Zdroj: databáze časových řad ARAD. Copyright(c) Česká národní banka

Metodický list
Ceny vývozu a dovozu
I.

Definice a obsah
Základem realizačních cen jsou fakturované ceny z uskutečněných významnějších
vývozních a dovozních obchodů přepočtené na CZK příslušným průměrným měsíčním
měnovým kurzem ČNB. Tento přepočet provádí buď přímo zpravodajská jednotka, nebo
přepočet na CZK provádí ČSÚ, pokud ekonomický subjekt vykazuje ceny v zahraniční
měně. Do cenových indexů se tudíž promítá kromě cenového vývoje i vliv změn kurzů
zahraničních měn. Uváděné ceny neobsahují clo, daň z přidané hodnoty, ani spotřební
daň.

II.

Zdroje a metodika zjišťování
Ceny jsou zjišťovány měsíčním výkazem Ceny ZO 1-12 a vykazovány za cca 580
ekonomických subjektů pro vývoz a cca 590 pro dovoz.
Ve váhovém schématu je nyní zařazeno cca 2050 vyvážených a 2100 dovážených
výrobků, surovin a materiálů - cenových reprezentantů, které se významně podílejí na
objemu realizace jednotlivých významnějších skupin zahraničního obchodu.

III.

Členění
V databázi jsou publikovány tyto indexy:
a) předchozí období = 100
b) stejné období předchozího roku = 100
c) průměr roku 2015 = 100
d) podíl klouzavých průměrů indexu typu „c“ (průměru indexů za posledních 12 měsíců k
průměru za předchozích 12 měsíců)
Oba indexy dovozních cen a vývozních cen jsou dále členěny:
− podle nomenklatury harmonizovaného systému HS
− podle hlavních skupin klasifikace SITC

IV.

Způsob výpočtu
Výpočet agregovaných indexů je prováděn podle vzorce typu Laspeyres:
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p1 – cena ve sledovaném období
p0 – cena v základním období
p0q0 – stálá váha – hodnotový ukazatel základního období (hodnota realizace
zahraničního obchodu v roce 2015).
Pokud se s cenovým reprezentantem obchoduje v několika zemích uvádějí zpravodajské
jednotky průměrné ceny jako vážený aritmetický průměr z cen docilovaných při
významnějších akcích.
Základním cenovým obdobím je průměr roku 2015.
V.

Změna metodiky
V rámci revize, která se uskutečnila v roce 2015 byl revidován výběr reprezentantů. Od
ledna 2018 jsou cenové indexy vývozu a dovozu počítány na novém váhovém
schématu, na struktuře zahraničního obchodu roku 2015, k cenovému základu průměr
roku 2015 = 100.

VI.

Vykazující subjekty
Vykazujícími subjekty jsou vybrané ekonomické subjekty zajišťující vývoz nebo dovoz
zboží.

