Ceny Dop Ř 1-12
Měsíční výkaz
Registrováno
o cenách ve vnitrozemské
ČSÚ ČV 21/11
ze dne 26. 4.2010
vodní nákladní
IKF 666011
dopravě
za měsíc ...................... 2011

Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2011. 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 doručte do 15. kalendářního dne sledovaného měsíce
ČSÚ - odbor statistiky cen, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10
Formuláře výkazů, elektronický sběr dat, registry, číselníky a aktuální statistické informace na: www.vykazy.cz

Informace podá: ČSÚ, Ing. Miroslava Kohoutová, e-mail: miroslava.kohoutova@czso.cz, tel.: 27405 2052, fax: 27405 2176

IČO

Název a sídlo (adresa) zpravodajské jednotky:

Jméno a příjmení
Výkaz
vyplnil:

Telefon

Podpis

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
Společné vysvětlivky
Zjišťování cen vybraných přepravních služeb (dále reprezentantů) slouží pro výpočet indexu cen ve vnitrozemské říční nákladní
dopravě. Provádí se u zpravodajských jednotek, které tuto činnost provozují. Účelem je zjištění smluvních cen, které zaplatil
odběratel za provedené přepravní služby v tuzemsku.
Zpravodajská jednotka předkládá výkaz v každém měsíci, během kterého došlo ke změně ceny jednoho či více sledovaných
reprezentantů. Pokud v průběhu čtvrtletí ke změně cen nedošlo, zašle zpravodajská jednotka koncem čtvrtletí písemně tzv.
negativní hlášení (možno e-mailem) s uvedením této skutečnosti a IČO.
V únoru se výkaz předkládá vždy a to vyplněný ve všech sloupcích a řádcích.
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C045

Přepravné vnitrozemské
nákladní vodní dopravy
CZ-CPA 50.40

Kód
reprezentanta

Čís.
řád.

a

b

Přeprava 1 t štěrku a štěrkopísku na 35 km

4011

01

Přeprava 1 t zeminy a suti

4021

02

Přeprava 1 t štěrku na 70 km

4031

03

Přeprava 1 t štěrku a štěrkopísku na 50 km

4051

04

Přeprava 1 t štěrku a štěrkopísku na 100 km

4061

05

Říční nákladní doprava vnitrozemská vnitrostátní
celkem

4071

06

Děčín - Drážďany, přeprava 1 t agrárních komodit

4081

07

Děčín - Hamburg, přeprava 1 t agrárních komodit

4091

08

Říční nákladní doprava vnitrozemská mezinárodní
celkem

5001

Říční nákladní doprava vnitrozemská celkem

5011

za minulé
období

za sledované
období

1

2

X

X

09

X

X

10

X

X

07C045

Kontrolní součet (ř.01 až 10)

Sazba přepravného v Kč
bez DPH
na 2 desetinná místa

Tržby
za rok 2010
v tis. Kč

3

99

Metodické vysvětlivky (proti minulému roku nezměněny)
K určení cenových změn slouží sazby přepravného. V případě změny ceny jednoho či více reprezentantů vyplňuje zpravodajská
jednotka údaje ve sl.1 a 2 za veškeré provozované reprezentanty. Ve sl.2 bude uváděna sazba platná ve sledovaném
měsíci a ve sl.1 sazba minule vykázaná. U reprezentantů se změněnou sazbou budou údaje ve sl.1 a 2 různé. Ceny jsou
uváděny zásadně bez DPH.

C045
sl.1: Sazba minule vykázaná.
sl.2: Sazba přepravného za reprezentanta, fakturovaná odběrateli za sledovaný měsíc. Za sazbu přepravného se považuje
smluvní cena, která zahrnuje cenu i za překládku. Uvádí se pouze sazba, kde je zpravodajská jednotka dopravcem.
sl.3: V únoru 2011 se vyplní tržby za rok 2010 za jednotlivé reprezentanty a tržby celkové (ř.06, 09, 10). Tržby přepravného za
jednotlivé reprezentanty se vztahují na všechny jízdy daného reprezentanta bez ohledu na vzdálenost. Tržby za
vnitrozemskou vnitrostátní nákladní dopravu celkem se vykazují v ř.06, sl.3 za veškeré přepravené zboží. Tržby za
vnitrozemskou mezinárodní nákladní říční dopravu se vykazují v ř.09, sl.3 za veškeré přepravené zboží. Tyto tržby budou
proto vyšší než součet tržeb z jednotlivých řádků. Celkové tržby za vnitrozemskou říční nákladní dopravu se vykazují v ř.10,
sl.3.
Pokud zpravodajská jednotka považuje za nutné komentovat údaje, uvede tak v komentáři.
K o m e n t á ř: zpravodajská jednotka uvede vysvětlení podstatnějších změn ve vývoji vykazovaných dat nebo logických nesrovnalostí, které
vyplývají z organizačních změn nebo jiných okolností (pokud vymezený prostor nepostačuje, pokračujte na samostatném listě).

