Měsíční výkaz
o cenách
průmyslových výrobců

Ceny Prům 1-12
Registrováno
ČSÚ ČV 17/06
ze dne 22. 4.2005
IKF 600006

za měsíc ...................... 2006
Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2006. 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 15. kalendářního dne sledovaného období
ČSÚ - odbor gesčního 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
Společné vysvětlivky
Účelem zjišťování je získání podkladů pro výpočet indexu cen průmyslových výrobců. Rozsah zjišťování včetně určení 6místných
kódů SKP provádí ČSÚ. Konkrétní výrobky vhodné ke sledování vybere zpravodajská jednotka. Základním kritériem výběru
výrobků (tzv. reprezentanta) je jejich významný podíl na celkovém objemu tuzemského prodeje v příslušném 6místném SKP a
předpoklad, že budou i perspektivně předmětem prodeje a bude možné na nich, po delší časové období, sledovat cenový
vývoj. Konkrétní reprezentanty je nutné dodržovat do doby, než zpravodajská jednotka navrhne záměnu podle vysvětlivek k
oddílu C032 na zadní straně výkazu.
Pro sledování "čistých" cenových změn je nutné vykazovat cenu výrobku (dále reprezentanta) se stále stejnými nebo srovnatelnými
technickými a užitnými parametry, za zhruba stejné odebrané množství a za stejných obchodních a platebních podmínek
určujících cenu. V nezbytně nutných případech se navrhují záměny reprezentantů.

© 22.04.2005
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Ceny vybraných reprezentantů ve sledovaném období

06C031

Čís.
řád.

Název a popis reprezentantů

a

1

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Komentář k cenovým změnám

Měřicí
jednotka

Kód
reprezentanta
(SKP včetně
pořadového
čísla)

2

3

Cena v Kč nebo zahraniční měně
na 2 desetinná místa
s vyznačením měnové jednotky
v minulém
období

ve sledovaném
období

4

5

Spotřební
daň
v Kč

Kód
cenové
změny

6

7

Tržby za prodej v tuzemsku
za rok 2005
v tis. Kč bez desetinných míst
za
reprezentanta

za 6místnou
skupinu SKP

8

9

Odběratelská
skupina
10
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Návrh záměn reprezentantů pro sledované období

06C032

Čís.
řád.

a

Název a podrobný popis reprezentantů

1

Měřicí
jednotka

2

Reprezentant

Cena v Kč nebo zahraniční měně
na 2 desetinná místa
s vyznačením měnové jednotky

A - původní
B - nový

(SKP včetně
pořadového
čísla)

v minulém
období

ve sledovaném
období

3

4

5

6

01

A

02

B

03

A

04

B

05

A

06

B

Poznámka:

Kód
reprezentanta

Spotřební
daň
v Kč

7

Tržby za prodej
v tuzemsku
Odběraza rok 2005
telská
v tis. Kč
skupina
bez desetinných
míst
8

X

X

X

9
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Metodické vysvětlivky (proti minulému roku nezměněny)
Pokud dojde u zpravodajské jednotky ke změně IČO, nebo dojde k osamostatnění části zpravodajské jednotky, na kterou přejde
některý reprezentant, je nutné tuto skutečnost obratem ohlásit adresátovi výkazu.
C031
V únoru 2006 se vykáží všechny údaje. V ostatních měsících (tj. i v lednu sledovaného roku) bude výkaz zasílán pouze v případě
cenové změny nebo v případě změny spotřební daně, a to pouze za reprezentanty, u nichž ke změně došlo. Pokud nedojde k
prodeji nebo se cena nezmění, je nutno oznámit tyto skutečnosti a IČO (telefonicky, faxem, e-mailem) příjemci výkazu.
sl.1: Název a popis reprezentanta s hlavními charakteristickými znaky, parametry, apod.
sl.2: Měřicí jednotka reprezentanta, za níž je cena vykazována.
sl.3: 9místný kód reprezentanta skládající se z 6místného kódu SKP, do kterého reprezentant patří a 3místného pořadového čísla.
Pořadové číslo se uvádí vždy se třemi pozicemi (např. 001, 002...012, atd.).
sl.4, 5: Cena sjednaná mezi dodavatelem a odběratelem u výrobků určených pro tuzemský trh (bez DPH, spotřební daně a bez
nákladů na dopravu k zákazníkovi a nákladů s ní spojených), která je fakturovaná mezi 10. až 12. kalendářním dnem
sledovaného měsíce, event. krátce před, či po tomto období. Nevyskytne-li se v tomto období obchodní případ, vychází se z
ceny obchodního případu uskutečněného v období mezi 1. až 9. kalendářním dnem. Vyskytne-li se více obchodních případů,
uvede se cena vypočtená jako prostý aritmetický průměr z cen nejvýznamnějších obchodních případů. U nestandardních
případů se při sledování cenového vývoje využívá náhradních metod dohodnutých individuálně s ČSÚ.
sl.4: Cena naposledy hlášená ve sl. 5.
sl.5: Cena ve sledovaném měsíci.
sl.6: Spotřební daň v Kč na uvedenou měřicí jednotku u výrobků spotřební daní zatížených.
sl.7: Druh cenové změny se vyznačí jedním, příp. více kódy:
kód 0: "Čisté" cenové změny při nezměněném popisu reprezentanta, obchodních, dodacích a platebních podmínkách, tj. jde-li o
zdražení, o zlevnění nebo jde-li o změnu ceny výrobku s regulovanou cenou.
kód 1: Změna ceny vyplývající z běžné obměny sortimentu (nepodstatné změny parametrů např. změny fazony, barvy a jiné drobné
úpravy).
V případě, že výjimečně nelze sledovat cenu za stálých obchodních, dodacích a platebních podmínek, označte cenové změny kódy:
kód 2: Změna ceny vyplývající ze změny odebraného množství, z poskytování rabatu nebo jeho změny, event. z přirážek.
kód 3: Změna vyplývající ze změny odběratelské skupiny.
kód 4: Změna ceny vyplývající ze změny ostatních smluvních podmínek (např. platebních, doba splatnosti aj.).
V "Komentáři" je nutné stručně vypsat hlavní vlivy, které působily na změnu ceny (např. zvýšení/snížení cen materiálu,
energie, surovin, mzdových a režijních nákladů, zvýšení/snížení cen na světovém trhu, zvýšení/snížení poptávky,
zhoršení/zlepšení odbytových podmínek aj.).
sl.8: V únoru 2006 se vyplní tržby za prodej jednotlivých reprezentantů v tuzemsku (bez dodávek pro obchodní organizace určených
na vývoz) v roce 2005 v tis. Kč (bez DPH a bez spotřební daně).
sl.9: V únoru 2006 se vyplní tržby za celou 6místnou skupinu SKP u prvního reprezentanta dané skupiny. Pokud údaj není v
evidenci, příp. není ještě k dispozici, uveďte kvalifikovaný odhad. Jestliže zjistíte po sestavení daňového přiznání, že se Váš
odhad liší o více než 25%, uveďte tuto skutečnost v "Poznámce" nejbližšího výkazu.
sl.10: Skupina odběratelů kupující daného reprezentanta v tuzemsku: "V" - velkoobchod, "M" - maloobchod, "P" - výrobci, "O" ostatní odběratelé. V případě, že se vykazuje průměrná cena z cen pro různé odběratelské skupiny, uvede se kombinace
písmen (např. V, M). Je třeba dodržovat pokud možno stále stejnou odběratelskou skupinu.
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Oddíl je určen pro návrh záměn reprezentantů, a to zejména v případech, kdy u původního reprezentanta došlo ke změně
parametrů, přestal se vyrábět nebo se vyrábí jen okrajově, ztratil svůj význam jako reprezentant za příslušnou skupinu SKP ve
firmě a také v případě, přestal-li se dodávat na trh v ČR. Za záměnu je považována i případná změna měřicí jednotky.
Záměna se provádí v rámci 6místné skupiny SKP. Přednostně se vybírá (hledá) srovnatelný výrobek. V případě, že nelze
záměnu provést v rámci 6místné skupiny SKP, je nutné domluvit s adresátem výkazu další postup. Záměnu navrhuje
zpravodajská jednotka nejméně 1 měsíc před tím, než přestal být původně sledovaný výrobek reprezentativním. Statistika
posoudí návrhy záměn a případně si vyžádá podle potřeby další informace.
U záměny reprezentanta s jinými podstatnými užitnými vlastnostmi, je nutné vyplnit další výkaz podle charakteru reprezentanta
buď "Výkaz parametrického porovnání užitných vlastností výrobků" (Ceny Prům 1a-12, zejména pro oblast strojírenství) nebo
"Tabulkový komentář k výkazu Ceny Prům 1-12" (Ceny Prům 1b-12, pro nestrojírenské výrobky) nebo v "Poznámce" uvést
hlavní změny parametrů (vlastností) nového reprezentanta, včetně odborného odhadu změny užitných vlastností.
Záměny je možné navrhnout každý měsíc, a to v termínu pro vykázání údajů v oddíle C031. V měsíci následujícím po návrhu
záměny, se již vykáží údaje za nového reprezentanta.
V řádku A údaje za původního reprezentanta, v řádku B údaje za nového reprezentanta.
sl.1: Název původního reprezentanta (v řádku A), nového reprezentanta (v řádku B) a dále za pomlčkou podrobný popis změn
parametrů (vlastností a dodacích podmínek) ovliňujících cenu nového reprezentanta proti původnímu.
sl.2: Měřicí jednotka, která je běžně používaná a za níž je uváděna cena.
sl.4: 6místný kód klasifikace SKP a pořadové číslo, které identifikuje konkrétního reprezentanta vždy v rámci 6 míst SKP. U nově
navrženého reprezentanta volte jiné pořadové číslo než měl reprezentant původní. Je možné použít jakékoli neobsazené
pořadové číslo v rámci konkrétního 6místného SKP.
sl.5, 6, 7: Viz. vysvětlivky ke sl. 4, 5, 6 oddílu C031.
sl.5: Pokud u nového reprezentanta není známa cena za minulé období, cena se kvalifikovaně odhadne.
sl.8: Viz vysvětlivka ke sl. 8, oddílu C031.
sl.9: Viz vysvětlivka ke sl. 10, oddílu C031.

