INFORMACE

Informace pro respondenty k výkazu
ZO 1-04 Čtvrtletní výkaz o dovozu a vývozu služeb pro rok 2022
Vážení respondenti, velice si vážíme Vaší spolupráce a rovněž i údajů, které nám zasíláte dle zpravodajské
povinnosti. Plně jsme si vědomi, že tato činnost je pro Vás značně zatěžující a i časově náročná, a proto
bychom Vám chtěli i nadále poskytovat maximální metodickou pomoc i operativní spolupráci při vyplňování
výkazu. Níže naleznete výčet těch nejpodstatnějších informací vztahujících se k výběrovému šetření ZO 1-04
pro rok 2022.
Termíny pro předložení výkazu ZO 1-04:
1. čtvrtletí – do 20. dubna 2022
3. čtvrtletí – do 20. října 2022

2. čtvrtletí – do 20. července 2022
4. čtvrtletí – do 20. ledna 2023

Způsob vykazování ani číselníky pro úlohu ZO 1-04 se pro rok 2022 nemění
Důležitá upozornění:
•

Za vývoz služeb se mimo jiné považuje i činnost vykonávaná pro zahraniční firmu, která je v ČR
registrována k DPH a má tak české DIČ. Není rozhodující, zda služba byla poskytnuta v zahraničí nebo v
ČR. Rozhodující je skutečnost, že vývoz služeb byl realizován pro firmu, která má sídlo v zahraničí.

•

Za dovoz služeb se mimo jiné považuje i činnost vykonávaná zahraniční firmou, která je v ČR registrovaná
k DPH a má tak české DIČ. Není rozhodující, zda služba byla poskytnuta v zahraničí nebo v ČR.
Rozhodující je skutečnost, že dovoz služeb byl realizován z firmy, která má sídlo v zahraničí.

•

Při hledání vhodného kódu služby berte na zřetel, zda uvedená služba odpovídá zaměření činnosti vaší
organizace.

•

Kód 701 – Služby mezi podniky v rámci přímých zahraničních investic je určen pouze pro případy, kdy
nelze služby mezi mateřskými podniky a jejich pobočkami, dceřinými společnostmi a přidruženými podniky
zařadit podle ostatních kódů z číselníku služeb ZO 1-04 (např. podíl na režijních nákladech).

•

Pro konzultace k Vlastnickým právům k výsledkům výzkumu a vývoje (kódy 72114, 72197 a 72206) se
obracejte na Jaroslava Šimůnka (viz kontakty uvedené níže).

•

Operativní leasing (týká se kódů 771, 773 a 772X) se vykazuje bez ohledu na délku trvání.

•

Pokud vyplňujete v přiznání v DPH položku třístranný obchod, tak byste s velkou pravděpodobností měli
ve výkazu ZO 1-04 reportovat i kód 999270 - Obchodní operace se zbožím.

•

Ubytovací služby se do výkazu ZO 1-04 neuvádějí.

•

Pokud si nejste jistí, se zařazením některé služby nebo v případě, že Vám nedaří najít vhodný kód,
kontaktujte nás prosím dříve, než použijete kód 999982 – Ostatní služby jinde neuvedené.

Závěrečné doporučení:
Vyplňování čtvrtletního výkazu věnujte prosím zvýšenou pozornost a pečlivost. Korektně vyplněný výkaz
může v konečném důsledku výrazně ušetřit nejen Váš čas, ale i Vaší dodatečně vynaloženou práci, neboť
se můžete vyhnout následným opravám vyvolaných na základě našich kontrol.
Při sebemenších pochybnostech během vyplňování výkazu nás neváhejte kontaktovat, ať už telefonicky či
prostřednictvím emailu. Naši zkušení pracovníci jsou Vám k dispozici a vždy Vám rádi a ochotně poradí.
Děkujeme za pozornost a za Váš čas věnovaný nejenom této informaci, ale i vyplňování čtvrtletního výkazu.
Kontaktní osoby:
Ing. Marie Obešlová
RNDr. Jaroslav Šimůnek

marie.obeslova@czso.cz

tel.: 274 052 008 (797 870 931)

jaroslav.simunek@czso.cz

tel.: 274 054 269 (704 688 733)
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Poděkování za účast v anketě:
Naší dlouhodobou snahou je zjednodušit a usnadnit způsob statistického vykazování. V říjnu loňského roku
jsme Vám proto nabídli možnost zapojit se do ankety, ve které jsme se snažili zjistit samotnou běžnou rutinu
vyplňování výkazu ZO1-04. Do ankety se rozhodl zapojit každý pátý respondent, což vzhledem k dobrovolnosti
celé akce není špatný počin. Vám všem zúčastněným tedy děkujeme, že jste zareagovali na naši výzvu, za
Váš kladný a zodpovědný přístup. Zpětná vazba, kterou jsme takto získali, je pro nás cenným zdrojem
informací pro možné vylepšení a přípravu budoucích statistických šetření.
Ještě jednou Vám mockrát děkujeme za Vaši součinnost. Velice si toho vážíme.
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