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ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD
RÚ 2011–3
Registrováno ČSÚ ČV 105/11 ze dne 4. 10. 2010
Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem č. 89/1995 Sb.
a zákonem č. 101/2000 Sb.
Za ochranu důvěrnosti údajů odpovídá Český statistický úřad

Vážení přátelé,
statistika rodinných účtů poskytuje nezastupitelné informace o příjmech a zejména
o výdajích domácností, dále o vlivu cen na strukturu výdajů a tím i na spotřební zvyklosti.
Těchto údajů využívají nejen politické a ekonomické instituce, ústřední úřady a výzkumná
pracoviště, ale i podniky v oblasti výroby a služeb, neziskové organizace a v neposlední
řadě mezinárodní organizace.
Základním formulářem pro zajišťování těchto údajů je Deník zpravodajské domácnosti.
Skládá se z pěti hlavních částí (viz obsah na zadní straně obálky), které se dále dělí na řadu
dílčích tabulek. Způsob vyplňování Vám podrobně vysvětlí pracovník Českého statistického
úřadu (tazatel/ka), který také zodpoví případné dotazy.
Rozsahem i významem největší je část IV - Peněžní vydání. Uspořádání tabulek v této
části navazuje na mezinárodní klasifikaci, v níž jsou vydání tříděna podle převažujícího účelu
použití. Výjimkou jsou pouze nákupy nebo vydání za zboží a služby uskutečněné v cizině,
které se zapisují do zvláštní tabulky (14) bez ohledu na účel použití těchto vydání.
Zpočátku budete mít pravděpodobně potíže se zařazením některých výdajů. V případě pochybností si nejdříve pozorně přečtěte úvodní poznámky u tabulek, jež by pro zápis
sporné položky přicházely v úvahu, a teprve potom položku zapište. Správnost zápisu si
můžete dodatečně ověřit u tazatele/ky při odevzdávání vyplněného deníku.
Vydání za potraviny a nealkoholické nápoje bude zpravodajská domácnost podrobně
zapisovat pouze po dobu dvou měsíců, pro které byla vybrána. V ostatních měsících v roce
použijte tento deník zpravodajské domácnosti, ve kterém je oddíl 01 nahrazen tabulkou pro
zápis celkových vydání za nákup potravin a nealkoholických nápojů v jednotlivých dnech.
Bezhotovostní platba bude vyznačena ve sl. S. Potraviny zakoupené jako krmivo pro zvířata,
např. maso pro psa a cukr pro včely, musí být vždy zapsány do tab. 16 Hospodářské a pěstitelské potřeby, domácí a hospodářská zvířata.
Kvalita výsledných statistických údajů závisí především na úplnosti a přesnosti jednotlivých zápisů. Zapisujte proto příjmy a vydání každý den, nikoliv zpětně. Všechny zapisované
údaje je třeba charakterizovat co nejpodrobněji (např. „šunkový salám", nikoliv „uzenina").
V souhrnném statistickém zpracování jsou požadovány též údaje o množství nakoupených potravin, nápojů, obědů ve veřejném stravování, jakož i textilního zboží a obuvi.
Do příslušných tabulek zapisujte údaje o množství v jednotkách, které jsou uvedeny v hlavičce tabulky. U vážených potravin (maso, sýry, zelenina), kde se přesné množství obtížně
pamatuje, můžete údaj o množství nahradit cenou za kg/l. V ostatních tabulkách nemusí být
množství vždy vyplněno, protože u některého zboží a zejména u služeb nemá takový údaj
smysl.
ČSÚ děkuje za spolupráci všem, kteří svojí účastí na šetření rodinných účtů pomáhají
státní statistice plnit její důležité úkoly na úseku sociálních statistik.
Oddělení statistiky
rodinných účtů ČSÚ

I. Peněžní zůstatky v domácnosti
Zůstatek k prvnímu
dni v měsíci v Kč

korunový

korunový

Zůstatek k poslednímu
dni v měsíci v Kč

valutový

valutový

Zapište celkové částky, které má domácnost (všichni její členové) k příslušnému datu na hotovosti – do řádku korunový částku peněz v naší měně,
do řádku valutový případnou částku peněz v libovolné cizí měně (valuty) přepočtenou podle příslušného kurzu na Kč.

II. Složení domácnosti
Počet členů domácnosti

Počet závislých dětí

1. Změny v počtu členů
domácnosti
Uveďte pouze trvalé změny v počtu
členů, např. narození syna, provdání a
odstěhování dcery apod.

Jméno

Vztah k osobě v čele
domácnosti

Rok
narození

dne

Domácnost
vstup / výstup
příčina

2. Změny v zaměstnání
Vyplňte za nové ekonomicky aktivní
členy domácnosti (přistěhování, nástup
do zaměstnání) a za členy, kteří měnili
zaměstnání. U osob, které zaměstnání
skončily, zapište místo zaměstnavatele
důvod (důchod, propuštění).

Název a sídlo zaměsnavatele

Jméno

Zaměstnání

Od kdy

3. Změny v domácnosti
Uveďte jiné změny, které mají vliv na
záznamy v deníku, např. změnu
stravování mimo domácnost, změnu
vybavení bytu nebo údaje o osobách
(ukončení školy, sňatek apod.)

Druh změny

Od kdy

4. Dočasná nepřítomnost
členů domácnosti
Uveďte např. rekreaci, služební cestu,
dovolenou, dětský tábor, přičemž je
nutno odlišit pobyt v tuzemsku a v zahraničí, dále nemocniční a lázeňskou
léčbu, návštěvu příbuzných apod.

Jméno

Počet dnů
nepřítomnosti

Žil z prostředků
domácnosti
(ano - ne)

Jsou tyto výdaje
započteny
v deníku

Důvod nepřítomnosti

5. Stravování cizích osob
v domácnosti
Uveďte pouze dočasné návštěvy
(např. strýc s rodinou), kterým poskytujete stravování zdarma. Potraviny
nebo dary přijaté od těchto osob
zapište v oddíle V. deníku.

Počet hostů

Kolik dnů
se stravovali

Celkový počet dnů stravování
dospělí

Poznámka

děti
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III. Peněžní příjmy
1. Peněžní příjmy z hlavního zaměstnání
Příjem na účet - u každého člena domácnosti může být vyznačen křížek "X" pouze v případě, že celá částka příjmu je převedena na běžný či sporožirový účet.
Tzv. spoření, tj. část příjmu zasílaná na účet, bude zapsána jako ostatní srážka v části Srážky na žádost zaměstnance.
Celkový příjem z pracovní činnosti - u každého člena domácnosti musí být částka celkového příjmu zapsána v řádku odpovídajícícm hrubému nebo čistému
příjmu. Čistý příjem je částka, kterou zaměstnanec po odečtení daně, zdravotního a sociálního pojištění dostal v běžném měsíci vyplacenou za předchozí
měsíc nebo kterou člen domácnosti zabývající se podnikáním přispěl v běžném měsíci do rodinného rozpočtu.
Ostatní příjmy - u jednotlivých položek zpravodaj vyznačí křížkem "X", zda příjem je uveden v hrubé nebo čisté částce (bez daně, resp. povinného pojištění).
Slevy na dani - zpravodaj vyznačí křížek "X" u slevy, o kterou byla snížena daň z příjmu nebo zapíše počet dětí, na které uplatnil daňové zvýhodnění (bonus).
St.o
zn.1)

Druh peněžního příjmu

Osoba v čele
domácnosti

Manželka

Ostatní členové

Příjem na účet
Kč
2)

Náhrada mzdy při prac. neschopnosti
Celkový příjem z pracovní
činnosti v Kč

zahr. / ne

zahr. / ne

Kč

zahr. / ne

Kč

zahr. / ne

127

hrubý
čistý
hr. / čisté

z toho: ostatní příjmy
dohoda o pracovní činnosti

104

dohoda o provedení práce

104

příjmy z FKSP

104

příspěvek na penzijní / životní pojištění

104

odstupné
jiné příjmy (vypište):
………………………………………

104

………………………………………

104

cestovné, náhrady vojáků aj. čisté náhr.

104

hr. / čisté

hr. / čisté

hr. / čisté

104

Srážky na žádost zaměstnance
závodní stravování

Kč

Kč
Kč

288

porce

288

Kč

Kč

Kč

příspěvky společenským organizacím
507
splátky půjček (vypište):
…………………………………………
penzijní 521
pojištění (vč. příspěvku
hrazeného zaměstnavatelem)

životní

alimenty
ostatní srážky (vypište)
…………………………………………

522
559

…………………………………………
…………………………………………
přípustné statistické znaky pro ostatní srážky: 401-408, 411-413, 415, 422, 424, 434, 456, 4751, 4752, 523, 525, 529, 541, 543-545, 559
Slevy na dani

počet dětí / X

počet dětí / X

počet dětí / X

počet dětí / X

Kč

Kč

Kč

Kč

vyživované dítě (vyplňte počet dětí)
vyživované dítě ZTP/P (vyplňte počet dětí)
částečný invalidní důchod
plný invalidní důchod
poplatníka - držitele ZTP/P
studium poplatníka

Roční vyúčtování (vratka) daně
Příjmy od zaměstnavatele (čisté)
vyplacené mimo výplatní pásku
1)
2)

Statistický znak vyplňuje tazatel (platí pro všechny tabulky)
Náhrada mzdy při prac. neschopnosti zahrnutá / nezahrnutá v hrubém nebo čistém celkovém příjmu

2

121–126, 131–133, 139

2. Příjmy z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení

- dávky nemocenského pojištění (nemocenské, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství), pokud nebyly vyplaceny zaměstnavatelem
- důchody, dávky státní sociální podpory (přídavky na děti, rodičovský příspěvek, sociální příspěvek, příspěvky na bydlení, na nájemné, na topení,
porodné, pohřebné, dávky pěstounské péče a zaopatřovací příspěvek), podpora v nezaměstnanosti a ostatní sociální dávky a příjmy
Druh příjmu

St. zn.

Druh příjmu

Kč

St. zn.

Důchod osoby v čele domácnosti

121

Přídavky na děti

131

Důchod manželky

122

Sociální příplatek

132

Důchod ostatních členů

123

Rodičovský příspěvek

133

Dávky nemocenského pojištění

124

Příspěvek na bydlení

139

Ostatní dávky státní sociální podpory (vypište):

139

Podpora v nezaměstnanosti

125

Jiné sociální příjmy (vypište):

126

104, 114, 127, 151

Kč

141–147, 152–155,
158, 159

3. Ostatní příjmy
z pracovní činnosti

4. Ostatní peněžní
příjmy a vybrané úspory

- peněžní příjmy z vedlejšího zaměstnání, pokud není vykonáváno u téhož zaměstvatele jako hlavní zaměstnání, odměny za vedení deníku zpravodajské
domácnosti, za výkon veřejných funkcí apod.
- odměny učňů, cestovní diety, odlučné, odstupné
- příjmy z FKSP a z odb. organizace, pokud nebyly uvedeny na výpl. pásce
- příjmy z podnikatelské činnosti, vykonávané jako vedlejší zaměstnání
- příjmy z pronájmu bytů, chat a jiných prostor
- náhrada mzdy při prac. neschopnosti z vedlejších příjmů vč. dohod o prac. činn.
- příjmy z prodeje zemědělských výrobků získané z osobního hospodářství
(nikoliv ze soukromého podnikání v zemědělství)

- stipendia, přijaté alimenty, výhry, dědictví, peněžité dary, odměny dárcům
krve a plazmy, sociální podpory od nestátních organizací, služné vojáků,
příjmy z prodeje, šatstva, nábytku aj.
- příjmy od pojišťoven, vyplacené částky z penzijního připojištění, výnosy
z vlastnictví cenných papírů a z jejich prodeje, příjmy z pronájmu zemědělské půdy
- vybrané úspory a vrácené půjčky
- všechny druhy výpůjček, hypoteční apod. úvěry

Druh příjmu
a komu přísluší

Od koho
byl přijat

St. zn.

Kč

Druh příjmu
a komu přísluší

Od koho
byl přijat

St. zn.

Kč
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IV. Peněžní vydání

200, 751

01 Potraviny a nealkoholické
nápoje
- pekárenské výrobky, obiloviny; maso, uzeniny, drůbež, ryby; mléko, mléčné
výrobky; sýr, vejce; jedlé tuky a oleje; ovoce, zelenina a výrobky z nich, luštěniny, brambory; cukr, marmeláda, med, čokoláda, cukrovinky, cukrářské
výrobky; sůl, koření, přípravky na pečení, pochutiny, polévky a omáčky
- káva, čaj, kakao, minerální a stolní vody, sirupy a šťávy

Mimo potraviny zakoupené jako krmivo pro zvířata a nealkoholické
nápoje konzumované ve veřejném stravování
Den

283–285

02 Alkoholické nápoje, tabák
a) Alkoholické nápoje
- pivo všech druhů a stupňů, pivo nealkoholické a diabetické
- víno, míchané nápoje s alkoholem, lihoviny, likéry

Mimo alkoholické nápoje konzumované
ve veřejném stravování

nákup potravin a nealkoholických nápojů celkem z toho darováno
Kč
S
Kč
S
Kč
S
Kč
S

Druh

St. zn.

litry

Kč

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

3901–3903

19.
20.

b) Tabák

21.

- cigarety, doutníky, cigarillos, tabák, cigaretové papírky

22.
23.
Druh

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

4

St. zn.

množství

Kč

301, 303–310,
321–326, 431, 432

391–393,
401–408

03 Odívání a obuv

04 Bydlení, voda, energie,
paliva

- látky na šaty, prádlo, pletené ošacení, konfekce, sportovní oblečení
- zhotovení, opravy, půjčování a čištění oděvů
- oděvní doplňky (šály, šátky, klobouky, čepice, rukavice, opasky, kapesníky),
textilní galanterie kromě jehlařských výrobků
- obuv, opravy a půjčování obuvi, napínáky, obouvací lžíce, vložky do bot
- ponožky, punčochy, podkolenky

- nájemné, energie a komunální služby (měsíční záloha
a doplatek / přeplatek při vyúčtování)
- nájemné za další bydlení, za garáž související s bydlením
- ostatní paliva (uhlí, dřevo, dřevěné uhlí, plyn v bombách a nádržích)

Zapisujte pánské, dámské a dětské zboží (pro děti do 15 let)
Druh

St. zn.

páry, ks,
metry

Kč

Druh

St. zn.

Nájemné

401

Nájemné za garáž

408

Ústřední topení a teplá voda

404

Vodné a stočné

405

Odvoz odpadků

407

Ostatní komunální služby

406

Elektřina

402

Plyn ze sítě

403

Kč

Jiné palivo

5

330, 336–339, 471–474,
476–479

302, 331, 3331, 3332, 340–347, 349,
351–355, 357, 436, 437, 4421, 4422

05 Bytové vybavení,
zařízení domácnosti; opravy

06 Zdraví

- nábytek, byt. doplňky, obrazy, lampy, žaluzie, koberce, potahové a dekor.
látky, záclony, ubrusy, ložní soupravy, ručníky vč. zhotovení a oprav
- přístroje a spotřebiče pro provoz domácnosti (chladničky, pračky, varné
konvice aj.), nádobí a kuchyňské potřeby, opravy
- prací, čisticí a úklidové prostředky, potřeby pro domácnost (jehlařské a
papírenské výrobky, provazy, rohožky aj.)
- domácí služby (úklid, hlídání dětí), broušení nůžek, zhotovení klíčů
- nástroje a nářadí pro dům a zahradu

- léky, doplatky léků, vitamíny, obvazy, náplasti
- ortopedické a terapeutické pomůcky, dioptrické brýle, kontaktní čočky, vč.
zhotovení a oprav
- služby praktických lékařů, stomatologická péče, laboratorní testy
- lázeňská léčba, sanatoria, pobyt v nemocnici
- regulační poplatky za léky, u lékařů praktických i specialistů, u stomatologa,
při pobytu v nemocnici, v lázních, v léčebně dlouhodobě nemocných a
ostatních léčebných ústavech vč. odborných léčeben pro děti

Druh

St. zn.

množství

Kč

Druh

St. zn.

Regulační poplatky
- při vyzvednutí léků

476

- při návštěvě lékaře

477

- při návštěvě stomatologa

478

- za pobyt v nemocnici, v lázních,

479

v LDN a ostatních léčebnách

6

množství

Kč

360–365, 411–418,
434, 435

370, 377, 421, 422,
424, 425

07 Doprava

08 Pošty a
telekomunikace

- nákup automobilů, motocyklů, jízdních kol, náhradní díly a příslušenství, opravy a údržba, autokosmetika, pohonné hmoty a oleje
- dálniční známka, registrace automobilu, parkovné, autoškola, zapůjčení auta,
motocyklu a jízdních kol
- jízdné v dopravních prostředcích vč. předplatních jízdenek, stěhovací a
přepravní služby, úschovny na nádražích
- nájemné za garáž nesouvisející s bydlením

- poštovní známky, telegramy, korespondenční lístky, soukromé doručovací
služby
- telefonní přístroje, mobilní telefony vč. příslušenství a oprav
- telefonní a faxové služby
- telefonní karty
- služby přenosu dat, internetové spojení

Druh

St. zn.

množství

Kč

Druh

St. zn.

Služby pevné telefonní linky

422

Provoz mobilního telefonu

424

Internet

425

množství

Kč

7

371–374, 376, 378, 381–384, 423,
433, 438, 461, 462, 464–4654, 535

385–389

09 Rekreace
a kultura
a) Rekreace, kultura a sport

b) Noviny, knihy, papírenské zboží

- přístroje a vybavení audio, video, foto, osobní počítače, sportovní a rekreační
potřeby, sportovní výzbroj (vč. speciální obuvi), hudební nástroje, sběratelské
předměty, hračky, opravy, údržba, náhradní díly a příslušenství
- vstupné na kulturní a sport. akce, tuzemská i zahraniční rekreace, zájezdy,
školní výlety, půjčování knih, videokazet aj., kurzy šití, taneční, fotografické
služby, poplatky za rozhlas a televizi, sázkové hry, hrací automaty

Druh

St. zn.

Rozhlas

423

Televize

423

Kabelová televize

423

8

množství

Kč

- noviny a časopisy, předplatné, knihy, učebnice, atlasy, hudebniny, tiskoviny,
kalendáře, pohlednice a blahopřání, omalovánky a vystřihovánky, tisk vizitek
a oznámení
- papírenské zboží, potřeby k psaní (školní, kancelářské) a kreslení

Druh

St. zn.

množství

Kč

450–456

10 Vzdělávání

463

11 Stravování a ubytování
a) Ubytovací služby

- školné na základních, středních, vyšších a vysokých školách, postgraduální
studium, univerzita 3. věku
- doučování žáků, přípravné kurzy, rekvalifikační kurzy, jazykové školy, základní umělecké školy, poplatek za družinu
- mateřská škola (bez stravování)

Druh

St. zn.

- ubytování v hotelech, motelech, penzionech, turistických ubytovnách, chatách a kempech
- ubytování na internátě, vysokoškolské koleji, úhrada pobytu na akcích organizovaných školou (škola v přírodě, výcvikové kurzy)
- samostatné úhrady za lůžka a lehátka v železniční dopravě

Kč

Druh

Kč

množství

288, 289,
291

b) Závodní a školní jídelny, mateřská škola
- obědy a večeře v závodních jídelnách, stravování důchodců s plnou cenou
- obědy ve školní jídelně
- stravování v mateřské škole, v menzách a internátech

Druh

St. zn.

Závodní jídelna

288

Školní jídelna

289

Mateřská škola

291

množství

Kč

9

2921–2972

2901, 2902

c) Jídla a teplé nápoje ve veřejném stravování

d) Studené nápoje ve veřejném stravování

- stravování v restauracích, kavárnách, barech, bufetech, stáncích, kantýnách,
v lahůdkářství, řeznických a mléčných jídelnách, cukrárnách apod.
- dodávaná hotová jídla, svatební, promoční a jiné hostiny, školní svačiny,
placené stravování u cizích osob
- teplé nápoje (káva, čaj, mléko, kakao)
teplé nápoje (káva, čaj, mléko, kakao) vč. nápojových automatů

- studené nealkoholické i alkoholické nápoje konzumované v restauracích,
bufetech, cukrárnách aj.
- nápojové automaty

Druh

10

St. zn.

množství

Kč

Druh

St. zn.

litry

Kč

3271, 3272, 332, 334, 356, 366,
375, 379, 443, 4751, 4752

444, 446, 506,
521–525, 529

12 Ostatní zboží a služby
a) Osobní péče, cestovní potřeby
a ostatní průmyslové zboží

b) Pojištění, finanční, administrativní
a jiné služby

-

- životní pojištění, penzijní připojištění, pojištění domácnosti, povinné pojištění
motorových vozidel, havarijní aj.
- poštovní peněžní služby (poplatky za složenky), služby prováděné spořitelnami a bankami, poplatky při nákupu a prodeji valut
- inzerce, realitní kanceláře, advokáti, notářské služby, znalecké posudky,
církevní obřady, hřbitovní služby, kolky, správní poplatky, soudní poplatky
- poplatky za šatny, úschovny a WC

kadeřnické a kosmetické služby, sauna, holící strojky, fény vč. oprav
kosmetické a drogistické zboží a potřeby pro osobní hygienu
klenoty, bižuterie, hodiny a hodinky, baterie a pásky k hodinkám
kabelky, školní brašny, peněženky, klíčenky, zapalovače, sluneční brýle,
deštníky, vycházkové hole, cestovní potřeby, dětské kočárky a sedačky
vč. oprav
- pobyt v ústavech sociální péče, pečovatelská služba, stacionáře, jesle
Druh

St. zn.

množství

Kč

Druh

St. zn.

Penzijní připojištění

521

Životní pojištění

522

Úrazové a cestovní pojištění

523

Pojištění motorových vozidel

524

Pojištění domácnosti

525

Kč

Ostatní pojištění (vypište):

Ostatní služby (vypište):

Poplatky za vedení účtů

444

Poplatky za složenky, za SIPO

444

11

504, 505, 507, 514,
541–546, 551, 554, 559

13 Daně, splátky půjček a jiná vydání

14 Nákup zboží v cizině

- daň z příjmů a povinné pojištění z vedlejší činnosti (nezapisujte daň z příjmů
ani povinné pojištění a ostatní srážky uvedené v oddíle III/1)
- daň z nemovitosti, ze staveb, z pozemků, dědická, darovací
- nákup cenných papírů, vydání na soukromé podnikání, dary příbuzným,
alimenty, cla, pokuty, penále, ztráty peněz, příspěvky organizacím
- splátky půjček (pokud nejsou uvedeny v oddíle III/1)

- potraviny, veřejné stravování, ubytování, průmyslové zboží a služby zakoupené v zahraničí za valuty i za koruny

Druh

St. zn.

Daň z příjmů z vedlejšího zaměstnání

504

Zdravotní a sociální pojištění z vedl. zam.

514

Ostatní daně

505

Nákup akcií, obligací aj. cenných papírů

546

Dary příbuzným - peněžní

554

Příspěvky organizacím

507

Vklady

541

Půjčky poskytnuté

542

Splátky půjček na dům a byt

544

Splátky ostatních půjček (vypište):

Ostatní vydání (vypište):

12

Kč

Částku zaplacenou v cizí měně přepočtěte na koruny
podle současně platného kurzu

Druh

St. zn.

množství

Kč

335, 441

552, 553,
555

a) Běžná údržba a drobné opravy

b) Rekonstrukce a výstavba

- stavební materiál, potřeby a práce pro drobné opravy bytu, domu a jiných
objektů
- drobné opravy, malování pokojů, tapetování, výměna vodovodních baterií,
instalatérské práce aj.

- stavební materiál, potřeby a práce pro novou výstavbu a rekonstrukci bytu,
domu a jiných objektů
- koupě nemovitosti, vyzdění bytového jádra, výměna střešní krytiny, nová
fasáda, zateplení aj.

15 Stavební potřeby a služby

Druh

St. zn.

Kč

množství

Druh

St. zn.

množství

Kč

532

445, 531,
533, 534

16 Hospodářské a pěstitelské potřeby,
domácí a hospodářská zvířata
a) Zábava a potěšení

b) Domácí hospodářství

- květiny (živé, sušené), semena a sazenice květin, okrasných keřů a stromů,
hnojiva a potřeby pro jejich pěstování
- nákup domácích zvířat (psi, kočky, akvarijní rybky apod.), krmiva a potřeby
pro ně, služby zvěrolékařů

- semena, sazenice ovoce a zeleniny, ovocné stromy, hnojiva a jiné potřeby
pro domácí hospodářství
- hospodářská zvířata, krmiva a potřeby pro ně, veterinární péče
- odměna za výpomoc při sklizni, sušení sena, řezníkovi za dom. porážku aj.

Druh

St. zn.

množství

Kč

Druh

množství

Kč

13

V. Naturální osobní spotřeba a naturální vydání
601–606, 612, 621, 623, 641, 644, 654, 674, 684, 685, 751

1. Potraviny a nápoje
V části a) zapisujte do sl. 3 množství potravin z vlastního hospodářství nebo vlastní produkce, sklizené ovoce a zeleninu z vlastní zahrady, maso a sádlo
z domácí porážky vepře; dále potraviny získané bezplatně od ZD nebo jiné firmy, sběrem, lovem a jinak bezplatně (darem od nepříbuzných osob aj.).
Do sl. 5 zapisujte množství potravin a nápojů získaných darem od příbuzných.
V části b) zapisujte do sl. 8 množství potravin a nápojů darovaných mimo domácnost.

St. zn.

a

1

Maso vepřové

601

Maso vepřové uzené

604

Uzenářské výrobky

604

Masové konzervy

605

Maso hovězí syrové

602

Králíci

603

Drůbež

606

Ostatní maso

602

Vepřové sádlo škvařené

612

Slanina

612

Vejce

621

Mléko

623

14

a) Naturální osobní spotřeba získaná
z vlastního hospodářství, ze
D darem od příbuzných
ZD, jinak bezplatně
ocenění
množství
ocenění
množství

b) Naturální vydání
ocenění

množství

1 kg, 1 ks, 1 l
(vyplní tazatel)

(kg, kusy,
litry)

1 kg, 1 ks, 1 l
(vyplní tazatel)

(kg, kusy,
litry)

St. zn.

1 kg, 1 ks, 1 l
(vyplní tazatel)

(kg, kusy,
litry)

2

3

4

5

6

7

8

751

St. zn.

a

1

641

Zelí

644

Cibule

644

Mrkev

644

Zeleninové výrobky

674

Jablka

654

654

674

Ovocné výrobky

674

Víno (litry)

684

Lihoviny (litry)

685

Ostatní potraviny

Ostatní čerstvé
ovoce

644

Ovoce jižního
pásma

Ostatní čerstvá
zelenina

Brambory

čokoláda a výrobky

674

cukrovinky

674

a) Naturální osobní spotřeba získaná
z vlastního hospodářství, ze
D darem od příbuzných
ZD, jinak bezplatně
ocenění
množství
ocenění
množství

b) Naturální vydání
ocenění

množství

1 kg, 1 ks, 1 l
(vyplní tazatel)

(kg, kusy,
litry)

1 kg, 1 ks, 1 l
(vyplní tazatel)

(kg, kusy,
litry)

St. zn.

1 kg, 1 ks, 1 l
(vyplní tazatel)

(kg, kusy,
litry)

2

3

4

5

6

7

8

751

15

690, 751

2. Bezplatné stravování
Do části a) zapisujte počet porcí příslušného jídla (v případě celodenního stravování počet dnů) získaného bezplatně, a to do sl. 4 a 5 od příbuzných osob,
do sl. 6 a 7 od nepříbuzných osob, příp. jinak.
Do části b) zapisujte do sl. 9 a 10 počet porcí příslušného jídla (resp. počtu dnů) zkonzumovaných osobami, které nejsou členy domácnosti.
Do sl. 5, 7, 10 zapisujte stravování dětí do 10 let, starší děti se připočítávají k dospělým.
Ocenění 1 porce
stravování
(vyplní tazatel)

a

dospělí

děti

1

2

a) Naturální příjmy
D darem od příbuzných
množství (porce, dny)
st. zn.

dospělí

děti do 10 r.

3

4

5

b) Naturální vydání

jinak bezplatně
množství
(porce, dny)
dospělí děti do 10 r.
6

7

690

množství (porce, dny)
st. zn.

dospělí

děti do 10 r.

8

9

10

751

Celodenní stravování
(počet dnů)

Obědy
(počet porcí)

Večeře
(počet porcí)

Snídaně a drobné pohoštění
(počet porcí)

698, 699, 752, 753

3. Průmyslové zboží a služby
V části a) zapisujte do sl. 2 a 3 veškeré průmyslové výrobky (textil, zboží kulturní potřeby, uhlí aj.) a služby (např. vydání za nájemné) získané darem od příbuzných nebo zaplacené příbuznými. Do sl. 4 a 5 zapisujte hodnotu bezplatně získaných průmyslových výrobků a služeb bezplatně získaných od zaměstnavatele, příp. v souvislosti se zaměstnáním (palivo na deputát, volnou jízdenku MHD, lístky do divadla nebo věcný dar při jubileu od odborů apod.).
Do sl. 6 a 7 zapisujte výrobky a služby získané jinak bezplatně vč. darů a pozorností od nepříbuzných osob. Zapisujte i případné výrobky z vlastních
surovin (košíky, kůže z vlastních zvířat).
Do části b) zapisujte do sl. 9 a 10 průmyslové výrobky (příp. služby) darované mimo domácnost.
a) Naturální příjmy
Druh
a

16

st. zn.
1

D darem od příbuzných

od zaměstnavatele

b) Naturální vydání

jinak bezplatně

množství

Kč

množství

Kč

množství

Kč

st. zn.

množství

Kč

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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