
"Podle § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, patří mezi tržby vyloučené 
z evidence tržeb „tržby příspěvkové organizace“. Na základě tohoto ustanovení tak lze usuzovat, 
že veškeré tržby příspěvkové organizace jsou vyloučeny z evidence tržeb.  
V případě školy se školní jídelnou (případně školní jídelny, která je právní subjektivitě), jsou tak 
vyloučeny z evidence tržeb všechny tržby, bez ohledu na to, zda tržba vzniká v rámci hlavní 
činnosti (stravování dle zřizovací listiny tj. obvykle stravování žáků v době výuky  
a zaměstnanců školy) nebo v rámci činnosti doplňkové (ekonomická činnost školní jídelny  
či školy tj. například stravování cizích strávníků). 
Podle § 12 odst. 3 písm. d) téhož zákona, však „nejsou evidovanou tržbou také tržby  
ze stravování a ubytování žákům a studentům poskytovaného školou, vysokou školou nebo 
školským zařízením“. Na základě tohoto ustanovení lze naopak usuzovat, že tržby  
ze stravování, které nejsou od žáků a studentů, podléhají evidenci tržeb. Evidence tržeb by  
se pak mohly týkat tržby ze stravování kmenových zaměstnanců školy (jsou zařazeny do hlavní 
činnosti zřizovací listinou příspěvkové organizace) a ostatních cizích strávníků, kteří jsou 
stravováni v rámci doplňkové (ekonomické) činnosti školní jídelny. Z výše uvedeného znění 
zákona vyplývají tyto nejasnosti a dotazy, na které žádáme odpověď: 
Týká se evidence tržeb podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb také tržeb  
ze stravování kmenových zaměstnanců příspěvkového organizace tj. školy, školní jídelny, 
nebo školského zařízení? 
Týká se evidence tržeb podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb také tržeb  
ze stravování zaměstnanců jiných příspěvkových organizací, kteří jsou zahrnutí do 
zřizovací listiny příspěvkové organizace, tj. v případě, kdy školní jídelna v právní 
subjektivitě (příspěvková organizace) stravuje zaměstnance vedlejších škol či školských 
zařízení stejného zřizovatele na základě zřizovací listiny a tyto cizí zaměstnance školských 
zařízení má zařazeny v hlavní činnosti? 
Týká se evidence tržeb podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb také tržeb  
ze stravování cizích strávníků, kterým příspěvková organizace (škola, školní jídelna) 
poskytuje stravovací službu v rámci své doplňkové činnosti?" 
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Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

Vážení, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 19. dubna 2016 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí následujících informací: 
 
"Podle § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, patří mezi tržby 
vyloučené z evidence tržeb „tržby příspěvkové organizace“. Na základě tohoto ustanovení tak 
lze usuzovat, že veškeré tržby příspěvkové organizace jsou vyloučeny z evidence tržeb.  
V případě školy se školní jídelnou (případně školní jídelny, která je právní subjektivitě), jsou 
tak vyloučeny z evidence tržeb všechny tržby, bez ohledu na to, zda tržba vzniká v rámci 
hlavní činnosti (stravování dle zřizovací listiny tj. obvykle stravování žáků v době výuky  
a zaměstnanců školy) nebo v rámci činnosti doplňkové (ekonomická činnost školní jídelny  
či školy tj. například stravování cizích strávníků). 
Podle § 12 odst. 3 písm. d) téhož zákona, však „nejsou evidovanou tržbou také tržby  
ze stravování a ubytování žákům a studentům poskytovaného školou, vysokou školou nebo 
školským zařízením“. Na základě tohoto ustanovení lze naopak usuzovat, že tržby  
ze stravování, které nejsou od žáků a studentů, podléhají evidenci tržeb. Evidence tržeb by  
se pak mohly týkat tržby ze stravování kmenových zaměstnanců školy (jsou zařazeny do hlavní 
činnosti zřizovací listinou příspěvkové organizace) a ostatních cizích strávníků, kteří jsou 
stravováni v rámci doplňkové (ekonomické) činnosti školní jídelny. Z výše uvedeného znění 
zákona vyplývají tyto nejasnosti a dotazy, na které žádáme odpověď: 
Týká se evidence tržeb podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb také tržeb  
ze stravování kmenových zaměstnanců příspěvkového organizace tj. školy, školní jídelny, 
nebo školského zařízení? 
Týká se evidence tržeb podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb také tržeb  
ze stravování zaměstnanců jiných příspěvkových organizací, kteří jsou zahrnutí do zřizovací 
listiny příspěvkové organizace, tj. v případě, kdy školní jídelna v právní subjektivitě 
(příspěvková organizace) stravuje zaměstnance vedlejších škol či školských zařízení 
stejného zřizovatele na základě zřizovací listiny a tyto cizí zaměstnance školských zařízení 
má zařazeny v hlavní činnosti? 
Týká se evidence tržeb podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb také tržeb  
ze stravování cizích strávníků, kterým příspěvková organizace (škola, školní jídelna) 
poskytuje stravovací službu v rámci své doplňkové činnosti?" 
 
 K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace. Dle ust. § 12 odst. 1 
písm. c) zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, jsou z povinnosti evidence tržeb vyňaty 
tržby příspěvkové organizace jako celku, a to bez ohledu na to, z jakého titulu jim tržby 



plynou – není tedy podstatné, zda subjekty, kterým poskytují stravování s nimi jsou nebo 
nejsou v právním vztahu – v tomto případě je zde tedy výjimka širší než dle § 12 odst. 3 písm. 
c) a d), které by vyňaté tržby omezovalo pouze na takové tržby, které související  
s pracovněprávním nebo obdobným vztahem (stravování zaměstnanců) nebo s poskytováním 
stravování a ubytování žákům a studentům školou nebo školským zařízením. 
 
 Evidenční povinnosti proto 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. 
 
 Jak vyplývá z důvodové zprávy, uplatnění režimu evidence tržeb ve vztahu  
k příspěvkovým organizacím by bylo nadbytečné s ohledem na skutečnost, že podle § podle  
§ 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů může 
příspěvková organizace do svého vlastnictví nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, 
pro kterou byla zřízena, zisk právnické osoby formy příspěvkové organizace z její doplňkové 
činnosti je podle § 28 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. možné použít jen ve prospěch hlavní 
činnosti (jiný způsob využití je možný pouze na základě povolení zřizovatele, avšak vždy  
v souladu se zákonem) a režim majetkového hospodaření příspěvkové organizaci je v dalších 
zásadních ohledech zákonem výrazně zúžen v neprospěch volné ziskové činnosti s tím,  
že zřizovatel provádí v souladu s § 27 odst. 9 uvedeného zákona kontrolu tohoto hospodaření. 
 
 Závěrem Ministestvo financí sděluje, že poskytnutí žádaných informací není  
povinností  ministerstva v režimu Zákona a učinil tak nad rámec svých zákonných povinností. 
Své dotazy týkající se elektornické evidence tržeb můžete směřovat oddělení Elektronické 
evidence tržeb a regulace daňového poradenství prostřednictvím e-mailu podatelna@mfcr.cz, 
nebo můžete využít kontaktního formuláře na informačním webu www.e-trzby.cz, na kterém 
rovněž naleznete relevantní informace k problematice evidence tržeb. 
 


