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IČO

DIČ

Kód

Kód: V - odeslání a vývoz
D - přijetí a dovoz
(je třeba dodržovat, aby na témže výkazu byly bud'
pouze položky vyvážené nebo pouze položky dovážené)

Kód

C Z
Název a sídlo (adresa) zpravodajské jednotky:

Jméno a příjmení
Výkaz
vyplnil:

Podpis

Telefon
Fax
E-mail

Datum

Vyplňuje-li výkaz za zpravodajskou jednotku jiný subjekt (účetní firma ap.), uvede zde svoje kontaktní spojení.
Vyplnění záhlaví výkazu:
Měsíc - název měsíce, za který se výkaz předkládá
IČO - identifikační číslo, pokud je méně než osmimístné, doplní se zleva nuly
DIČ - daňové identifikační číslo, vyplní se pouze v případě, že zpravodajská jednotka nemá IČO
K o m e n t á ř: zpravodajská jednotka v komentáři vysvětlí podstatnější změny vykázaných cen v odd. C066, (např. vlivem pohybu cen surovin na
světových trzích, zvýšením či snížením poptávky, změnou obchodních podmínek atd.), dále záměny reprezentantů, a jiné
skutečnosti (pokud vymezený prostor nepostačuje, pokračujte na samostatném listě).
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Výběr reprezentantů

07C065

Kód
Čís. N/P kombinované
řád. [1] nomenklatury
(8místný)

a

1

2

Název a specifikace vybraného reprezentanta

Země
obchodu

Měřicí
jednotka

3

4

5

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

[1] vyplňuje se pouze při záměnách, N - nový, P - původní reprezentant
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Ceny vybraných reprezentantů

07C066
Vývozní cena nebo dovozní cena
v zahraniční měně nebo v Kč [1] za měřicí jednotku
(bez cla, DPH, spotřební daně)

Čís.
řád.

a

za minulý měsíc

Hodnota vývozu
nebo dovozu
v tis. Kč za rok 2008 [2]

za sledovaný měsíc

cena

měnová jednotka

cena

měnová jednotka

za reprezentanta

za 4místný kód HS

1

2

3

4

5

6

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

[1] přepočteno průměrným měsíčním kurzem ČNB ve sledovaném období
[2] vyplňuje se pouze při předložení výkazu za únor

Ceny ZO 1-12 str. 4/4
Společné vysvětlivky:
Účelem zjišt'ování je získání podkladů pro výpočet indexu cen odeslání a vývozu a přijetí a dovozu (dále jen vývozu a dovozu) na
základě sledování cenového vývoje komodit, majících význam v zahraničním obchodě v České republice.
Základním kriteriem výběru tzv. cenových reprezentantů - výrobků, surovin či materiálů (případně jejich zušlechtění) - je jejich
významný podíl na celkové hodnotě zahraničního obchodu (vývozu nebo dovozu), u nichž je předpoklad, že budou i
perspektivně předmětem zahraničně obchodní činnosti a bude možné na nich, po delší časové období, sledovat cenový vývoj.
Za reprezentanta je třeba vybrat v rámci 8místného číselného kódu příslušné podpoložky kombinované nomenklatury
(platné ve sledovaném roce) konkrétní výrobek, surovinu či materiál, charakterizovaný přesnými technickými a kvalitativními
parametry, značkou a měřicí jednotkou.
Pro sledování "čistých" cenových změn je třeba uvádět průměrnou cenu reprezentanta se stále stejnými nebo srovnatelnými
technickými a užitnými parametry, stejné kvality a za pokud možno stejných obchodních, dodacích a platebních podmínek,
určujících cenu.
Kombinovaná nomenklatura (KN) je zbožová klasifikace EU, která rozšiřuje mezinárodní klasifikaci - Harmonizovaný systém
popisu a číselného označování zboží (HS) o dvě další místa. Aktuální znění KN je obsaženo ve Společném celním
sazebníku EU. V elektronické podobě je možno vše najít na internetových stránkách GŘC na adrese www.cs.mfcr.cz nebo
mezi číselníky na stránkách ČSÚ.

Metodické vysvětlivky
(proti minulému roku obsahují změny - vyznačeny kurzívou)
C065
sl.1: Vyplní se jen při záměně reprezentanta.
sl.2: Kód kombinované nomenklatury platný v daném roce.
sl.3: Podrobný popis zboží.
sl.4: Název země, se kterou se s vybraným reprezentantem stabilně obchoduje. Pokud je stabilních trhů více, uvede se tentýž
reprezentant pro každou zemi zvlášt'. Jestliže se s vybraným reprezentantem obchoduje nahodile v různých zemích, je třeba
rozlišit alespoň teritoriální členění na země v rámci eurozóny (tj. zemí Evropské měnové unie) a na ostatní země.
sl.5: Měřicí jednotka, za kterou je cena reprezentanta vykazována.
C066
Základem cen jsou smluvní ceny sjednané mezi tuzemským ekonomickým subjektem a zahraničním prodávajícím nebo kupujícím za
odeslané či přijaté zboží podle dohodnutých kvalitativních, platebních a dodacích podmínek (INCOTERMS). Uvádějí se ceny
fakturované v zahraniční měně nebo ceny přepočtené na Kč průměrnými měsíčními kurzy ve sledovaném měsíci, které ČNB
uvádí na internetu. Vykazující jednotky bez vlastního IČO vykáží cenu rovnající se ceně, která je nebo má být přiznána jako
základ DPH.
Při vývozu
- ceny Fco česká hranice fakturované zahraničnímu příjemci (včetně dopravních nákladů na území ČR). Vykazující jednotky bez
vlastního IČO vykáží cenu rovnající se ceně, která je nebo má být přiznána jako základ DPH.
Při dovozu
- ceny fakturované zahraničním dodavatelem. Součástí této ceny jsou jen ty přímé obchodní náklady (PON) - tj. skladné, pojistné,
dopravné, provize apod., které vznikly zahraničnímu dodavateli. PON, které vznikly českému kupujícímu, nejsou v ceně
zahrnuty. Vykazující jednotky bez vlastního IČO vykáží cenu rovnající se ceně, která je nebo má být přiznána jako základ
DPH.
sl.1 a 3: Ceny jednotlivých vybraných reprezentantů jako průměry z hodnotově významnějších - reprezentativních - uskutečněných
vývozních nebo dovozních obchodních transakcí za minulý a sledovaný měsíc. Pokud se v příslušném období vyskytne u
reprezentanta více významných obchodních případů s vybranou zemí, vypočítejte průměrnou cenu jako vážený aritmetický
průměr cen (váženo množstvím výrobků ve fyzických jednotkách). V případě nahodilých obchodních případů v různých
zemích, vypočítejte vážený aritmetický průměr z cen docílených na jednotlivých trzích, zvlášt' za eurozónu a zvlášt' za ostatní
země a to vždy po převodu na jednu zahraniční měnovou jednotku nebo na Kč.
sl.2 a 4: Měnová jednotka.
sl.5 a 6: Hodnota vývozu nebo dovozu v tis.Kč za rok 2008 za reprezentanta a za celou agregaci čtyřmístných kódů (HS4), do které
vybraný reprezentant patří.
- V případech, kdy se sledovaný reprezentant dočasně nevyváží (nedováží) a je předpoklad, že bude předmětem obchodní činnosti v
dalších obdobích, uvede se do výkazu pouze jeho kód (KN8) a název (ve sl. 2 a 3 oddílu C065) a příslušné sloupce cen se
proškrtnou nebo se uvede odborný odhad ceny s přihlédnutím k tržním podmínkám, za kterou by se případně ve sledovaném
období vývoz či dovoz uskutečnil (takovou cenu je nutné okomentovat).
Záměny reprezentantů
- V případech, kdy se původně vybraný reprezentant již trvale nevyváží (nedováží) nebo se jeho vývoz (dovoz) podstatně snížil,
uvede zpravodajská jednotka nový reprezentativní porovnatelný výrobek se všemi potřebnými údaji a označí ho ve sl. 1 odd.
C065 písmenem N - nový reprezentant. Zároveň uvede v řádku pod ním s označením P - původní reprezentant, který je
nahrazován, rovněž se všemi požadovanými údaji. Pokud cena nově zařazeného výrobku za minulý měsíc není známa, uvede
se odborným odhadem cena orientační, odvozená podle vývoje cen porovnatelného zboží.

