Tabulkový komentář Ceny Prům 1b-12
Registrováno
k výkazu
ČSÚ ČV 24/09
ze dne 6. 5.2008
Ceny Prům 1-12
IKF 614009
za měsíc ...................... 2009
Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2009. Podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické
službě, ve znění pozdějších předpisů, je zpravodajská jednotka povinna poskytnout všechny požadované údaje.
Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem. Děkujeme za spolupráci.

Vyplněný výkaz*) laskavě doručte do 20. kalendářního dne sledovaného období
ČSÚ - odbor statistického zpracování Hradec Králové, Myslivečkova 914, 500 03 Hradec Králové
Formuláře výkazů, elektronický sběr dat, registry, číselníky a aktuální statistické informace na: www.czso.cz

IČO

Počet výkazů

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
Počet výkazů - v případě použití více formulářů se uvede jejich celkový počet
*)Předkládá se společně s výkazem Ceny Prům 1-12 při záměnách reprezentantů uvedených v oddíle C032 v těch případech, kdy
dochází k podstatnějším změnám užitných vlastností nově navrženého reprezentanta oproti původnímu a nebyl vyplněn výkaz
Ceny Prům 1a-12.
Výkaz se využívá zejména pro nestrojírenské výrobky.

Metodické vysvětlivky (proti minulému roku obsahují změny - vyznačeny kurzívou)
C035
Jednotlivé sloupce je třeba vyplňovat co nejúplněji všemi dosažitelnými požadovanými údaji, které příslušný výrobek charakterizují,
zejména těmi, které mají vliv na změnu užitné hodnoty výrobku.
sl.1: Označení, pod kterým výrobce uvádí (uváděl) příslušný výrobek na trh, ať již jde o označení slovní (např. Eleva, Darling I., Orlík
apod.), či číselné (např. FM 373 A, R 246 apod.).
sl.2: 9místný kód reprezentanta skládající se z 6místného kódu CZ-CPA (Klasifikace produkce) a 3místného pořadového čísla
reprezentanta.
sl.3: Cena původního a nového reprezentanta (viz. vysvětlivky k oddílu C031, výkaz Ceny Prům 1-12).
sl.4: Nejsou-li k dispozici skutečné náklady, uvedou se náklady podle předběžné kalkulace.
sl.6: Co nejpodrobnější a nejvýstižnější popis jakostních a užitných parametrů.
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C035

Tabulkový
komentář
k návrhu
záměny
reprezentanta

Cena v Kč nebo
Kód
zahraniční měně
reprezentanta
s vyznačním
(CZ-CPA včetně
měnové
pořadového čísla)
jednotky

Čís.
řád.

Název reprezentanta
(typ, značka)

a

1

2

X

X

Skutečné
náklady
v Kč za
měřicí jednotku

Specifikace materiálu
Podrobný popis reprezentanta,
(druh materiálu, jeho složení,
významné jakostní
vlastnosti atd.)
a užitkové znaky

09C035

A - původní reprezentant

01

B - nový reprezentant

02

Kontrolní součet (ř. 01 a 02)

99

3

4

5

6

X

X

