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Príloha vyhlášky FMF, MF ÈR a MF SR è. 580/1990 Zb.

Ohlásenie zvýšenia ceny tovaru podliehajúceho èasovému usmeròovaniu cien
pod¾a § 8 zákona o cenách

Oddiel I – vyplní predávajúci

1. IÈO predávajúceho:
2. Názov predávajúceho:
3. Adresa predávajúceho:
4. PSÈ:

Fax:

Telefón:

Oddiel II – vyplní predávajúci

5. Èíselný kód jednotnej klasifikácie:
6. Struèný slovný opis tovaru:
7. Dátum posledného zvýšenia ceny na základe ohlásenia:
(príp. dátum vyhlásenia èasového usmeròovania, ak nedošlo doteraz k ohláseniu)
8. Dosiahnutý index zvýšenia ceny od posledného ohlásenia:
(príp. od vyhlásenia èasového usmeròovania, ak nedošlo doteraz k ohláseniu)
9. Dátum zamýš¾aného zvýšenia ceny:
10. Ohlasovaný index zamýš¾aného zvýšenia ceny:
11. Poèet informovaných kupujúcich (s priloženým rozde¾ovníkom):
12. IÈO a názov troch najväèších tuzemských kupujúcich:
13. Prílohy formulára:
Vypracoval:

Predkladá:

Dátum:

Podpis a peèiatka:

Oddiel III – vyplní cenový orgán

14. Dátum prijatia ohlásenia:
15. Vybavuje:
16. Návrh rozhodnutia:
a) súhlas bez odkladu
b) odloži• do

vèítane

17. Rozhodnutie:
podpis zodpovedného vedúceho

18. Ïalšie poznámky:
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Vysvetlivky:
Oddiel I

r. 1:

IÈO – identifikaèné èíslo organizácie sa uvádza na 8 miest a v prípade menšieho poètu miest sa z¾ava
doplnia nuly.

Oddiel II

r. 5 a 6:

Èíselný kód jednotnej klasifikácie a struèný opis vymedzujúci tovar èo najpresnejšie (konkrétny druh
alebo podskupinu alebo skupinu alebo odbor).

r. 7:

Dátumom posledného zvýšenia ceny na základe ohlásenia sa rozumie dátum, keï sa naposledy
realizovalo zvýšenie ceny na základe ohlásenia; od tohto dátumu sa poèíta index v r. 8 a v r. 10.
Dátumom vyhlásenia èasového usmeròovania sa na úèely ohlásenia rozumie 31. december 1990 (§ 9
ods. 1 tejto vyhlášky) alebo dátum platnosti rozhodnutia cenového orgánu o èasovom usmeròovaní
vydaného po 1. januári 1991.

r. 8:

Dosiahnutý index zvýšenia ceny od posledného ohlásenia sa vypoèíta ako podiel ceny platnej ku dòu
odoslania ohlásenia (P2) a ceny platnej k dátumu v r. 7 (P1).

r. 9:

Dátum zamýš¾aného zvýšenia ceny musí by• urèený najmenej 30 kalendárnych dní po dátume
podania ohlásenia. Za dátum podania ohlásenia sa považuje dátum peèiatky pošty odosielate¾a na
obálke alebo dátum podate¾ne cenového orgánu v prípade, že sa ohlásenie odovzdá podate¾ni osobne,
alebo ak nie je peèiatka pošty èitate¾ná. Napr. ak je dátum podania 15. apríla, môže by• dátum
zamýš¾aného zvýšenia ceny najskôr 15. mája.

r. 10:

Ohlasovaný index zamýš¾aného zvýšenia ceny sa vypoèíta z ceny, ktorej zvýšenie sa predpokladá
k dátumu v r. 9 (P3), a ceny platnej k dátumu v r. 7 (P1).

r. 8 a 10:

Výpoèet indexov

a) pri zvýšení ceny jedného druhu tovaru sa vypoèíta prostý index, teda:
index v r. 8 =

P2
. 100
P1

index v r. 8 =

P3
. 100
P1

b) pri zvýšení ceny tovaru za celú podskupinu alebo skupinu alebo odbor sa
vážený index. Váhou je objem predaja tovaru v Kès za celú podskupinu alebo
alebo odbor za posledný kalendárny mesiac predchádzajúci mesiacu, keï sa
ohlasuje (Q). V odôvodnených prípadoch môže cenový orgán rozhodnú• o inom
výpoètu. Teda:

r. 11 a 12:

index v r. 8 =

∑
∑

index v r. 8 =

∑ (P3i
∑ (P1i

(P2i . Qi )
(P1i . Qi )
. Qi )
. Q1 )

vypoèíta
skupinu
zvýšenie
spôsobe

. 100

. 100

Vypåòa sa iba v prípade, keï jednorazové zvýšenie ceny (t. j. podiel indexov r. 10/r. 8 krát 100) prevyšuje
index zvýšenia cien, pri ktorom platí ohlasovacia povinnos• tiež voèi kupujúcim (§ 8 ods. 5 zákona).
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K ohláseniu sa priloží:
a) podrobnejší slovný opis tovaru a urèených podmienok, na ktoré sa cena vz•ahuje.
Predávajúci uvedie také urèené podmienky, pri ktorých predáva najväèší objem daného
tovaru, a údaj o tomto objeme (napr. za rok),
b) odôvodnenie zamýš¾aného zvýšenia ceny,
c) informatívne súvisiace zmeny cien pre iné urèené podmienky pri tom istom tovare,
pokia¾ sa pri iných urèených podmienkach predáva,
d) rozde¾ovník informovaných kupujúcich pod¾a r. 11.

580 a 581

581

Federálne ministerstvo financií
vydalo pod¾a § 59 ods. 1 písm. a) zákona è. 194/1988 Zb. o pôsobnosti federálnych ústredných
orgánov štátnej správy v znení zákona è. 297/1990 Zb. výnos z 19. decembra 1990 è. IX/2-20
370/1990, ktorým sa zrušujú:
1. Pokyny na vykonanie niektorých ustanovení vyhlášky Federálneho ministerstva financií
è. 123/1978 Zb. o vykonávaní periodických revízií hospodárenia z 29. januára 1982 è. X/1-18
632/1981 (reg. v èiastke 12/1982 Zb.);
2.

Smernice o metódach práce pri periodických revíziách hospodárenia a realizácii ich výsledkov zo
17. mája 1982 è. X/1-4 326/1982 (reg. v èiastke 3/1983 Zb.).
Tento výnos nadobúda úèinnos• 1. januárom 1991.

Výnos bude publikovaný vo Finanènom spravodajcovi. Do výnosu možno nazrie• na Federálnom ministerstve
financií.

