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VYHLÁŠKA

ze dne 13. dubna 2021,

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

ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 33b odst. 6
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění zákona č. 557/2004 Sb.
a zákona č. 609/2020 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní
stravování a jejich úhradě v příspěvkových organiza-
cích zřízených územními samosprávnými celky, ve
znění vyhlášky č. 94/2006 Sb. a vyhlášky č. 17/2008
Sb., se mění takto:

1. V názvu vyhlášky, § 1, 2, 4, § 6 odst. 2
a v § 6a odst. 1 a 4 se slovo „závodní“ zrušuje.

2. V nadpisech nad § 2, 4 a nadpisu pod § 6
se slova „Závodní stravování“ nahrazují slovem
„Stravování“.

3. V § 2 úvodní části ustanovení, § 6 odst. 1
a v § 6a odst. 1 se slova „zařízení závodního stravo-
vání“ nahrazují slovy „stravovacím zařízení“.

4. V § 3 odstavec 3 zní:

„(3) Zaměstnanci v pracovním poměru a žáci
středních škol a studenti, kteří u organizace vykoná-
vají činnost, která je praktickým vyučováním3) nebo
praktickou přípravou3), pokud není jejich stravování
zajištěno podle zvláštních právních předpisů, hradí

a) u hlavního jídla pořizovací cenu surovin, která
může být zaměstnancům v pracovním poměru
snížena o poskytnutý příspěvek z fondu (dále
jen „snížená úhrada“),

b) u doplňkového jídla pořizovací cenu surovin.“.

5. V § 3 odst. 4, 5 a v § 5 odst. 2 se slovo „stráv-
níkům“ nahrazuje slovem „zaměstnancům“.

6. V § 3 odst. 4, 5 a v § 5 odst. 2 se slovo „stráv-
ník“ nahrazuje slovem „zaměstnanec“.

7. V § 3 odst. 4, 5 a v § 5 odst. 2 se za slova
„sjednaném v pracovní smlouvě3a)“ vkládají slova

„nebo v místě výkonu práce stanoveném ve jmeno-
vání5)“.

Poznámka pod čarou č. 5 zní:

„5) § 33 odst. 3 zákoníku práce.“.

8. V § 3 odst. 6 se slovo „důchodcům“ nahra-
zuje slovy „bývalým zaměstnancům“, za slovo „do“
se vkládá slovo „starobního“ a za slovo „důchodu“
se vkládají slova „ , nebo invalidního důchodu pro
invaliditu třetího stupně“.

9. V § 3 se odstavec 8 zrušuje.

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 8.

10. V § 3 odst. 8 se slovo „závodním“ zrušuje.

11. V § 5 odst. 1 se slovo „strávníci“ nahrazuje
slovem „zaměstnanci“.

12. V § 6a odst. 1 se za slova „podle § 6“ vklá-
dají slova „odst. 1“.

13. V § 6a odstavec 2 včetně poznámky pod
čarou č. 6 zní:

„(2) Je-li stravování zabezpečováno ve vlastním
stravovacím zařízení, je možné zabezpečit stravování
prostřednictvím organizační složky státu, právnické
nebo fyzické osoby pouze zaměstnanci uvedenému
v § 3 odst. 3,

a) kterému nelze jinak zajistit stravu odpovídající
jeho zdravotnímu stavu; požadavek na zajištění
stravy odpovídající zdravotnímu stavu zaměst-
nance musí být organizaci doložen písemným
lékařským potvrzením s doporučeným typem
stravování, vystaveným příslušným odborným
lékařem,

b) který na základě rozhodnutí organizace vyko-
nává v pracovní době práci pro organizaci mimo
pracoviště organizace na jiném dohodnutém
místě6),
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c) pokud odběr hlavního jídla, případně dalšího
hlavního jídla spadá do doby, kdy je vlastní
stravovací zařízení uzavřeno, nebo

d) pokud jde o období, kdy je vlastní stravovací
zařízení mimo provoz.

6) § 2 odst. 2 zákoníku práce.“.

14. V § 6a se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) V případech uvedených v odstavci 2 může
organizace zaměstnancům místo zabezpečení stravo-
vání podle § 4 a 5 poskytovat peněžitý příspěvek na
stravování podle § 33b odst. 4 zákona o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů. Pokud organi-
zace rozhodne, že v případech uvedených v od-
stavci 2 bude zabezpečovat zaměstnancům stravo-
vání podle § 4 a 5, nebo rozhodne, že bude v těchto
případech zaměstnancům poskytovat peněžitý pří-
spěvek na stravování, musí ke všem dotčeným za-
městnancům přistupovat stejně.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4
a 5.

15. V § 6a odst. 4 se text „1 a 2“ nahrazuje
textem „1 až 3“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Smlouvy o závodním stravování uzavřené přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považují za
smlouvy o stravování podle vyhlášky č. 84/2005 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vy-
hlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následu-
jícím po dni jejího vyhlášení.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
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SDĚLENÍ

Energetického regulačního úřadu

ze dne 6. dubna 2021

o vydání cenového rozhodnutí

Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění poz-
dějších předpisů, sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky
v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o pod-
mínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 2/2021 ze dne 30. března
2021, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2020 ze dne 27. listopadu
2020, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny.

Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí
č. 2/2021 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 30. března 2021, v částce 3. Uvedeným dnem
uveřejnění nabylo cenové rozhodnutí platnosti. Účinnosti nabylo dnem 1. dubna 2021.

Předseda Rady Energetického regulačního úřadu:

Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.

Sbírka zákonů č. 166 / 2021Strana 1396 Částka 67



167

SDĚLENÍ

Národní rozpočtové rady

ze dne 8. dubna 2021

o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků
při financování státního dluhu

Národní rozpočtová rada podle § 21 odst. 2 písm. b) zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové
odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení
rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu k 31. 12. 2020 na úrovni 38,09 % HDP.

Předsedkyně Národní rozpočtové rady:

doc. Ing. Zamrazilová, CSc., v. r.
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