
 

 

Ceny ZO/D 1-12 

Mesačný výkaz o cenách v zahraničnom obchode  

pre dovoz a prijatie tovaru 

Rok  2018 

Registrované ŠÚ SR Č. Vk 16/18 z 10. 7. 2017 

IKF Rok Mesiac IČO 

Q R 0 1 0 1 6 3 1 8           

Mesiac - vypĺňa sa kód 01, 02, 03, ..., 12 podľa poradia mesiaca, za ktorý sa výkaz predkladá. 

IČO - vypĺňa sa identifikačné číslo; ak je IČO šesťmiestne, doplnia sa na prvých dvoch miestach nuly. 

Vážený respondent, 
Štatistický úrad SR vykonáva štatistické zisťovania za účelom získania informácií o stave a vývoji ekonomiky a spoločnosti 
Slovenskej republiky a pre medzinárodné porovnávania. Toto zisťovanie je súčasťou Programu štátnych štatistických 
zisťovaní schváleného na roky 2018 – 2020 vydaného v Zbierke zákonov SR. Spravodajská povinnosť vyplniť štatistický 
formulár Vám vyplýva z § 18 zákona 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Ak ste v sledovanom 
období nevykonávali žiadnu činnosť alebo nevykonávali činnosť, ktorá je predmetom tohto štatistického zisťovania, 
predložte výkaz vyplnený dostupnými údajmi. Vzor štatistického formulára určený na stiahnutie a následné vytlačenie 
a vyplnenie v listinnej podobe je zverejnený na webovej stránke ŠÚ SR v menu Metaúdaje/Vzory štatistických formulárov. 

Vami uvedené dôverné údaje sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. 
Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Za ochranu 
dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky. 
 

 

Vyplnený štatistický formulár doručte do 15. dňa po skončení sledovaného mesiaca  

Štatistickému úradu SR - pracovisko ŠÚ SR v Trnave, Osvaldova 2, 917 23 Trnava. 

Ďakujeme Vám za včasné poskytnutie údajov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 
 

 

 
 

A. Mesačný výkaz o cenách v zahraničnom obchode pre dovoz a prijatie tovaru 

 2 Čas vypĺňania formulára 

 1 

Čas potrebný na vedenie štatistickej evidencie, na vyhľadanie požadovanej 
informácie z podkladov účtovnej evidencie alebo štatistickej evidencie, na 
konzultácie s internými alebo externými odborníkmi pri vypĺňaní formulára 
a na samotné vyplnenie formulára. 

hodiny 1  

minúty 2  

Pod štatistickou evidenciou sa rozumie evidencia údajov požadovaných príslušným štatistickým zisťovaním.   

Modul sa vypĺňa raz za rok. V mesačných zisťovaniach sa vypĺňa za mesiac september, v štvrťročných za 3. štvrťrok, v polročných za 2. polrok a 
v ročných sa modul vypĺňa k termínu plnenia spravodajskej povinnosti. 

 
 

Vzory štatistických formulárov a príslušné pracoviská ŠÚ SR podľa štatistických oblastí, definície pojmov, klasifikácie a 

číselníky nájdete na www.statistics.sk  

Názov a adresa sídla organizácie: 

 

 

Kód okresu: 

Formulár vyplnil (meno a priezvisko): Telefón (vrátane 
smerového čísla): 

 

Podpis vedúceho spravodajskej jednotky: 

E-mail: Odoslané dňa: 
 

http://www.statistics.sk/
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2010. 

modul 

DOVOZ A PRIJATIE stĺpec 1 - (*) - vypĺňa sa iba pri zámenách reprezentantov (bližšie pozri: metodické vysvetlivky) 
stĺpec 8 - (**) - vypĺňa sa iba jedenkrát, pri predložení výkazu za január 2018 

 

I. r. 
N/P 
(*) 

Kód 
Kombinovanej 
nomenklatúry 
(8-miestny) 

Názov a špecifikácia vybraného reprezentanta Kód krajiny Merná jednotka 

Dovozná cena v EUR za mernú jednotku (bez 
cla, DPH, spotrebnej dane) 

Hodnota 
dovozu/prijatia 

 v EUR 
za rok 2017 (**) v minulom mesiaci v sledovanom mesiaci 

a 1 2 3 4 5 6 7 8 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

 

Komentár: Spravodajská jednotka v komentári vysvetlí podstatnejšie zmeny cien 
v sledovanom mesiaci (stĺ.7) voči minulému mesiacu (stĺ.6) (napr. vplyvom pohybu 
cien surovín na svetových trhoch, zvýšením či znížením dopytu, zmenou 
obchodných podmienok atď.), ďalej zámeny reprezentantov a iné skutočnosti. 
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Metodické vysvetlivky k obsahu výkazu Ceny ZO/D 1-12 na rok 2018 

 

Účelom tohto výberového štatistického zisťovania je získanie podkladov pre výpočet indexov cien v zahraničnom 

obchode na základe sledovania cenového vývoja vybraných tovarov – tzv. cenových reprezentantov. 

 

N/P (stĺpec 1) – vypĺňa sa iba pri zámenách reprezentantov (N – nový reprezentant, P – pôvodný reprezentant). 
V prípadoch, keď sa pôvodný reprezentant trvale prestal dovážať, resp. došlo ku zmene jeho parametrov, uvedie 
spravodajská jednotka nový reprezentatívny porovnateľný tovar so všetkými požadovanými údajmi a označí ho 
v stĺpci 1 písmenom N – nový reprezentant. Zároveň uvedie v riadku pod ním s označením P – pôvodný reprezentant, 
ktorý je nahradzovaný, rovnako so všetkými požadovanými údajmi. Za zámenu reprezentanta sa považuje i prípadná 
zmena mernej jednotky a zmena krajiny. 
 
Pravidlá pri zámenách a návrhu nových reprezentantov: 
1) Reprezentanty sa zamieňajú v pomere 1:1. To znamená, že namiesto 1 pôvodného reprezentanta je potrebné 
navrhnúť 1 nový reprezentant. 
2) Nový reprezentant by mal patriť pod rovnaký 8-miestny kód Kombinovanej nomenklatúry ako pôvodný reprezentant. 
3) Na dovoze a prijatí zároveň platí, že zámenu reprezentantov je možné realizovať iba v rámci v rámci Eurozóny alebo 
iba mimo Eurozóny. Zámena z “Eurozóny” do “mimo Eurozóny” resp. naopak nie je možná. 
 
V prípade, že podľa uvedených pravidiel nie je možné navrhnúť vhodný reprezentant, je nutné spojiť sa s adresátom 
výkazu a dohodnúť ďalší postup. Štatistický úrad posúdi návrh zámien, prípadne si vyžiada podľa potreby ďalšie 
informácie k vykonaniu zámien. Spravodajská jednotka v mesiaci nasledujúcom po schválení návrhu zámien už vykáže 
ceny za novonavrhnuté reprezentanty. 
 

Kód Kombinovanej nomenklatúry (stĺpec 2) – uvedie sa 8-miestny kód príslušnej podpoložky Kombinovanej 
nomenklatúry, do ktorej vybraný reprezentant patrí. Kombinovaná nomenklatúra je súčasťou Spoločného colného 
sadzobníka a je publikovaná Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/1925 z 12.októbra 2017, ktorým sa mení 
príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku. 
Kombinovaná nomenklatúra (pod názvom Colný sadzobník) sa nachádza v elektronickej forme na internetovej adrese 
Finančnej správy Slovenskej republiky: https://intrastat.financnasprava.sk/index.php?page=cs. 
 

Názov a špecifikácia vybraného reprezentanta (stĺpec 3) – uvedie sa názov a špecifikácia vybraného cenového 
reprezentanta, z ktorých by malo byť zrejmé, o aký konkrétny typ/model/značku ide. Neuvádza sa tu popis tovaru 
z colného sadzobníka. 
 

Kód krajiny (stĺpec 4) – uvedie sa abecedný kód krajiny, s ktorou sa s vybraným reprezentantom stabilne obchoduje. 
Pokiaľ je stabilných trhov viac, uvedie sa ten istý reprezentant pre každú krajinu zvlášť. Ak stabilnejší významný trh 
neexistuje a s vybraným reprezentantom sa obchoduje náhodne v rôznych krajinách, je potrebné rozlíšiť aspoň 
teritoriálne členenie na Krajiny a územia nešpecifikované v rámci Eurozóny (použije sa kód QE) a na Krajiny a územia 
nešpecifikované mimo Eurozóny (použije sa kód QN). Okrem Slovenska členskými krajinami Eurozóny v súčasnosti 
sú: Belgicko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, 
Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko. Kódy krajín sa uvádzajú podľa Nomenklatúry 
krajín a území podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými 
krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území. 
 

Merná jednotka (stĺpec 5) – uvedie sa merná jednotka, ktorá je u vybraného reprezentanta bežne používaná a za 
ktorú bude cena reprezentanta vykazovaná. 

 

Dovozná cena v EUR za mernú jednotku (bez cla, DPH, spotrebnej dane) – uvedie sa priemerná cena daného 
reprezentanta v minulom mesiaci (stĺpec 6) a v sledovanom mesiaci (stĺpec 7) v EUR za danú mernú jednotku 
zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. 
 
Pokiaľ sa v príslušnom mesiaci vyskytlo u vybraného reprezentanta viac obchodných prípadov s vybranou krajinou, 

vypočíta sa priemerná cena ako vážený aritmetický priemer cien (pozri Príklad na ďalšej strane). 
 
Pre sledovanie skutočných „čistých“ cenových zmien je potrebné uvádzať priemernú cenu reprezentanta rovnakej 
kvality so stále rovnakými alebo porovnateľnými technickými a úžitkovými parametrami a pokiaľ možno za rovnakých 
obchodných, dodacích a platobných podmienok určujúcich cenu. 
 
Základom cien sú zmluvné ceny dohodnuté medzi tuzemským právnym subjektom a zahraničným predávajúcim za 
dovezený/prijatý tovar podľa dohodnutých kvalitatívnych, platobných a dodacích podmienok (INCOTERMS). Uvádzajú 
sa ceny fakturované v EUR alebo ceny prepočítané na EUR zodpovedajúcim priemerným mesačným kurzom, ktorý 
Národná banka Slovenska uvádza na internetovej adrese:  
https://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/kurzovy-listok/mesacne-kumulativne-a-rocne-prehlady-kurzov. 

https://intrastat.financnasprava.sk/index.php?page=cs
https://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/kurzovy-listok/mesacne-kumulativne-a-rocne-prehlady-kurzov
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Pri dovoze/prijatí 
- ceny, ktoré fakturuje zahraničný dodávateľ. Súčasťou tejto ceny sú len tie priame obchodné náklady – t.j. skladné, 
poistné, dopravné, provízia a pod., ktoré vznikli zahraničnému dodávateľovi. Priame obchodné náklady, ktoré vznikli 
slovenskému kupujúcemu, nie sú v cene zahrnuté. 
 
Ceny musia byť vypočítané a uvádzané v EUR bez cla, bez dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní a zaokrúhlené 
na 2 desatinné miesta. 
 

Hodnota dovozu/prijatia v EUR za rok 2017 (stĺpec 8) – uvedie sa hodnota dovozu/prijatia za celý rok 2017 za 
jednotlivé cenové reprezentanty zaokrúhlená na celé EUR. Tento údaj sa vypĺňa iba jedenkrát, pri predložení výkazu za 
január 2018. 
 
 
 

Príklad: Výpočet priemernej ceny reprezentanta 
 
Spravodajská jednotka doviezla v sledovanom mesiaci nasledovné množstvá sledovaného reprezentanta za 
nasledovné ceny za mernú jednotku: 
 

 Množstvo (n) Cena za mernú 
jednotku v EUR (x) 

REPREZENTANT – tovar charakterizovaný 
presnými technickými a kvalitatívnymi 
parametrami, značkou a mernou jednotkou 

200 5 600 
300 5 700 
400 5 800 
500 5 900 

spolu 1 400  

 
Na výpočet použijeme vzorec: 
 

k

kk
p

nnn

nxnxnx
x






...

...

21

2211
 

 
kde: 
xp – vážený aritmetický priemer 
x – cena za mernú jednotku v EUR 
n – množstvo 
 
Po dosadení hodnôt do vzorca dostaneme: 
 

500400300200

5005900400580030057002005600




px  

 

71,5785px  

 
Priemerná cena reprezentanta v sledovanom mesiaci sa teda rovná 5 785,71 EUR. 


