Metodické vysvětlivky
Publikace obsahuje údaje o zahraničním obchodu České republiky celkem a vybraných teritoriálních uskupení podle
Klasifikace produkce (CZ-CPA), která zohledňuje technologický rozvoj a strukturální změny v hospodářství a nahrazuje
Standardní klasifikaci produkce (SKP). Klasifikace produkce CZ-CPA je pro statistické účely platná od 1. ledna 2008.
Na strukturu CZ-CPA byla data o zahraničním obchodu přepočtena z důvodu zajištění vyšší vypovídací schopnosti
a srovnatelnosti údajů mezi statistikou zahraničního obchodu, statistikou produkčních odvětví a národních účtů.
Tabulky zahrnují pouze údaje o zboží.
Zdrojem informací o zahraničním obchodu jsou data získávaná celními orgány. Od roku 2004 zajišťuje jejich sběr
a prvotní kontrolu Celní správa České republiky, další zpracování, kontrolu a následné zveřejnění dat provádí
Český statistický úřad.
V souladu se závaznými předpisy EU je zjišťování údajů o vývozu a dovozu legislativně upraveno celním zákonem
č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s platností od 23. listopadu 2012 vyhláškou Ministerstva financí ČR
č. 421/2012 Sb., pro obchod s třetími zeměmi, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona. Pravidla
provádění Intrastatu stanoví vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování
údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství, ve znění pozdějších
předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Statistika zahraničního obchodu je souhrnem vnitrounijního obchodu (tj. obchodu s členskými státy EU)
a obchodu se státy mimo EU. Údaje o zboží, které je předmětem obchodu mezi členskými státy Společenství, předává
zpravodajská jednotka celnímu úřadu na výkazu pro Intrastat s údaji o odeslání zboží nebo přijetí zboží.
Údaje o vyváženém a dováženém zboží v rámci obchodu se státy mimo EU se uvádějí v celním prohlášení (Jednotný
správní doklad).
Údaje za vývoz jsou sestavovány podle země určení, údaje za dovoz podle země původu.
Údaje o zahraničním obchodě v USD a v EUR jsou součtem jednotlivých měsíčních hodnot v Kč přepočtených
průměrným měsíčním kurzem vykázaným Českou národní bankou.

__________________________________
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2011 a 2012 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2013 jsou předběžné.
Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zpřesní tři měsíce předcházející.
Všechny publikované údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány, čímž mohou vznikat rozdíly.
EU28 (Evropská unie) - 28 členských států:
Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko,
Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko,
Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko
Eurozóna17:
Belgie, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko,
Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko

