prípadu Suma v € MD D 
 Bankový účet ŠJ    
1. Inkaso preddavku na stravu od stravníkov/ detí/ na účet 100 221 AÚ 324 AÚ 

2. Inkaso preddavku za režijné náklady od stravníkov/ detí/ na 
účet 

20 221 AÚ 324 AÚ 

3. Predpis stravného za bežný mesiac – vyúčtovanie podľa 
skutočného počtu odobratých jedál 

90 315 AÚ 602 AÚ 

4. Zúčtovanie preddavku za stravné 90 324 AÚ 315 AÚ 

5. Predpis režijných nákladov za bežný mesiac - vyúčtovanie 
podľa skutočného počtu odobratých jedál 

10 315 AÚ 602 AÚ 

6. Zúčtovanie preddavku za režijné náklady - detí 10 324 AÚ 315 AÚ 

7. Odvod režijných nákladov z účtu ŠJ na príjmový rozpočtový 
účet 
a) - predpis odvodu režijných nákladov 
b) - úhrada režijných nákladov 

 
 

10 
10 

 
 
602 AÚ 
395 AÚ 

 
 
395 AÚ 

221 AÚ 
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Výše uvedený příklad účtování lze zakreslit následujícím způsobem. 
 
Schéma účtování 1:  

 
 

 ad 1. a 2. - Publikace zobrazuje platbu od strávníka ve dvou krocích (1. a 2. účetní 

případ), ve skutečnosti však fyzicky probíhá jedna jediná platba od strávníka. Proto i 

v účetnictví v rámci zásady věrného zachycení skutečností zapisujeme tuto platbu 

jediným účetním zápisem. Předpokládáme, že výše uvedený příklad nevychází 

z předpokladu, že se rodičům dětských strávníků provádí inkaso ve dvou 

samostatných krocích, což by zvyšovalo jak režijní náklady škole, tak samotnou 

administrativu plateb za stravné.  

 Na účet 324 tedy přichází celková inkasovaná platba, která není účelově rozdělená 

(podle toho co je na stravu a co je na režijní náklady), neboť to v této fázi ani není 

potřeba, ani to není z výše uvedených důvodů žádoucí.  

  ad 3. a 5. – Zúčtování předpisu za stravu i za režie probíhá podle skutečně odebraného 

počtu jídel za daný měsíc. Podle obrázku ve výše jmenované publikace je opět 

účtováno ve dvou krocích – samostatný předpis za stravné a samostatný předpis za 

režie. Toto členění také není nutné a je možné jej vyjádřit jedinou částkou. 

K zobrazení celkového předpisu je v programu Stravné k dispozici celá řada 

uzávěrkových sestav.  

 ad 4. a 6. – Právě na základě zúčtovaného předpisu dle skutečně odebraného počtu 

jídel je přeúčtována částka přijaté platby z účtu 324 na účet 315. Má-li uživatel 

potřebu analyticky rozlišovat v účetnictví částku za stravné a částku za režie na 

pohledávkových/závazkových účtech (3xx), měl toto učinit výhradně na účtu 315 a 

nikoliv na účtu 324, který žádnou analytiku mít nesmí (viz důvody v předchozí části 

textu). Pokud bude platba zúčtována proti jednomu účtu 324, nevzniká potřeba 

rozdělování plateb na platbu za stravné a platbu za režie!!!  

 účet 324 – Účet 324 tak v tomto případě vyjadřuje stav přeplatků a nedoplatků 

strávníků. Je to tedy ten účet, který je vyjadřován samotnou evidenci programu 

Stravné – viz například sestava Měsíční hlášení:  
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Mesačné hlásenie stravného 01.06.13 - 30.06.13 

     ============================================== 

 

          Počet   Fin.  Plánovaná  Počet  Z minulého obdobia                          Zostáva na nasledujúce               

Kategória porcií   norma spotreba   str.  nedoplatky preplatky  Stravné    Platba     nedoplatky preplatky  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1ST          647   1,01     653,47    58     -46,79     703,67     718,17     299,54       0,00     238,25 

2ST         1054   1,09    1148,86    95    -292,73    1242,42    1254,26     469,96    -181,76     347,15 

AKCI          60   5,01     108,00     1       0,00       0,00     108,00     108,00       0,00       0,00 

DEZŠ         572   0,46     263,12    57      -9,12      87,06     274,56     230,10       0,00      33,48 

DO1           24   1,19      28,56     1     -30,94       0,00      28,56      30,94     -28,56       0,00 

DO2          587   1,19     698,53    33    -803,25       0,00     698,53     803,25    -698,53       0,00 

HN1S         138   1,01     139,38     9       0,00     195,18     153,18     -53,20     -12,47       1,27 

HN2S         113   1,09     123,17     6       0,00      75,31     134,47      15,27     -43,89       0,00 

II.S         237   1,09     258,33     1    -408,28       0,00     258,33     237,39    -429,22       0,00 

INHR          84   1,19      99,96    11    -297,50       0,00      99,96      60,69    -336,77       0,00 

MS          2147   1,19     879,16    74    -150,08    1162,76     982,58      74,09    -242,45     346,64 

MSHC           0   0,80       0,00     1       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00 

ŠMN           19   0,03       0,57     3       0,00       2,10       0,95       0,00       0,00       1,15 

ŠMO          690   0,09      62,10    64     -47,11     222,41      75,90    -113,09     -57,75      44,06 

ZAM          385   1,19     458,15    25    -159,03    1317,59     458,15    1224,06     -48,39    1972,86 

          ======        ========== ===== ========== ========== ========== ========== ========== ========== 

Celkom:     6757           4921,36   439   -2244,83    5008,50    5245,60    3387,00   -2079,79    2984,86 

 

 

 

 

 

 účet 315 – Účet 315 je v tomto případě jen účet pomocný, který nemá přímou vazbu 

na program Stravné!!! Je jen mezičlánkem mezi zúčtováním přijaté platby a 

zúčtováním přijaté platby dle skutečné velikosti předpisu (počtu odebraných porcí). 

Podle výše uvedeného schématu účet 315 vždy vykazuje nulový zůstatek (jaký je tedy 

jeho účel?). Z našeho pohledu je tak možné tento účet zcela ze schématu vynechat – 

tzn. účetní případy 4. a 6. lze vynechat, neboť jsou nadbytečné. Vlastní účtování by 

pak po zjednodušení mohlo vypadat takto:  
 
Schéma účtování 2:  

 
 

 Účtování podle 2. schématu tak považuje za nejideálnější, jednoduchou a praktickou 

variantu, která je v souladu se zákonem a vyhláškami. Neobsahuje žádné nadbytečné 

účetní operace a zcela vyjadřuje skutečnost zachycenou v účetnictví, takže stejně jako 

v předchozí variantě u 1. schématu máme plnou kontrolu nad všemi toky peněz 

vybranými od strávníků.  

 

 
Schéma účtování 3:   

 
 

PZ 324 Předpisy: 

zúčtování 324/315 

podle předpisů  315/602 
Platby: 

221/324 KZ 324 
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 Pro ty subjekty, které z nějakého důvodu požadují zachovat účtování předpisu na 

pohledávkový účet (315) a vybrané zálohy na závazkový účet (324), nabízí tato 

varianta kompromisní řešení.  

 ad 1. a 2. – výběr zálohy probíhá společně bez dělení plateb na stravné a režii 

 ad 3. a 5. – zúčtování předpisu stravného a režií probíhá společně bez dělení 

společného předpisu na část za stravné a část za režie 

 ad 4. a 6. – jedenkrát v měsíci na základě měsíční uzávěrky je provedeno zúčtování 

mezi účty 315 a 324 a to přesně ve výši celkového předpisu účtovaného v bodech 3. a 

5. Účet 315 je tak vždy k poslednímu dni v měsíci nulový a přeplatek nebo nedoplatek 

strávníka je evidován výhradně na účtu 324 jako v předchozích variantách účtování. 

Analytické členění jednotlivých účtů třídy 3 může probíhat totožně jako v předchozích 

variantách.  


