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LEGISLATIVNÍ RÁMEC ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ
Školní stravování má tři základní funkce a to nasytit strávníka, je součástí výchovy ke správným
stravovacím návykům a v neposlední řadě i součástí společenské výchovy. Má mimo jiné za cíl posílit
ve školách výchovu dětí a žáků ke zdraví a ke zdravému životnímu stylu. Celá oblast školního

stravování je upravena zejména v § 122, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon) ve znění
pozdějších předpisů a na něm navazující prováděcí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním
stravování.
I.

VYBRANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO OBLAST ZŘIZOVÁNÍ, CHARAKTERISTIKU
ČINNOSTÍ A HOSPODAŘENÍ
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném
vzdělávání /školský zákon) ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky
a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška
o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů.
vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových
organizacích zřízených územními samosprávnými celky (viz kapitola Organizace školního
stravování)
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (viz kapitola Vybrané
ekonomické aspekty školního stravování) a prováděcí předpisy
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (viz kapitola Bezpečnost a
ochrana zdraví)
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů (viz
kapitola Vybrané ekonomické aspekty školního stravování).
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II.

Základní úprava – vybraná ustanovení právních předpisů

a) Vymezení činnosti
Oblast školního stravování je upravena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon).
§ 119 školského zákona
V tomto ustanovení je vymezena činnost zařízení školního stravování. V zařízeních školního
stravování se uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole, ve
školském zařízení podle § 117 odst. 1 písm. b) a c) a ve školských zařízeních pro výkon ústavní
výchovy, ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči. Zařízení školního stravování mohou
poskytovat školní stravování také v době školních prázdnin. (POZOR! – ceny). S účinností od 1. 1.
2012 byl. novelizován. § 119 školského zákona. Do uvedeného ustanovení byla tedy vložena nová věta
o možnosti školských zařízení poskytovat školní stravování i o prázdninách bez ohledu na pobyt žáků a
studentů ve škole či vymezeném školském zařízení. Tím došlo k rozšíření pojmu „školní stravování“,
neboť i v tomto případě je třeba (bude-li možnost využita) vykládat tento pojem ve smyslu § 122 odst. 2
školského zákona, tj. je poskytováno v rámci hmotného zabezpečení, a tudíž i v tomto případě se bude
jednat o stravování pro jeho účastníky „dotované“ (v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb.).
Školní stravování ve výše uvedeném smyslu tak postihuje případy, kdy
1. děti, žáci a studenti pobývají ve škole (po dobu, kdy jim je poskytováno vzdělávání podle školského
zákona), což je u MŠ celý školní rok (nebyl-li v měsíci červenci či srpnu přerušen provoz),
2. děti, žáci a studenti pobývají v některém ze školských zařízení uvedených v § 117 odst. 1 písm. b) a
c) školského zákona (bez ohledu na to, zda jsou školní prázdniny nebo ne),
3. je doba školních prázdnin, aniž by bylo vázáno na pobyt dítěte, žáka či studenta ve škole
či výše uvedeném školském zařízení.
V případech ad 1. a ad 2. mají děti, žáci a studenti na poskytování školního stravování ve smyslu § 122
odst. 2 školského zákona (tj. „dotovaného“) nárok, v případě ad 3. bude záležet na rozhodnutí
ředitele (dle § 164 odst. 1 písm. a) školského zákona), zda i v době školních prázdnin půjde o školní
stravování (stravování ve smyslu § 122 odst. 2 školského zákona), tj. „dotované“ stravování, nebo
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budou muset děti, žáci a studenti hradit za stravování plnou cenu. Pozn.: Uvedené stanovisko vychází
z výkladu MŠMT k danému ustanovení.
Zařízení školního stravování mohou zajišťovat také stravování zaměstnanců škol a školských zařízení
a stravovací služby i pro další osoby, a to za úplatu
§ 122 školského zákona
§ 122 odst. 2
Dětem v mateřských školách, přípravných třídách základní školy a přípravném stupni základní školy
speciální, žákům základních škol a nezletilým žákům středních škol se poskytuje hmotné zabezpečení,
které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole a ve školském zařízení podle § 117
odst. 1 písm. b) a c), a dále v případě potřeby ubytování. Zletilým žákům středních škol a studentům
vyšších odborných škol lze poskytovat hmotné zabezpečení podle věty první.
§ 122 odst. 4 školského zákona
Školní stravování se zajišťuje přednostně v zařízeních školního stravování podle tohoto zákona.
Právnické osoby, které vykonávají činnost škol nebo školských zařízení, mohou zajišťovat školní
stravování smluvně i u jiné osoby poskytující stravovací služby. Školní stravování se řídí výživovými
normami.
Ustanovení školského zákona jsou dále podrobněji upravena vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním
stravování ve znění vyhlášky 107/200 Sb., o školním stravování. Tato vyhláška podrobněji vymezuje
předmět školního stravování, jeho organizaci, rozsah poskytovaných služeb, úplatu za školní
stravování a v přílohách stanoví výživové normy pro školní stravování a finanční limity pro nákup
potravin.
§ 123 školského zákona odst. 3
Školské služby lze poskytovat za úplatu, která je příjmem právnické osoby vykonávající činnost
daného školského zařízení. Toto ustanovení lze využít při poskytování jednorázových stravovacích
služeb, např. při soutěžích žáků apod., není potřeba tyto nepravidelné činnosti zavádět doplňkovou
činnost. Stejně tak, jako při poskytování obědů žákům v době prázdnin. Jde o činnosti související
s běžnou činností a upravenou školským zákonem.
b) Zřízení zařízení školního stravování (školní jídelny) – školský zákona a prováděcí předpisy
§ 141 odst. 1 školského zákona
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Zařízení školního stravování jsou zapsána v rejstříku škol a školských zařízení, který je součástí
rejstříku škol. Školský rejstřík je veřejný.
§ 142
Zápisem školského zařízení vzniká právnické osobě, která vykonává činnost školského zařízení právo
poskytovat školské služby a to v rozsahu zápisu do rejstříku. POZOR! Nutný zápis všech míst, kde
se uskutečňují školské služby.
Zápisem do rejstříku škol a školských zařízení vzniká zapsanému subjektu nárok na přidělování
prostředků ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu územně samosprávného celku za podmínek
stanovených školským zákonem (§ 160 – 162 školského zákona). Nárok na dotaci ze SR se uplatňuje
prostřednictvím údajů, které jsou součástí matriky školského zařízení (§ 28 odst. 2 školského zákona)
a předávají se formou výkonového výkazu, např. Z 17-01 Výkaz o činnosti zařízení školního
stravování (§ 28, odst. 5 a 6 školského zákona a Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace

škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol
a školských zařízení a ze školní matriky.
§ 144 odst. 1 školského zákona
Vybrané údaje zapsané v rejstříku škol a školských zařízení
druh a typ školského zařízení a jejich resortní identifikátor,
název, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, právní forma a resortní identifikátor právnické
osoby, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení,
seznam školských služeb,
nejvyšší povolený počet stravovaných, uvedený v rozhodnutí o zápisu do rejstříku škol a
školských zařízení,
označení místa, kde se uskutečňují školské služby (POZOR – všechna místa),
jméno, příjmení a datum narození ředitele školy nebo školského zařízení,
doba, na kterou je právnická osoba, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení,
zřízena,
den zápisu a den zahájení činnosti školy nebo školského zařízení.
§ 146 a § 147 odst. 1 školského zákona
Žádost o zápis do rejstříku škol a školských zařízení
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Vybrané náležitosti uvedené v § 147 odst. 1 školského zákona:
druh školy nebo druh a typ školského zařízení,
název, sídlo a právní formu právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy nebo školského
zařízení, a její identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
název, sídlo, právní formu a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, zřizovatele školské právnické
osoby nebo příspěvkové organizace,
rámcový popis personálního a majetkového zajištění a financování činnosti školského
zařízení s ohledem na požadavky realizované činnosti,
doklad osvědčující vlastnické nebo užívací právo právnické osoby, která bude vykonávat
činnost školského zařízení, k prostorám, kde budou uskutečňovány školské služby,
stanovisko příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví a stavebního úřadu, ze kterého
vyplývá, že příslušné prostory lze užívat pro navrhovaný účel, včetně údaje o nejvyšším
počtu osob, které lze v těchto prostorách vzdělávat nebo jim poskytovat školské služby,
doklad osvědčující vznik právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy nebo školského
zařízení – zřizovací listina
seznam školských služeb v případě školského zařízení,
navrhovaný nejvyšší počet dětí, žáků a studentů stravovaných,
datum zahájení činnosti školy nebo školského zařízení.

c) Změny v údajích.
V případě, že dojde ke změnám v údajích, zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení, je
právnická osoba, provozující činnost zařízení školního stravování povinna podat žádost o zápis
změny v údajích v souladu s ustanovením § 149 odst. 2 školského zákona.
d) Výmaz z rejstříku škol a školských zařízení
Výmaz z rejstříku škol a školských zařízení provede orgán, který vede rejstřík na žádost
zřizovatele a dále v případech, kdy ve třech po sobě jdoucích letech právnické osoba nevykonává
činnost, zapsanou v rejstříku a v případech, kdy právnická osoba vykonávající činnost školského
zařízení závažným způsobem nebo opakovaně poruší právní předpisy související s poskytováním
školských služeb, a dále jestliže právnická osoba, která vykonává činnost školy nebo školského
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zařízení, uvede v žádosti o zápis do rejstříku nebo v žádosti o zápis změny nesprávné údaje
rozhodné pro povolení zápisu školy nebo školského zařízení do rejstříku nebo zápisu změny nebo
jestliže došlo k takovým změnám, za kterých by zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku
nebo zápis změny nemohl být proveden (§ 150 školského zákona).
POZOR! Výmaz z rejstříku škol a školských zařízení může být požadován i v souvislosti s tím, že
již nejsou naplňovány podmínky, deklarované při podávání žádosti o zápis do rejstříku. Došlo
např. ke zhoršení materiálních podmínek – nerealizuje se dostatečně běžná údržba, dále obnova a
rozvoj zařízení. Viz předpoklady, za nichž byl dán souhlas k zápisu do rejstříku škol a školských
zařízení.

d) Zřízení zařízení školního stravování územním samosprávným celkem - zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
§ 27
Územní samosprávné celky zřizují příspěvkové organizace výhradně k plnění úkolů v okruhu své
působnosti. O vzniku příspěvkové organizace vydá zřizovatel zřizovací listinu.
Náležitosti zřizovací listiny
úplný název zřizovatele; je-li jím obec, uvede se také její zařazení do okresu,
název, sídlo příspěvkové organizace a její identifikační číslo; název musí vylučovat
možnost záměny s názvy jiných příspěvkových organizací,
vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti,
označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace,
vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává
k hospodaření (dále jen „svěřený majetek“),
vymezení práv, která organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní
účel, k němuž byla zřízena;
okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, kterou jí
zřizovatel povolí k tomu, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a
odbornost svých zaměstnanců; tato činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů
vymezení doby, na kterou je organizace zřízena.
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