
Metodický list

Ceny vývozu a dovozu

I. Definice a obsah
Indexy dovozních a vývozních cen jsou počítány z průměrných dovozních a
vývozních cen v zahraničním obchodě.
U dovozu se sledují ceny v obchodní paritě a u vývozu ceny franko česká hranice
(co� metodicky odpovídá při dovozu i vývozu cenám FOB, ve kterých je sledován a
publikován zahraniční obchod).
Ceny jsou přepočteny na Kč příslu�ným měnovým kurzem ČNB a sledují se bez cla a
daně z přidané hodnoty a spotřební daně.

II. Zdroje a metodika zji�ťování
Do roku 1997 byly ceny zji�ťovány prostřednictvím čtvrtletního statistického výkazu
Ceny ZO 1-04, od roku 1998 jsou ceny zji�ťovány měsíčním výkazem Ceny ZO 1-12.
Od roku 2001 jsou ceny vývozu vykazovány cca 450 ekonomickými subjekty
pro vývoz a ceny dovozu cca 410 ekonomickými subjekty pro dovoz.
Ceny jsou sledovány prostřednictvím cca 1420 reprezentantů vyvá�ených výrobků a
ca 1200 reprezentantů dová�ených výrobků, které se významně podílejí na objemu
realizace jednotlivých významněj�ích skupin zahraničního obchodu.

III. Členění
V databázi jsou publikovány tyto indexy:
období 1994 � 2000 období 2001 � 2005
a) průměr roku 1993= 100 průměr roku 1999 = 100
b) stejné období minulého roku = 100 stejné období minulého roku = 100
c) předchozí měsíc = 100 předchozí měsíc = 100
d) průměr roku 1994 = 100 průměr roku 2000 = 100
Oba indexy dovozních cen a vývozních cen jsou dále členěny
− podle nomenklatury harmonizovaného systému HS

0199 �ivá zvířata, �ivoči�né výrobky
0299  Rostlinné výrobky
0399  �ivoči�né a rostlinné tuky a oleje
0499  Výrobky potravinářského průmyslu
0599  Nerostné výrobky
0699  Výrobky chemického průmyslu
0799  Plasty, kaučuk a výrobky z nich
0899  Surové ků�e, ko�e�iny, kabelky
0999  Dřevo dřevěné výrobky
1099  Buničina, papír, lepenka a výrobky z nich
1199  Textilie a textilní výrobky
1299 Obuv, pokrývky hlavy
1399  Výrobky z kamene, cementu, keramiky a skla
1599  Obecné kovy a výrobky z obecných kovů
1699  Stroje, elektr. zařízení, reprografické přístroje
1799  Vozidla, letadla, dopravní zařízení
1899  Přístroje a nástroje optické, měřící, foto, hodiny
2099  Různé výrobky
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− podle hlavních skupin klasifikace SITC, revize 3
0  Potraviny a �ivá zvířata
1  Nápoje a tabák
2  Suroviny s výjimkou paliv
3  Nerostná paliva, maziva a příbuzné materiály
4  �ivoči�né a rostlinné oleje
5  Chemikálie a příbuzné výrobky
6  Tr�ní výrobky tříděné podle materiálu
7  Stroje a přípravná zařízení
8 Různé průmyslové výrobky.

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 1999).

Pokud se s cenovým reprezentantem obchoduje v několika zemích uvádějí
zpravodajské jednotky průměrné ceny jako vá�ený aritmetický průměr z cen
docilovaných při významněj�ích akcích.
Základním cenovým obdobím je průměr roku 1999 nebo 1993.

V. Změna metodiky
Oproti stavu před revizí v roce 2000 oslovin ČSÚ o 15 % více respondentů a počet
reprezentantů se zvý�il také o 15 %. Do roku 1997 byly ceny zji�ťovány čtvrtletně,
od roku 1998 jsou ceny zji�ťovány měsíčně.

VI. Vykazující subjekty
Vykazujícími subjekty jsou vybrané ekonomické subjekty zaji�ťující vývoz nebo dovoz
zbo�í.


