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VYHLÁŠKA

ze dne 9. března 2021,

kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě
v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích,

ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 69 odst. 6
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpoč-
tová pravidla), ve znění zákona č. 609/2020 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na zá-
vodní stravování a jejich úhradě v organizačních
složkách státu a státních příspěvkových organiza-
cích, ve znění vyhlášky č. 99/2006 Sb., vyhlášky
č. 354/2007 Sb. a vyhlášky č. 335/2013 Sb., se mění
takto:

1. V názvu vyhlášky, § 1, 2, 4, § 6 odst. 2, § 7
odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 7 odst. 2 se
slovo „závodní“ zrušuje.

2. V nadpisu nad § 2, 4 a v nadpisu § 6 se slova
„Závodní stravování“ nahrazují slovem „Stravo-
vání“.

3. V § 2 úvodní části ustanovení, § 3 odst. 9
větě první a v § 6 odst. 1 se slova „zařízení závod-
ního stravování“ nahrazují slovy „stravovacím zaří-
zení“.

4. V § 3 odst. 1, § 3 odst. 12 a v § 6 odst. 2 se
slovo „závodního“ zrušuje.

5. V § 3 odst. 4 úvodní část ustanovení zní:
„Zaměstnanci v pracovním poměru, státní zaměst-
nanci podle zákona o státní službě, příslušníci bez-
pečnostního sboru ve služebním poměru, vojáci z po-
volání, soudci a žáci nebo studenti, kteří u organizace
vykonávají činnost, která je praktickým vyučováním
nebo praktickou přípravou2a), pokud není jejich stra-
vování zajištěno podle zvláštních právních předpisů,
hradí, není-li dále stanoveno jinak,“.

6. V § 3 odst. 5 se slova „nebo v místě služeb-
ního působiště3a)“ nahrazují slovy „ , v místě služeb-
ního působiště3a) nebo v místě výkonu funkce soud-
ce podle zákona o soudech a soudcích“.

Poznámka pod čarou č. 3a zní:

„3a) § 6 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru pří-
slušníků bezpečnostních sborů.
§ 4 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve
znění zákona č. 35/2019 Sb.“.

7. V § 3 odstavec 6 zní:

„(6) Organizace může strávníkovi uvedenému
v odstavci 4 poskytnout za sníženou úhradu další
hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud tento strávník
vykonává práci pro organizaci déle než 11 hodin
v úhrnu s přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel
povinen poskytnout tomuto strávníkovi podle
zvláštních právních předpisů upravujících výkon
jeho práce, v daném kalendářním dni v místě výkonu
práce sjednaném v pracovní smlouvě3), v místě slu-
žebního působiště3a) nebo v místě výkonu funkce
soudce podle zákona o soudech a soudcích.“.

8. V § 3 odst. 10 se slova „zařízení závodního
stravování“ nahrazují slovy „stravovacího zařízení“.

9. V § 3 odst. 11 se slovo „závodním“ zrušuje.

10. V § 3 odst. 12 se slova „podle § 2 písm. c)“
nahrazují slovy „na provoz“.

11. V § 5 odstavec 3 zní:

„(3) Organizace poskytuje strávníkovi uvede-
nému v § 3 odst. 4 za úhradu sníženou o příspěvek
z fondu jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud
tento strávník vykonává práci pro organizaci alespoň
3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu
práce sjednaném v pracovní smlouvě3), v místě slu-
žebního působiště3a) nebo v místě výkonu funkce
soudce podle zákona o soudech a soudcích. Organi-
zace může strávníkovi uvedenému v § 3 odst. 4 po-
skytnout za tuto úhradu další hlavní jídlo v kalendář-
ním dni, pokud tento strávník vykonává práci pro
organizaci déle než 11 hodin v úhrnu s přestávkou
v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout
tomuto strávníkovi podle zvláštních právních před-
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pisů upravujících výkon jeho práce, v daném kalen-
dářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pra-
covní smlouvě3), v místě služebního působiště3a)
nebo v místě výkonu funkce soudce podle zákona
o soudech a soudcích.“.

12. V § 7 odst. 1 písm. b) a c) se slova „zařízení
závodního stravování“ nahrazují slovy „stravovací
zařízení“.

13. V § 7 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) V případech uvedených v odstavci 1 může
být poskytován peněžitý příspěvek na stravování
podle § 69 odst. 4 rozpočtových pravidel. Je-li po-
skytován peněžitý příspěvek na stravování, nelze
v těchto případech zajišťovat a hradit stravování po-
dle § 4 a 5.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

14. V § 7 odst. 4 se slova „a 2“ nahrazují slo-
vy „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. 430/2001
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této
vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2021.

Ministryně financí:

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

Ministerstva vnitra

o opravě tiskové chyby v zákoně č. 90/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb.,
o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy

a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

V části první čl. I bodě 3 mají v § 3 odst. 2 na konci druhé věty místo slov „získá1.52mm>“ správně být
slova „získání vzorku“. Odstavec 3 začíná na samostatném řádku.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@walstead-moraviapress.com. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího
roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního
ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2021 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: Walstead
Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky –
knihkupci – 516 205 175, e-mail – sbirky@walstead-moraviapress.com. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno:
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihku-
pectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Pardubice:
ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, Řipská 23, BMSS START, s. r. o., Olšanská 3; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: DOVOZ TISKU
SUWECO CZ, s. r. o., Sestupná 153/11; Praha 10: MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: KARTOON, s. r. o.,
Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45. Distribuční podmínky
předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů
a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování
předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace:
informace na tel. čísle 516 205 175. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně
č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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