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VYBRANÉ EKONOMICKÉ ASPEKTY ČINNOSTI ŠKOLNÍ JÍDELNY
Školní stravování zahrnuje stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole, ve školském
zařízení podle ů 117 odst. 1 písm. b) a c) školského zákona a ve školských zařízeních pro výkon
ústavní výchovy, ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči.
Zařízení školního stravování mohou dále také zajišťovat stravování vlastních zaměstnanců (závodní
stravování) a poskytovat stravovací služby i pro další osoby. Školská zařízení školního stravování
poskytují stravovací služby za úplatu.
I.

PRÁVNÍ RÁMEC
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
vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových
organizacích zřízených územními samosprávnými celky

II.

HLAVNÍ ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
Územní samosprávný celek zřizuje příspěvkové organizace pro činnosti, které jsou hospodářsky
rozvinuté a z tohoto důvodu je proto vhodné, aby organizace, která je vykonává, měla postavení
právnické osoby. Zároveň však mají prostor svého hospodářského působení omezený, protože
převážně vykonávají nerentabilní činnosti.
Tyto instituce z pohledu ekonomického zahrnujeme mezi subjekty, které nebyly zřízeny za
účelem podnikání a to proto, že svoji činnost nejsou schopny krýt z vlastních příjmů, neboť
svoje výkony poskytují především bezúplatně, případně za ceny nižší, než jsou skutečné
náklady poskytovaných služeb.

2

poznámka

Charakteristika příspěvkových organizací
Příspěvkové organizace jsou takové organizace hospodaří s prostředky získanými vlastní
činností, s prostředky svých fondů, dále s prostředky získanými svou doplňkovou činností,
s příspěvky a dary od fyzických a právnických osob a s finančními prostředky přijatými
z rozpočtu zřizovatele, event. ze státního rozpočtu a státních fondů.
Na rozpočet zřizovatele jsou příspěvkové organizace napojeny finančním vztahem, který
je představován zejména příspěvkem na provoz a investičními transfery. Příspěvková
organizace je hmotně zainteresována na výsledcích svého hospodaření
Mimo svoji hlavní činnost může příspěvková organizace provozovat činnost doplňkovou, aby
tak efektivněji využila svůj ekonomický potencionál včetně lidských zdrojů. Prostředky
získané doplňkovou činností slouží především ke zkvalitnění činnosti hlavní.
Příspěvkové organizace k zajištění svých činností hospodaří se svěřeným majetkem
Činnosti, k jejichž zajištění byly zřízeny, zabezpečují v souladu se zřizovací listinou a jsou
odpovědné za úroveň a výsledky hospodaření.
Finanční prostředky veřejných rozpočtů při plnění činností dle zřizovací listiny jsou
povinny vynakládat v souladu s právními předpisy účelně, hospodárně a efektivně.
K tomu jsou povinny vytvořit účinný vnitřní kontrolní systém a zabezpečit jeho efektivní
fungování.
Systém sledování ekonomických informací potřebných pro finanční řízení příspěvkové
organizaci – vedení účetnictví – stanoví účetní jednotka vnitřním předpisem. Ve vnitřním
předpisu o vedení účetnictví jsou vymezeny kompetence a odpovědnosti vedoucích
zaměstnanců a jejich povinnosti v rámci systému a vnitřní předpis zajišťuje oddělené
sledování hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti.

III.

NÁKLADY ŠKOLNÍ JÍDELNY NA ZABEZPEČENÍ STRAVOVACÍ SLUŽBY
Charakteristika nákladů.
Náklady jsou vyjádřením spotřeby, popř. opotřebení majetku, nakupovaných služeb a vynaložené
práce. Vhodný systém evidence nákladů zajišťuje potřebné informace o hospodaření s majetkem a
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vynaloženou prací a je základem pro stanovení cen výkonů. Evidence nákladů by měla umožňovat
pohled na náklady zejména z hledisek:
a) Co bylo spotřebováno – druhové členění nákladů
Za nákladové druhy považujeme stejnorodé skupiny nákladů, které vyjadřují hledisko prvotní
i druhotné spotřeby vyvolané určitou činností. Toto členění nákladů odpovídá používané
směrné účtové osnově (syntetické účty) a potřebám řízení (analytická evidence).
b) Na jaký účel to bylo spotřebováno – členění nákladů podle účelu
Toto hledisko vyjadřuje vztah jednotlivých nákladů a uskutečněných výkonů, v případě
zařízení školního stravování se jedná např. o: školní stravování, závodní stravování ,stravování
dalších osob,
Kde to bylo spotřebováno – členění nákladů podle místa vzniku (odpovědnosti)
c) Jedná se o sledování nákladů v jednotlivých vnitřních subsystémech účetní jednotky.
Kdy to bylo spotřebováno – hledisko časové
Možnosti ovlivnění výše nákladů – náklady fixní a variabilní
d) Toto hledisko jednoznačně vymezuje možnosti účetní jednotky nebo subsystému účetní
jednotky ovlivňovat výši nákladů a sledovat jejich vztah k realizovaným výkonům. Náklady
variabilní se mění v závislosti na změnách v objemu výkonů jednak v celkové výši, jednak na
jednotku výkonu (kalkulační jednici. Velkou skupinu nákladů tvoří náklady fixní, které jsou
ovlivněny zejména majetkem, který zařízení školního stravování používá. Tyto náklady se
nemění v souvislosti s běžným výkyvem výkonů, jsou však vyvolány potřebou zajištění
kapacity zařízení. S každým poklesem výkonů se zvyšuje jejich výše na jednotkové výkony.
Jedná se zejména o odpisy dlouhodobého majetku, náklady na vytápění, nájemné apod.
e) Kolik bylo spotřebováno – kalkulační hledisko členění nákladů. Jedná se sledování nákladů
z pohledu jejich určení na jednotku výkonu (kalkulační jednici). Z tohoto hlediska
rozdělujeme náklady na přímé, které jsou určeny normou na jednotku výkonu (potraviny) a
režijní, jejichž výši na kalkulační jednici zjistíme propočtem.
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Evidence nákladů.
Náklady se evidují v 5. účtové třídě. Na jednotlivé účty této účtové třídy se účtují účetní případy
narůstajícím způsobem od počátku účetního období. Na vrub nákladových účtů se účtuje o
nákladech a výdajích vynaložených na činnost organizace.
Účetní jednotka, která je příspěvkovou organizací také musí v rámci evidence nákladů zabezpečit
samostatné sledování nákladů hlavní a doplňkové činnosti, pokud ji vykonává. Pokud je část
nákladů společná pro hlavní i doplňkovou činnost, pak je dovoleno tyto náklady klíčovat v poměru
tržeb dosažených v doplňkové činnosti k tržbám (včetně příspěvku) v hlavní činnosti, pokud není
platným finančně právním předpisem stanoven jiný postup.
Náklady se účtují vždy zásadně do období, s nímž věcně a časově souvisejí. Vytvářejí tak
věrný obraz hospodaření účetní jednotky.
IV.

KALKULACE A STANOVENÍ CENY STRAVOVACÍ SLUŽBY
Náklady na zabezpečení stravovací služby
Náklady na zabezpečení stravovací služby je možné z hlediska druhově rozdělit na:
- náklady na materiál (suroviny)
- náklady osobní (mzdy a platy a zákonné sociální náklady)
- náklady režijní (energie, ostatní materiál, služby, odpisy apod.)
Náklady na materiál představují spotřebu základního materiálu, potřebného pro výkony
v doplňkové činnosti, který tvoří věcnou podstatu nově vytvořené hodnoty a jeho výše je zpravidla
stanovena normou. U stravovacích služeb se jedná např. o spotřebu potravin. Je stanovena
normativně pro každou skupinu (kategorii) strávníků. Výši nákladů na potraviny nemůže zařízení
stravování ovlivnit. Jedná se o normativní výdaj a představuje nárok strávníka na to, že
hodnota potravin v pokrmu je zaručena ve stanoveném limitu. To samozřejmě nelze chápat
absolutně, ale v průměru za časové období, ideálně za týden nebo měsíc. Na přijaté platby za
potraviny od strávníků je tedy nutné pohlížet jako na přijaté zálohy a ve stanoveném časovém
období by mělo běžně docházet k jejich vyrovnání. Na konci účetního období, zpravidla na konci
kalendářního roku je proto nutné zabezpečit, aby neprovařený limit (úspora) byly převedeny do
následujícího období a to jako přijatá záloha. Nejedná se o zisk stravovacího zařízení).
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Osobní náklady představují mzdy a platy zaměstnanců stravovacího zařízení a zákonné odvody. a
náhrady platu (mzdy) zaměstnavatelem v prvních 21 dnech nemoci zaměstnance.
V režijních nákladech činí značnou část spotřeba energií, náklady na služby, ostatní materiální
náklady a odpisy dlouhodobého hmotného majetku.
Výše osobních i ostatních režijních nákladů je stanovena na základě kalkulace, nejedná se však o
normativní výdaj, ale se o náklady, jejichž výši může subjekt ovlivnit efektivním a účelným
využíváním disponibilních zdrojů. Náklady na energie lze v zařízení školního stravování rozdělit
na tu část, která je spojena s prostorami, které zařízení využívá (osvětlení, vytápění apod.) a na
část, která je přímo spojena s výkonem. V obou případech je možné jejich výši ovlivnit efektivním
a účelným využíváním disponibilních zdrojů. V tomto případě se jedná o hospodaření v doplňkové
činnosti.
Příklad
Kalkulace v zařízení školního stravování
Činnosti stravovacího zařízení
Stravování klientů (dětí, žáků, studentů – pravidla jsou stanoveny školským zákonem a
vyhláškou o školním stravování)
Stravování zaměstnanců (vlastní zaměstnanci příspěvkové organizace, o poskytování závodního
stravování rozhodne statutární orgán příspěvkové organizace, při rozhodování musí počítat s tím,
že jsou stanovena pravidla vyhláškou o závodním stravování a organizace hradí náklady na
závodní stravování ze svých nákladů na hlavní činnost, nikoli však na úkor 1. skupiny strávníků.
Stravování cizích strávníků – všech, kteří se pravidelně stravují v zařízení školního stravování a
nejsou zaměstnanci poskytovatele stravovacích služeb. Je vždy předmětem doplňkové činnosti a
úplata za tyto služby musí být nejméně na úrovni úplných vlastních nákladů.
Kalkulace
Stanovení nákladů na kalkulační jednici, např.: Oběd, Oběd + svačina, Celodenní strava
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Zjednodušený kalkulační vzorec
Potraviny
Osobní náklady
Ostatní materiál
Energie
Účetní odpisy
Ostatní náklady
Úplné vlastní náklady výkonu
Předpoklady
Skutečné náklady minulého období nebo předpokládané náklady, včetně promítnutí cenových
vlivů + možných rizik
Počet strávníků 1000 v rozdělení:
Klient 800; Zaměstnanec 100; Cizí strávník 100
Kalkulace
ÚVN/kalkulační jednici
(celkové
náklady/předpokládaný
počet výkonů)

potraviny

a) Klient (800)

klient

16 000

Zaměstn
anec +
FKSP

2 000

SRONIV

3 000

10

SR

8 000

Ostatní
materiál

2 000

2

SR

16 000

energie

8 000

8

odpisy

7 000

7

Ostatní
náklady

3 000

3

ÚVN

50 000

50 *1
2
50

Realizační
cena
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zřizovatel

10 000

zřizovatel

Osobní
náklady

zisk

Zdroje
b)Zaměstnanec
(100)

50/
40 000
0

50/
5 000

50/
40 000

50/
5 000

d) Cizí str.
(100)

Hradí cizí strávník na základě a to nejméně ve výši úplných
vlastních nákladů

Náklady ve
stravovacím
zařízení celkem
(např. za minulé
období +
cenové vlivy)

text

5 000

50/
5 000
200
52/
5 200

Poznámka:*1 - součet výnosů za každého strávníka musí činit nejméně 50 Kč. Úhrada se může skládat
z více zdrojů.

IV.

Výnosy školní jídelny
Charakteristika výnosů.
Výnosy jsou v penězích vyjádřeným ekvivalentem za uznané výkony účetní jednotky. Časově i
věcně se výnosy nemusí krýt s příjmy, u nichž nemusí být přímá vazba s výkony. Pro klasifikaci
výnosů lze uplatňovat zhruba stejná hlediska jako u nákladů, tj. podle jednotlivých druhů výnosů,
primárním hlediskem je však jejich účelový vztah k výkonům a to jak realizovaným mimo účetní
jednotku, tak k vyprodukovaným. Sledování výnosů z hlediska místa jejich vzniku je třeba zajistit
stejným způsobem jako u nákladů – pro sledování hospodaření jednotlivých částí účetní jednotky.
Výnosy se účtují zásadně do období, s nímž věcně a časově souvisí. Výnosy, které se týkají
budoucích období, je nutno časově rozlišit zejména formou výnosů příštích období. Ve školní
jídelně se jedná především o úhradu stravného v prosinci na leden příštího roku (výnosy příštích
období).
Součástí výnosů zařízení školního stravování jsou:
Úplata za školní stravování. Strávníci v zařízeních školního stravování zřizovaných
ministerstvem školství a územními samosprávnými celky (kraji a obcemi) hradí v souladu
s vyhláškou o školním stravování pouze náklady na potraviny. Výše platby je určena výší
normativu na potraviny pro každou věkovou kategorii strávníků.
V případě, že zařízení školního stravování poskytuje těmto strávníkům také stravovací služby nad
rámec školního stravování (vyhláška o školním stravování to umožňuje), hradí strávník plnou cenu
pokrmu stanovenou na úrovni úplných vlastních nákladů výkonu (viz kalkulace – úplné vlastní
náklady). Poskytování stravovacích služeb nad rámec školního stravování, který pro kategorie
strávníků určuje vyhláška o školním stravování, je součástí hlavní činnosti stravovacího zařízení.
Příklad. Ve stravovacím zařízení, jehož zřizovatelem je obec, se poskytují stravovací služby
dětem mateřské školy a žákům základní školy. Rozsah stravovacích služeb v mateřské škole je
širší – obsahuje svačinku. Jedná se o školní stravování a strávník hradí náklady na potraviny.
Pokud školní jídelna bude poskytovat svačinku i žákům na 1. stupni základní školy, jedná se o
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službu nad rámce školního stravování (viz vyhláška o školním stravování – pouze oběd) a strávník
zaplatí za svačinku plnou cenu poskytnuté služby (kalkulace – úplné vlastní náklady).
Úplata za závodní stravování. Základní právní úprava stravování zaměstnanců během pracovní
směny, která se vztahuje na všechny zaměstnance bez ohledu na právní postavení jejich
zaměstnavatele, je obsažena v ustanovení § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Statutární orgán příslušné právnické osoby rozhodne, zda umožní nebo poskytne zaměstnancům
stravování. V případě, že rozhodne, že organizace bude poskytovat svým zaměstnancům závodní
stravování, bude postupovat v souladu s
vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových
organizacích zřízených územními samosprávnými celky, v platném znění. Strávník hradí cenu ve
výši limitu na potraviny, která může být snížena o příspěvek z FKSP.
Dotace na provoz poskytovaných stravovacích služeb
Osobní náklady a ostatní režijní náklady jsou hrazeny z provozních prostředků zařízení
školního stravování. V případě školního stravování jsou osobní náklady u příspěvkových
organizací (školy a školská zařízení zřizovaná MŠMT, obcí, krajem) součástí dotace ze státního
rozpočtu – jedná se školské výkony. Výše dotace ze státního rozpočtu se stanoví na základě
rozhodných ukazatelů, tj. počtu strávníků školního stravování. V případě potřeby mohou být
osobní náklady rovněž dotovány zřizovatelem.
Výkony v zařízení školního stravování jsou předmětem výkaznictví (Výkaz o činnosti zařízení
školního stravování Z 17-01). Ve výkaze jsou uvedeny všechny výkony školního stravování bez
ohledu na příslušnost strávníků k určitému právnímu subjektu – škole. Na základě vykázaných
údajů je realizováno financování zejména osobních nákladů v zařízeních školního stravování.
Ostatní náklady spojené s provozem zařízení školního stravování hradí zřizovatel.
Náklady na závodní stravování hradí příspěvková organizace rovněž z provozních prostředků,
zejména z dotace na provoz, kterou subjektu poskytuje zřizovatel, nejedná se o školské výkony.
Úplata za stravovací služby - ostatní strávníci
Ostatní strávníci se v zařízení školního stravování stravují na základě smlouvy o poskytování
příslušné služby nebo obdobného ujednání. Jedná se o pravidelně poskytovanou službu a součástí
uvedeného dokumentu musí být všechny podmínky, vztahující se k poskytování této služby a to
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včetně úhrady. Podstatné je, že cena za stravovací služby poskytovaná ostatním strávníkům
nemůže být nižší než úplné vlastní náklady spojené s přípravou pokrmů (viz kalkulace nákladů).
Musí tedy obsahovat všechny náklady spojené s poskytnutou službou a může obsahovat zisk.
Za ostatní strávníky se považují všichni strávníci, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru
k poskytovateli stravovací služby a to včetně zaměstnanců jiných škol, jejichž žáci se v zařízení
školního stravování stravují, zaměstnanců zřizovatele a jiných, jím zřízených institucí.
Poskytování stravovacích služeb jiným subjektům (ostatní strávníci, cizí strávníci) je vždy u
příspěvkových organizací součástí doplňkové činnosti.
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