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Jak se projeví se novela EET a s ní spojená 3. a 4. 

vlna EET účinná od 1.5.2020 ve školních jídelnách?   
 
 
Elektronická evidence tržeb pro stravovací služby zařazené do tzv. 1. vlny EET platí již od 1. prosince 2016. V 
současné době je v médiích často diskutována tzv. 3. a 4. vlna zavádění EET, která obsahuje krom jiného také 
"Stravování a pohostinství – tržby z dodání zboží", která je účinná od 1. 5. 2020. Tuto právní úpravu novely 
obsahuje zákon č. 256/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, a zákon č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty. O důležitých změnách zákona o dani z přidané hodnoty a jeho dopadu na školní 
jídelny, které jsou v režimu plátců DPH, jsme váš již informovali v článku ZMĚNA SAZBY DPH OD 1. 5. 2020 
(online zde: https://aspos.cz/doc/zmena-sazby-dph-od-1-5-2020-125/doc-msg.htm). V jakém rozsahu se ale 
dotkne samotná novela EET školních jídelen?  
 

Podívejme se nejprve, kterých školních jídelen (podle právní formy organizace) se EET týká 
bez ohledu na okamžik spuštění? 
 
Podívejme se nejprve, kterých školních jídelen (podle právní formy organizace) se EET týká bez ohledu na 
okamžik spuštění?  
 
1) Školní jídelny, které jsou příspěvkovou organizací: 
Příspěvkové organizace jako takové jsou zcela z povinnosti evidovat tržby vyjmuty.  
Evidenční povinnosti u příspěvkových organizací nepodléhají ani tržby ze stravování kmenových zaměstnanců 
příspěvkové organizace, ani tržby ze stravování zaměstnanců jiných příspěvkových organizací, ani tržby ze 
stravování cizích strávníků.  
Tzn., že bez ohledu na to, zda tržby plynou z hlavní činnosti nebo z doplňkové činnosti, příspěvková organizace 
není povinna tržby evidovat. 
 
2) Školní jídelny, které jsou obchodní korporací (např. s.r.o.):  
Pro školní jídelny, které jsou obchodní korporací zřízenou podle zákona o obchodních korporacích (typicky 
společnosti s ručením omezeným), platí zcela jiná pravidla.  
Pro tyto subjekty neplatí zákonná výjimka pro příspěvkové organizace, která je popisovaná výše a je nutné je 
rozdělit podle toho, zda jsou zapsány do školského rejstříku nebo nejsou.  
 

a) Společnost je zapsána ve školském rejstříku 
Pro tyto školní jídelny platí výjimka, kterou uvádí § 12 odst. 3 písm. d), podle kterého mezi tržby vyloučené z 
evidence tržeb patří tržby „ze stravování a ubytování žákům a studentům poskytovaného školou, vysokou 
školou nebo školským zařízením“.  
Pak pro tento typ organizace platí, že je z evidence EET vyjmuto  
- stravování žáků (v mezích vyhlášky o školním stravování) 
- stravování žáků v době nemoci, ředitelského volna nebo o prázdninách nebo formou bufetu (to je sice DČ, ale 
z EET je také vyjmuto) 
- závodní stravování vlastních zaměstnanců a důchodců (§ 12 odst. 3 písm. c) 
Všechny ostatní příjmy (tedy například prodej v bufetu pro cizí, stravování zaměstnanců jiných organizací či 
škol) režimu EET podléhají.   
 

b) Společnost není zapsána ve školském rejstříku  
Pro tyto školní jídelny neplatí žádná výše uvedená výjimka a jejich tržby tak podléhají evidenci tržeb v rozsahu 
všech plateb (§4), které splňují formální náležitosti pro evidovanou tržbu (§5) a které zakládají rozhodný příjem 
(§6). U poplatníka daně z příjmů právnických osob tak jde o veškerý příjem z činnosti, která je podnikáním s 
výjimkou příjmů definovaných v §6 odst. 1 písm. b).   
Z povinnosti evidence tržeb je tak pouze vyjmuto závodní stravování vlastních zaměstnanců a důchodců (§ 12 
odst. 3 písm. c) 

https://aspos.cz/doc/zmena-sazby-dph-od-1-5-2020-125/doc-msg.htm
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3) Školní jídelny, které jsou neziskovou organizací  
U neziskových organizací evidenční povinnost vzniká vždy jen ve vztahu k vedlejší podnikatelské činnosti, 
netýká hlavní (nepodnikatelské) činnosti neziskové organizace. U neziskových organizací tedy evidenci 
nepodléhají tržby z hlavní (nepodnikatelské) činnosti, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou příjmy z této 
hlavní činnosti předmětem daně.  
V praxi to znamená, že  
- evidovat tržby nezisková organizace musí  
- avšak pouze v rámci své podnikatelské činnosti (doplňkové činnosti) 
- z evidence tržeb je opět vyjmuto také závodní stravování vlastních zaměstnanců a důchodců (§ 12 odst. 3 
písm. c) 
 
4) Ostatní jídelny, které jsou veřejně prospěšným poplatníkem 
Podle zákona o EET (§ 12 odst. 3 písm. h) nejsou evidovanou tržbou také tržby z drobné vedlejší podnikatelské 
činnosti veřejně prospěšných poplatníků.  
Veřejně prospěšným poplatníkem jsou například: sociální služby, péče o děti, péče o důchodce, jinak 
znevýhodněné občany, vědecká činnost.  
Z hlediska právní formy může jít o nadace, spolky, obecně prospěšné společnosti, neziskové organizace a další.  
Drobnou vedlejší podnikatelskou činností se pak rozumí  
 - příjem/výnos z činnosti není vyšší než 175 000 Kč ročně  
 - nebo příjmy činí méně než 5% z celkových příjmů  
 - pri určení se vždy vychází z výpočtu k 1.1. kalendářního roku z příjmů za rok minulý  
 - nově registrovaní mohou použít kvalifikovaný odhad 
 

Jak se u školních jídelen projeví 3. vlna EET účinná od 1. 5. 2020?  
 
V praxi by tedy již dnes mělo platit, že všechny organizace školního stravování, jichž se EET týká, by měly od  
1. 12. 2016 evidovat tržby v tzv. 1 vlně, a to za stravovací služby. Nyní se od 1. 5. 2020 rozšiřuje tzv. 3. vlnou 
evidenční povinnost i na stravování, které je tzv. prodejem zboží. Předmětné činnosti, kterých se 3. vlna týká, 
najdete pod statistickým označením NACE 56 - Stravování a pohostinství – tržby z dodání zboží (tržby za 
stravování, které není stravovací službou.  
 
Pod kterými kódy vaše organizace provozuje svoji činnost, naleznete na stránkách Českého statistického úřadu 
zde http://apl.czso.cz/irsw/. 
  
Přehlednou definici toho, co je stravovací službou a co prodejem zboží v oblasti stravování, naleznete v 
přehledném manuálu obchodních modelů zde 
https://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Stravovani_Obchodni_modely.pdf 
 
S ohledem k výše uvedenému členění školních jídelen v úvodu pak od 1.5.2020 bude platit:  
 
ad 1) Školní jídelny, které jsou příspěvkovou organizací, jsou zcela vyjmuty z povinnosti evidovat tržby i nadále 
bez ohledu na to, zda jde o stravovací službu nebo prodej zboží.  
 
ad 2a) Školní jídelna, která je obchodní korporací zapsanou ve školského rejstříku již nyní eviduje tržby pro 
stravování (službu) cizích strávníků v rámci doplňkové činnosti. Tato povinnost se od 1.5. rozšiřuje také na 
prodej zboží v bufetech a kantýnách pro tyto cizí strávníky.  
 
ad 2b) Jídelna, která je obchodní korporací a není zapsaná ve školském rejstříku,  již nyní eviduje tržby pro 
stravování (službu) všech strávníků kromě závodního stravování vlastních zaměstnanců, a tato povinnost se od 
1.5. rozšiřuje také na prodej zboží v bufetech a kantýnách pro všechny strávníky.  
 
ad 3) Neziskové organizace  již nyní evidují tržby ze stravovacích služeb v rámci své podnikatelské činnosti a tato 
povinnost se od 1.5. rozšiřuje také na prodej zboží v bufetech a kantýnách.  

http://apl.czso.cz/irsw/
https://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Stravovani_Obchodni_modely.pdf
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ad 4) U veřejně prospěšných poplatků i nadále platí, že nemusí evidovat tržby ani z prodeje zboží v rámci své 
drobné vedlejší podnikatelské činnosti (podle definice zákona).  
 
Které tržby při prodeji zboží ve školním stravování musíte nově evidovat a které nikoli?  
 
Evidovanou tržbou je platba uskutečněná na území České republiky, která: 

 splňuje formální náležitosti (§ 5 ZoET), tzn., že je uskutečněna v hotovosti, prostřednictvím prostředků, 
které jsou určeny pouze k zaplacení zboží nebo služeb v prostorách využívaných vydavatelem 
prostředku nebo zboží nebo služeb úzce vymezenému okruhu dodavatelů anebo k zaplacení úzce 
vymezeného okruhu zboží nebo služeb, šekem, směnkou, v jiných formách, které mají charakter 
obdobný předchozím formám (např. dárkové karty, poukázky na zboží a služby – kam patří též 
stravenky, dále i platby prostřednictvím žetonů apod.) nebo započtením kauce nebo obdobné jistoty 
složené ze způsobů podle předchozích bodů (podrobněji ke specifikům plateb kaucí a záloh).  

 zakládá rozhodný příjem (§ 6 ZoET), tzn. že je příjmem z činnosti, která je podnikáním (DČ) s vyjímkou 
příjmů, které jsou ojedinělé (např. výjimečně nebo jednorázově je poplatníkem přijata platba v 
hotovosti, ačkoliv poplatník jinak přijímá výhradně platby přímým převodem z účtu na účet).  

Tyto obě podmínky musí být splněny současně. 
 
Zjednodušeně řečeno se dá říci, že EET u prodeje zboží se týká těch, kteří přijímají tržby v hotovosti, nebo 
prostředky, které nahrazují hotovost (s výjimkou platebních karet). Pokud se vás tak má dotknout povinnost 
evidovat tržby a máte možnost nepřijímat hotovost, ale jen platbu na bankovní účet, EET se můžete vyhnout.  
 
Novinkou, kterou novela také zavádí je tzv. offline režim (zvláštní režim). Zvláštní režim, který s účinností od 
května 2020 zavádí novela zákona o evidenci tržeb, spočívá v tom, že organizace za splnění určitých podmínek 
může místo klasické online EET vydávat účtenky z předtištěného bloku vydaného správcem daně. Bohužel, 
organizace školního stravování tyto podmínky nesplňují a nemohou tak offline režim využívat.  
 

Řešení v programech VIS 
 

 podpora pro EET je dostupná pouze v SW Stravné a SW Účtárna tj. tam, kde se pracuje s příjmem 
hotovosti  

 podpora bude vždy v rámci aplikačního SW tj. nebude třeba žádné speciální přenosné zařízení 

 podpora bude dostupná vždy v dialogu pro vystavení pokladního dokladu  

 v programu bude existovat archiv dokladů odeslaných do EET s možností opakovaného či dávkového 
odeslání  

 v programech nebude realizována podpora pro zjednodušený režim evidence tržeb (§10) 
 

Co je třeba připravit před spuštěním EET 

 na PC musí být připojení na internet a operační systém Windows 10 (starší verze EET nepodporuje) 

 uživatel musí být přihlášen do systému EET (postup je uveden zde http://www.etrzby.cz/cs/pred-
zahajenim-evidence-trzeb) 

 SW Stravné nebo SW Účtárna musí být aktualizován na nejnovější verzi s podporou EET 

 pro tisk dokladů je třeba tiskárna (nejlépe tiskárna pokladních dokladů, ale stačí i běžná tiskárna) 
 

http://www.etrzby.cz/cs/pred-zahajenim-evidence-trzeb
http://www.etrzby.cz/cs/pred-zahajenim-evidence-trzeb

