
Elektronická evidence tržeb pro stravovací služby od 1. prosince 2016. 

V jakém rozsahu se dotkne školních jídelen?  

Účinnost zákona o elektronické evidenci tržeb (EET) pro stravovací a ubytovací služby je stanovena na 

1. prosinec 2016. Právní úpravu obsahuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Některá související, 

zejména daňová opatření, obsahuje zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím zákona o elektronické evidenci tržeb.  

Pro subjekty, kterých se elektronická evidence tržeb týká, vždy obecně platí:  

 jde všechny podnikající fyzické osoby a právnické osoby s podnikatelskou činností tj. subjekty, 

které platí nebo mají platit daň z příjmu v ČR.  

 u těchto subjektů podléhá evidenci tržba, která pochází z podnikatelské činnosti  

 a zároveň byla uhrazena v hotovosti, platební kartou nebo například stravenkou.  

Nutno podotknout, že povinnost evidence tržeb od 1.12.2016 se týká pouze stravovacích služeb 

(obvykle dodání jídla ke konzumaci na jídelně) a ubytovacích služeb (nejsou součástí tohoto textu). 

Povinnost evidovat tržby z prodeje zboží (prodej jídel v bufetech a kantýnách) je zahrnuta až do 3. 

fáze zavádění EET od 1.3.2018.  

Jaký dopad tedy bude mít EET na jednotlivé školní jídelny podle právní formy organizace bez ohledu 

na okamžik spuštění?  

Školní jídelny, které jsou příspěvkovou organizací 

V krátkosti řečeno, příspěvkové organizace jako takové jsou zcela z povinnosti evidovat tržby 

vyjmuty. Evidenční povinnosti nebudou u příspěvkových organizací podléhat ani tržby ze stravování 

kmenových zaměstnanců příspěvkové organizace, ani tržby ze stravování zaměstnanců jiných 

příspěvkových organizací, ani tržby ze stravování cizích strávníků. Tj. bez ohledu na to, zda tržby 

plynou z hlavní činnosti nebo z doplňkové činnosti, příspěvková organizace není povinna tržby 

evidovat. 

Oficiální reakci MF ČR na evidenci tržeb v příspěvkových organizacích obsahuje náš dotaz zveřejněný 

stránkách sdružení ASPOS zde.  

Školní jídelny, které jsou obchodní korporací (např. s.r.o.) 

V případě školních jídelen, které nejsou příspěvkovou organizací, ale 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 tedy 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 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) 

Školní jídelny, které jsou neziskovou organizací  

U neziskových organizací bude evidenční povinnost vznikat vždy jen ve vztahu k vedlejší 

podnikatelské činnosti, nebude se týkat hlavní (nepodnikatelské) činnosti neziskové organizace. U 

neziskových organizací tedy evidenci nebudou nikdy podléhat 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  

 však 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) 

Rekapitulace závěrem 

Koho a čeho se EET týká:  

 pouze organizací, které nejsou příspěvkovou organizací (s.r.o., neziskové org.) a to ještě 

v určitém rozsahu 

 pokud je organizace zapsána ve školském rejstříku, týká se EET pouze cizích strávníků (DČ) 

 pokud organizace není zapsána ve školském rejstříku, týká se EET všech strávníků kromě 

vlastních zaměstnanců a důchodců  

 pouze pokladních dokladů za příjem hotovosti (nebo kartou, stravenkou apod.) 

Odkdy se EET dotkne školních jídelen: 

 od 1.12.2016 je povinnost evidovat všechny tržby z poskytnutých stravovacích služeb 

 od 1.3.2018 je povinnost evidovat všechny tržby z prodeje zboží tj. bufetů a kantýn 

 v případě, že není možné prodej zboží a poskytnutou službu od sebe oddělit, je možné 

všechny tržby evidovat již od 1.12.2016 

Řešení v programech VIS:  

 podpora pro EET bude 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 7 a novější (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) 
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