Dotazník pro podniky
a podnikatele

REGISTR - 99 (c)
Registrováno
ČSÚ ČV 198/11
ze dne 30. 4.2010
IKF 720411

Dotazník 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.

příslušná krajská správa ČSÚ

Vyplněný dotazník doručte do

10 dnů po obdržení na uvedenou adresu.

Formuláře výkazů, elektronický sběr dat, registry, číselníky a aktuální statistické informace na: www.vykazy.cz

IČO

Název a sídlo (adresa) zpravodajské jednotky:

Jméno a příjmení
Dotazník
sestavil:

Podpis

Telefon
Fax
E-mail

Datum

Vyplňuje-li dotazník za zpravodajskou jednotku jiný subjekt (účetní firma ap.), uvede zde svoje kontaktní spojení.
Vyplnění záhlaví dotazníku:
IČO - identifikační číslo, pokud je méně než osmimístné, doplní se zleva nuly
Společné vysvětlivky:
Vykazované údaje musí být celočíselné, tj. bez desetinných míst. Pokud požadované údaje nelze zjistit v potřebném členění
z evidence, uvede se kvalifikovaný odhad.
K o m e n t á ř: zpravodajská jednotka uvede vysvětlení logických nesrovnalostí nebo mimořádného vývoje ve vykazovaných datech, které vyplývají
z organizačních změn nebo jiných okolností (pokud vymezený prostor nepostačuje, pokračujte na samostatném listě).
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D009
09D009

Převažující činnost
Popište slovně co nejpodrobněji činnost, kterou provozuje Váš ekonomický subjekt. V případě, že provozujete více činností,
jako první uveďte tu, kterou považujete za převažující (tj., kterou se zabývá nejvíce zaměstnanců, resp. ze které máte nejvyšší
tržby, marži). V případě obchodu uveďte, zda se jedná převážně o velkoobchod či maloobchod a sortiment prodávaného
zboží.
1

1.
2.
3.
4.

2

CZ-NACE
Vyplní statistika

D015

Charakteristika zpravodajské jednotky

11D015

Vedete účetnictví?

Ano

Ne

1

- v případě, že Ano, vyplňte oddíly 300 a D016
- v případě, že Ne, vyplňte oddíl 301

300

Ukazatele z účetnictví [1]
11300

Vazba na Výkaz
zisku
a ztráty/Rozvahu

Čís.
řád.

Rok 2011,
resp. stav
k 31.12.2011

Rok 2010,
resp. stav
k 31.12.2010

a

b

1

2

Evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách
k 31.12.

01

Tržby z prodeje zboží (v tis. Kč)

I.

02

Náklady na prodané zboží (v tis. Kč)

A.

03

Výkony (v tis. Kč)

II.

04

Výkonová spotřeba (v tis. Kč)

B.

05

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (v tis. Kč)

***

06

A.+B.+C.+D.

07

Dlouhodobý nehmotný majetek - netto (v tis. Kč)

B.I.

08

Dlouhodobý hmotný majetek - netto (v tis. Kč)

B.II.

09

Aktiva celkem - netto (v tis. Kč)

Kontrolní součet (součet všech řádků)

99

[1] V případě, že uvádíte údaje za hospodářský rok, uveďte začátek a konec účetního období v komentáři.

D016

Organizační změny

11D016

Pokud byl vývoj Vašeho ekonomického subjektu ovlivněn organizačními změnami (splynutím, sloučením, rozdělením
nebo převzetím části jiného ekonomického subjektu) uveďte seznam dotčených IČO včetně charakteru změny.
1
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301

Ukazatele z evidence

Vazba na přílohu č. 1
k Přiznání k dani Čís.
z příjmů fyzických řád.
11301
osob
a

Evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách
k 31.12.

b

Rok 2011,
resp. stav
k 31.12.2011

Rok 2010,
resp. stav
k 31.12.2010

1

2

01

Příjmy podle § 7 ZDP (v Kč) [1]

101

02

Výdaje související s příjmy podle § 7 ZDP (v Kč) [1]

102

03

Dílčí základ daně z příjmů dle § 7 ZDP (v Kč) [1]

113

04

Hmotný majetek (v Kč)

D.1

05
99

Kontrolní součet (součet všech řádků)
[1] ZDP - zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

V případě, že jste účastníkem smlouvy o sdružení podle ustanovení § 829 občanského zákoníku a ustanovení § 10 odst. 2 obchodního zákoníku,
uveďte údaje pouze za svoje IČO.

Metodické vysvětlivky
Společné vysvětlivky k oddílům 300 a 301
ř.01: Do evidenčního počtu zaměstnanců se zahrnují všichni stálí i dočasní zaměstnanci, kteří jsou v pracovním nebo členském
poměru, kde součástí členství je též pracovní vztah, k zaměstnavateli (dále jen "pracovní poměr"). Avšak nezáleží na tom,
zda jsou skutečně přítomni v práci či nikoliv (např. pro nemoc, dovolenou na zotavenou apod.).
U právnických osob sem patří např. i společníci ve společnostech s ručením omezeným, komandisté v komanditních
společnostech aj., kteří mají uzavřenou pracovní smlouvu se svou společností, a jsou tudíž k ní v pracovním poměru a
dostávají příjem ze závislé činnosti.
Nezahrnují se např. ženy na mateřské dovolené, osoby na rodičovské dovolené (vykonávají-li ale současně práci v pracovním
poměru, zahrnují se do evidenčního počtu zaměstnanců toho zaměstnavatele, pro kterého práci vykonávají), učni a
studenti na provozní praxi, osoby pracující podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr apod.
300
ř.02 a 04: Údaje se čerpají z rozdílů obratů strany Dal mínus Má dáti účtové třídy 6 za vykazované období. Oddíl je koncipován
v návaznosti na uspořádání Výkazu zisku a ztráty.
ř.03 a 05: Údaje se čerpají z rozdílů obratů strany Má dáti mínus Dal účtové třídy 5 za vykazované období a Rozvahy. Oddíl je
koncipován v návaznosti na uspořádání Výkazu zisku a ztráty.
Vazba na Výkaz zisku a ztráty:

ř.02: I.
ř.03: A.
ř.04: II.
ř.05: B.

ř.06: Výsledek hospodaření za účetní období (po zdanění ř.60 z výsledovky v plném rozsahu nebo ř.40 z výsledovky ve
zjednodušeném rozsahu).
ř.07 až 09: Stav netto = stav brutto mínus (-) korekce, tj. bez oprávek a bez opravných položek k dlouhodobému majetku,
k zásobám, k finančnímu majetku a k pohledávkám.
Vazba na Rozvahu:

ř.07: A.+B.+C.+D.
ř.08: B.I.
ř.09: B.II.

301
ř.02 až 04: Údaje z daňového přiznání přílohy č.1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za uvedená zdaňovací období.
ř.05: Stav hmotného majetku v ocenění zůstatkovou cenou z daňové evidence.

