
1 
 

Seznam příloh 
 

Příloha č. 1 Znak obce Frenštát pod Radhoštěm 

Příloha č. 2 Správní obvod obce Frenštát pod Radhoštěm 

Příloha č. 3 Třída 1 – daňové příjmy 

  



2 
 

Příloha č. 1 Znak obce Frenštát pod Radhoštěm 

 

 

                                 

 

 

  



3 
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Příloha č. 3 Třída 1 – daňové příjmy 

 

11  Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 

        

  111  Daně z příjmů fyzických osob 
Zahrnuje jednak tituly zákona o dani z příjmů fyzických osob - položky 1111 

až 1113 a jejich příslušenství (sankční platby), navíc případně další daně - 

zrušené či nové - vázané na příjem fyzické osoby. 

        

    1111  Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 
Zahrnuje daň odvedenou plátcem - zaměstnavatelem - za vlastní 

zaměstnance. 

        

    1112  Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 
Pro účely tohoto předpisu zahrnuje veškerou daň "z daňových přiznání", 

tj. získanou z výdělečné činnosti jiné než je závislá práce, především pak 

z podnikání, jiné samostatné výdělečné činnosti a pronájmu. Zahrnuje 

i případný doplatek části daně ze závislé práce realizovaný po podání 

přiznání při souběhu závislé práce a jiné výdělečné činnosti, není-li 

možno je od sebe rozlišit, popř. při souběhu několika zaměstnání. 

        

    1113  Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 
Zahrnuje daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů, příp. 

i daně z jiných příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, nelze-li 

je oddělit od inkasa daně z kapitálových výnosů. 

        

    1119  Daně z příjmů fyzických osob jinde nespecifikované (dále "j. n.") 
Zahrnuje především doplatky daně ze mzdy, daně z literární a umělecké 

činnosti, daně z příjmů obyvatelstva a jiných daní vázaných na příjem 

fyzické osoby, případně i daň z příjmů fyzických osob, u které není 

zřejmé, zda ji zařadit pod položky 1111 - 1113 a které jsou jednotlivě 

identifikovatelné. Jsou-li tyto daně např. sledovány společně s jinými 

daněmi než v podseskupení 111, zařadí se na položku 1701. Patří sem 

i příslušenství těchto daní. 

        

  112  Daně z příjmů právnických osob 

        

    1121  Daň z příjmů právnických osob 
Zahrnuje daň ze zisku a kapitálových výnosů ve smyslu zákona o daních 

z příjmů, vyjma daně podle položky 1122. 

        

    1122  Daň z příjmů právnických osob za obce 
Zahrnuje daň v případech, kdy je poplatníkem obec, s výjimkou daně 

vybírané srážkou podle zvláštní sazby. 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11436.html#1701
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    1129  Daně z příjmů právnických osob j. n. 
Zahrnuje zejména doplatky odvodů ze zisku, důchodové daně, zemědělské 

daně ze zisku, případně dalších daní ze zisku jiných než v položce 1121 

a 1122. Jsou-li tyto daně např. sledovány společně s jinými daněmi než 

v podseskupení 112, zařadí se na položku 1701. 

        

12  Vnitřní daně ze zboží a služeb 

        

  121  Obecné vnitřní daně ze zboží a služeb 

        

    1211  Daň z přidané hodnoty 
Zahrnuje daň z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty. 

        

    1219  Obecné daně na zboží a služby j. n. 
Zahrnuje např. doplatky daně z obratu a dovozní daně a případné platby 

veškerých daní zdaňujících obecně výrobu, prodej či spotřebu zboží (tedy 

nejen vybraných komodit, u kterých je účelem zdanění regulace spotřeby - 

viz podseskupení 122). 

        

  122  Spotřební daně 
Zahrnují daně povahy akcízů zatěžující produkci, prodej či spotřebu vybraných 

druhů výrobků a služeb. 

        

    1221  Spotřební daň z uhlovodíkových paliv a maziv 

        

    1222  Spotřební daň z lihu 

        

    1223  Spotřební daň z piva 

        

    1224  Spotřební daň z vína 

        

    1225  Spotřební daň z tabákových výrobků 

        

    1229  Spotřební daně j. n. 

        

13  Poplatky a daně z vybraných činností a služeb 

        

  131  Správní a soudní poplatky 
Zahrnuje poplatky ve smyslu příslušných zákonů představující jak platby 

za určitý správní či soudní úkon, tak poplatky charakteru regulace určitých 

aktivit (provoz kasin, hracích automatů, emise dluhopisů, provozování 

vybraných živností apod.). 

        

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ostatni_11436.html#1701
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    1311  Správní poplatky 

        

    1312  Soudní poplatky 

        

    1319  Správní a soudní poplatky j. n. 
Zahrnuje zejména výběry poplatků placené např. formou kolků, kde je 

finálně nezjistitelné, zda byly použity pro účely 1311 nebo 1312 nebo 

i např. k placení některých daní. 

        

  132  Daně a poplatky z provozu motorových vozidel 

        

    1321  Daň silniční 
Zahrnuje daň podle zákona o dani silniční. 

        

    1322  Poplatek za užívání dálnic a silnic dálničního typu 
Zahrnuje paušální poplatek či daň za obecné užívání určitých druhů 

komunikací - dálnic a rychlostních silnic obecně. 

        

    1323  Poplatek za užívání vybraných úseků dálnic a silnic 
Zahrnuje platby za užívání vybraných úseků silnic a dálnic. Jedná se 

zpravidla o "mýtné" vybírané přímo v těchto úsecích. 

        

    1329  Daně a poplatky z provozu motorových vozidel j. n. 
Zahrnuje veškeré daně a poplatky uvalené na provoz vozidel (nebo 

vybraných druhů vozidel) nebo za užívání komunikací těmito vozidly, 

nelze-li je zařadit na jinou položku podseskupení 132. 

        

  133  Poplatky za znečišťování životního prostředí 

        

    1331  Úplaty za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

        

    1332  Poplatky za vypouštění škodlivých látek do ovzduší 

        

    1333  Poplatky za ukládání odpadů 
Včetně poplatků za ukládání radioaktivního odpadu. Nepatří sem poplatek 

za komunální odpad (je na položce 1337). 

        

    1334  Odvody za odnětí zemědělské půdy 

        

    1335  Poplatky za odnětí lesní půdy 

        

    1337  Poplatek za komunální odpad 
Patří sem poplatek vybíraný obcemi podle § 10 zákona č. 125/1997 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
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    1339  Poplatky za znečišťování životního prostředí j. n. 

        

  134  Ostatní daně a poplatky z vybraných činností a služeb 
Zahrnuje především místní daně a poplatky uvalené za účelem zdanění (často 

i regulace) určité aktivity či vyjadřující určité místní specifikum, nemající 

charakter platby za službu vykonanou vybírající institucí. 

        

    1341  Poplatek ze psů 

        

    1342  Pobytové poplatky 
Patří sem daně a poplatky vybírané za pobyt v určitých lokalitách, např. 

poplatek za lázeňský a rekreační pobyt. 

        

    1343  Poplatek za užívání veřejného prostranství 
Včetně poplatků za umístění reklamy na veřejném prostranství. 

        

    1344  Poplatek ze vstupného 

        

    1345  Poplatek z ubytovací kapacity 
Zahrnuje např. poplatek podle § 1 písm. e) zákona č. 565/1990 Sb. 

        

    1346  Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 

        

    1347  Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 
Zahrnuje poplatky podle § 1 písm. g) zákona č. 565/1990 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

        

    1349  Ostatní poplatky a daně z vybraných činností a služeb j. n. 
Zahrnuje veškeré ostatní daně a poplatky spojené s určitou činností či 

službou, které nelze zařadit na jinou položku podseskupení 134, resp. 

seskupení 13. 

        

14  Daně z mezinárodního obchodu a transakcí 
Zahrnuje pouze daně jejichž prvotním smyslem je zatížení zboží a služeb z důvodu 

jejich importu do země (teoreticky i exportu). Nepatří sem daně uvalené shodně jak 

na dovážené tak na domácí zboží, např. daň z přidané hodnoty či spotřební daně 

u dovozu. 

        

  140  Daně z mezinárodního obchodu a transakcí 

        

    1401  Clo 

        

    1409  Daně z mezinárodního obchodu a transakcí j. n. 
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Případné dovozní přirážky, vyrovnávací dávky apod. 

        

15  Majetkové daně 

        

  151  Daně z majetku 

        

    1511  Daň z nemovitostí 
Zahrnuje daň podle zákona o dani z nemovitostí. 

        

    1519  Daně z majetku j. n. 
Zahrnuje veškeré daně uvalené na majetek poplatníka (dle hodnoty, 

naturální jednotky vyjadřující majetek), nelze-li ji zařadit na 1511, příp. 

nejedná-li se o daně z podseskupení 152. 

        

  152  Daně z majetkových a kapitálových převodů 
Daně podle zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 

a případné další daně související s transferem majetku (i kapitálu). 

        

    1521  Daň dědická 

        

    1522  Daň darovací 

        

    1523  Daň z převodu nemovitostí 

        

    1529  Daně z majetkových a kapitálových převodů j. n. 

        

16  Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a daně z objemu mezd 
Zahrnuje povinné platby uložené právním předpisem placené formou pojistného či 

daně na účely sociálního zabezpečení či zdravotního pojištění a daně placené 

zaměstnavatelem či společně zaměstnavatelem se zaměstnanci proporcí 

z vyplacených mezd (aniž by muselo jít o účel sociálního či zdravotního 

zabezpečení). 

        

  161 a 162  Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na politiku zaměstnanosti 

a daně z objemu mezd 

        

    1611  Pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů 

        

    1612  Pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců 

        

    1613  Pojistné na důchodové pojištění od osob samostatně výdělečně 

činných (dále "OSVČ") 
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    1614  Pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů 

        

    1615  Pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnanců 

        

    1616  Pojistné na nemocenské pojištění od OSVČ 

        

    1617  Příspěvky na politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů 

        

    1618  Příspěvky na politiku zaměstnanosti od zaměstnanců 

        

    1621  Příspěvky na politiku zaměstnanosti od OSVČ 

        

    1627  Přirážky k pojistnému 

        

    1628  Příslušenství pojistného a daní z objemu mezd 
Přijaté sankční platby spojené s výběrem pojistného (pokuty 

a penále). 

        

    1629  Pojistné na sociální zabezpečení a daně z objemu mezd j. n. 
Jiný typ povinného pojistného na sociální zabezpečení než 

v ostatních položkách podseskupení 161 a 162, doplatky daní 

z objemu mezd apod. 

        

  163  Pojistné na zdravotní pojištění 
Uplatní se při započtení příjmů zdravotních pojišťoven do souhrnných 

sestav vládního sektoru. 

        

    1631  Pojistné na zdravotní pojištění od zaměstnavatelů 

        

    1632  Pojistné na zdravotní pojištění od zaměstnanců 

        

    1633  Pojistné na zdravotní pojištění od OSVČ 

        

    1638  Příslušenství pojistného na zdravotní pojištění 
Přijaté sankční platby spojené s výběrem pojistného (pokuty a 

penále). 

        

    1639  Pojistné na zdravotní pojištění j. n. 

        

  164  Ostatní povinné pojistné 
Jiný typ povinného pojistného než uvedeného v podseskupeních 161, 162 

a 163 (k datu účinnosti předpisu takové neexistuje). 
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    1641  Ostatní povinné pojistné od zaměstnavatelů 

        

    1642  Ostatní povinné pojistné od zaměstnanců 

        

    1643  Ostatní povinné pojistné od OSVČ 

        

    1648  Příslušenství ostatního povinného pojistného 
Přijaté sankční platby spojené s výběrem pojistného (pokuty 

a penále). 

        

17  Ostatní daňové příjmy 

        

  170  Ostatní daňové příjmy 

        

    1701  Nerozúčtované a neidentifikované daňové příjmy 
Veškeré daňové příjmy nerozúčtované nebo neidentifikované. 

        

    1709  Ostatní daňové příjmy j. n. 
Daně identifikované, ale nezařaditelné do jiných položek. 

 


