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I.

ÚVOD

1.

Cílem této příručky je:
•

poskytnout pokyny k vypracování antidumpingového podnětu

•

ukázat, jaké informace obvykle Evropská komise (dále jen „Komise“) potřebuje, aby
mohla rozhodnout, zda může zahájit formální šetření týkající se údajného dumpingového
dovozu, který výrobnímu odvětví EU působí újmu.

2.

Právní úprava EU, kterou se provádí mezinárodně dohodnutá ustanovení týkající se
dumpingovým dovozem, je stanovena v nařízení Rady (EU) 2016/1036 1 (dále jen „základní
nařízení“).

3.

Tato příručka:
•
•
•

vás provede krok za krokem obsahem podnětu
objasní otázky, které obvykle vyvstávají při vypracovávání podnětu
poskytne strukturovaný formát pro snazší vypracování podnětu.
Prohlášení o vyloučení odpovědnosti
Tato příručka není právně závazná. Její obsah není povinný.
Informace, které žadatelé poskytnou, se mohou lišit v závislosti na konkrétních okolnostech
daného případu. Tato příručka má poskytnout pouze obecná doporučení. Mohou nastat
případy, kdy vzhledem ke zvláštní povaze dané věci může být vhodný jiný postup. Z toho
rovněž vyplývá, že z této příručky nelze vyvozovat žádné závěry ohledně toho, co je v
antidumpingových podnětech přípustné. Použití této příručky stejně tak neznamená
automatické uznání podnětu. Každý případ je analyzován z hlediska své podstaty.

Jelikož tato příručka má pomoci žadatelům, Komise uvítá připomínky ohledně jejího možného
zlepšení. Komise je vám k dispozici pro zodpovězení jakýchkoli vašich otázek týkajících se
podání antidumpingového podnětu.

4.

Evropská komise
Generální ředitelství pro obchod
Poštovní adresa:
Rue de la Loi, 200
1049 Brussels, Belgie

Kanceláře:
Rue de la Loi, 170
1000 Brussels, Belgie

Tel. č.: 32 2 298 78 73 Fax: 32 2 295 65 05
E-mail: TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu
Při podávání podnětu kanceláři pro vyřizování podnětů se řiďte pokyny uvedenými v příloze 1
tohoto dokumentu. Komise podnět přezkoumá a rozhodne, zda obsahuje dostatečné důkazy o
tom, že dumpingový dovoz způsobuje výrobnímu odvětví EU újmu. Považuje-li se podnět za

5.

Zveřejněno v Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1036&from=EN

1

Jak vyhotovit antidumpingový podnět – Příručka – 3
OBSAH

přípustný, bude do 45 dnů od jeho podání zahájeno šetření týkající se údajného dumpingového
dovozu. Má se za to, že podnět byl podán první pracovní den následující po dni, k němuž jej
Komise obdržela, pokud obsahuje jak důvěrnou verzi, tak i verzi přístupnou pro zúčastněné
strany k nahlédnutí (viz příloha 4 této příručky).
6.

Podnět musí být podepsán osobami, které právně zastupují společnosti podávající podnět,
například výkonnými řediteli společností podávajících podnět. Pokud žadatele zastupuje fyzická
nebo právnická osoba (např. právník nebo sdružení), vyžaduje se příslušná plná moc (viz rovněž
bod 24).
žadatel (žadatelé) = výrobce (výrobci) v EU
podávající antidumpingový podnět

7.

Šetření zahájené po posouzení řádně doloženého podnětu vyžaduje spolupráci ze strany
výrobního odvětví EU, včetně vyplnění dotazníků a inspekcí úředníků Komise v prostorách
společností.
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II. OBECNÉ POZNÁMKY
A.

Dokumentace

8.

Podnět musí být důkladně zdokumentován a řádně doložen. Žadatelé musí poskytnout nejlepší
dostupné informace podložené dostatečnými písemnými doklady.

9.

Tvrzení uvedená v podnětu musí být doložena dostatečnými důkazy nebo přesvědčivými
argumenty, které má žadatel přiměřeně k dispozici. Při posuzování spolehlivosti a dostatečnosti
informací uvedených v podnětu vezme Komise v úvahu všechny okolnosti daného případu, jako
je:
•
•
•
•

dotčený výrobek
dotčené země
struktura výrobního odvětví EU
dostupnost informací.

10. Uveďte prosím výslovně veškeré výpočty a všechny zdroje použitých údajů2. Uveďte období,
jehož se údaje týkají, a objasněte použitou metodiku.
11. Na veškeré informace nebo údaje obsažené v podnětu se zpravidla nesmí vztahovat autorská
práva. Jestliže použijete zprávu, studii, průzkum trhu, článek v tisku atd., na něž se vztahují
autorská práva, měli byste požádat držitele těchto práv o povolení (podrobnosti viz příloha 4 této
příručky).
12. Bude-li zahájeno šetření, zveřejní Komise v zájmu transparentnosti shrnutí podnětu. Při podávání
podnětu proto připojte jeho shrnutí, které obsahuje tyto údaje:
•
•
•

podrobné informace o dotčeném výrobku, (v příslušném případě) včetně výrobních
procesů a užití,
shrnutí případu,
seznam známých stran, jichž se šetření týká (bez kontaktních údajů).

Je-li zahájeno šetření, bude shrnutí zveřejněno na internetových stránkách Generálního ředitelství
pro obchod Komise.
13. Hlavní část podnětu by měla obsahovat pouze číselné údaje a tabulky, které jsou naprosto
nezbytné. Podrobnější číselné údaje a tabulky musí být uvedeny v přílohách, v hlavní části
podnětu se však na ně musí odkazovat.
14. Veškeré údaje a důkazy týkající se údajného dumpingu (pokud jde o definice a podrobnější
informace, viz oddíl „DUMPING“) se musí vztahovat pouze na dotyčnou vyvážející zemi. Údaje
a důkazy na podporu tvrzení týkajících se újmy (viz oddíl „INJURY“) se musí týkat pouze
Evropské unie (EU)3.
15. Při přepočtu údajů o hodnotě na eura 4 uveďte použité směnné kurzy a období, pro něž tyto kurzy
platí.

B.

Ochrana důvěrných informací

16. Pokud si přejete, aby se s některou částí vašeho podnětu zacházelo jako s důvěrnou, podejte

2 Obsahuje-li podnět hypertextové odkazy, uveďte příslušnou internetovou stránku a datum přístupu.
3 EU: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie,
Chorvatsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Polsko,
Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko a Spojené království.
4 Směnné kurzy některých měn vůči euru jsou uvedeny na této internetové adrese:
http://www.ecb.int/stats/eurofxref/
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výslovnou žádost za tímto účelem a svou žádost zdůvodněte 5. Bez žádosti o důvěrné zacházení a
jejího řádného zdůvodnění nelze důvěrné zacházení přiznat.
17. Je-li třeba s některou částí podnětu zacházet jako s důvěrnou, předložte smysluplnou veřejnou
verzi podnětu. Upozorňuje se, že pokud takovouto smysluplnou veřejnou verzi pro zúčastněné
strany neposkytnete, nemusí útvary Komise k poskytnutým důvěrným údajům přihlížet 6.
18. Verze podnětu „přístupná pro zúčastněné strany k nahlédnutí“ (verze, která „nemá důvěrnou
povahu“) bude součástí přístupného spisu a po zahájení šetření do ní mohou zúčastněné strany
nahlížet.
19. Komise důsledně dodržuje požadavky na ochranu důvěrných informací. Podnět nebo jakékoli
dokumenty, které obsahují důvěrné informace, musí být označeny „Limited“ (důvěrné). Verze
podnětu bez důvěrných údajů nebo jakékoli jiné dokumenty, které neobsahují důvěrné
informace, musí být označeny jako „Open for inspection by interested parties“ (přístupné pro
zúčastněné strany k nahlédnutí).
20. Informace, které ve verzi bez důvěrných údajů obsahují obchodní tajemství, můžete upravit nebo
shrnout, musí však být jasné trendy a úrovně. Úprava nebo shrnutí údajů musí být odůvodněné,
proto vysvětlete, proč je třeba tyto údaje pokládat za důvěrné. Pokud jde o další informace o
způsobu vypracování verze bez důvěrných údajů, viz příloha 4.
21. Jak je objasněno v bodě 5, podnět je nutno podat s oběma verzemi, a to důvěrnou verzí
(označenou „Limited“) a verzí bez důvěrných údajů („Open for inspection by interested
parties“).
22. Jednotliví žadatelé mohou zaslat informace, jež do podnětu nelze zahrnout kvůli jejich důvěrné
povaze, přímo Komisi.

5

Pokud jde o podrobnosti o ochraně důvěrných informací, viz článek 19 základního nařízení.

6

Viz čl. 19 odst. 3 základního nařízení.
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III. JAK PODAT ANTIDUMPINGOVÝ PODNĚT
23. Antidumpingový podnět musí obsahovat tyto údaje 7:
1) Obecné informace:
•
•
•
•

totožnost žadatele
údajně dumpingový výrobek
země původu
ostatní známé dotčené strany

2) Důkazy naznačující dumping (viz oddíl „DUMPING“)
3) Důkazy naznačující újmu působenou výrobnímu odvětví Unie (viz oddíl „INJURY“)
4) Důkazy naznačující příčinnou souvislost mezi údajným dumpingem a újmou (viz oddíl
„CAUSALITY“).
Pokud jde o příklad obsahu podnětu, viz příloha 2.

(1) Obecné informace
A.

Subjekty v EU
Žadatelé

24. Výrobní odvětví EU podávající podnět si může zvolit svého zástupce:
•
•
•

jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu
sdružení bez právní subjektivity
sdružení založené k zastupování jednotlivých společností za účelem podání podnětu.

Zástupce shromáždí potřebné informace a předloží je Komisi. Zástupce musí prokázat, že je
řádně zmocněn jednat jménem výrobního odvětví (viz rovněž bod 6). Ačkoliv k podání podnětu
může mít nejvhodnější předpoklady evropské sdružení, věc mohou Komisi předložit přímo také
jednotlivé společnosti.
25. Každý výrobce v EU, který je žadatelem nebo jehož jménem byl podnět podán (dále jen
„žadatel“), musí uvést tyto údaje:
•
•
•
•
•

název
adresa
telefonní číslo
e-mailová adresa
jméno kontaktní osoby.

Tyto informace musí být uvedeny v příloze a poskytnuty v elektronické verzi, přednostně ve
formě elektronického tabulkového procesoru, jako je Microsoft Excel.
26. Žadatel musí uvést objem výroby dotčeného výrobku, případně podle jednotlivých žadatelů, za
poslední jednoleté období před podáním podnětu, tj.:
– poslední kalendářní rok,
– poslední účetní období nebo
– jakékoli jiné období dvanácti měsíců,
pokud

7

toto

období

končí

nejpozději

šest

měsíců

přede

Viz čl. 5 odst. 2 základního nařízení.
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dnem

podání

podnětu.
Údaje by neměly být starší než šest měsíců.
27. V podnětu je třeba uvést, zda jsou žadatelé ve spojení se společnostmi, které vyrábějí a/nebo
prodávají dotčený výrobek v zemi či zemích, jichž se podnět týká. Je-li tomu tak, musí podnět
obsahovat informace o tomto vztahu a o dotyčných společnostech.
28. Podnět musí rovněž uvádět, zda žadatelé nakupovali dotčený výrobek od ostatních výrobců v
EU, ze země či zemí, jichž se podnět týká, nebo z jiných třetích zemí. V podnětu je třeba objasnit
důvod těchto nákupů a upřesnit příslušné objemy a ceny.
Ostatní výrobci v EU
29. Podnět musí obsahovat seznam všech známých ostatních výrobců v EU s:
•
•
•
•
•
•

kontaktními údaji:
název
adresa
telefonní číslo
e-mailová adresa
kontaktní osoba (jsou-li tyto údaje k dispozici).

Tyto informace musí být uvedeny v příloze a poskytnuty v elektronické verzi, přednostně ve formě
elektronického tabulkového procesoru, jako je Microsoft Excel.
30. Podnět musí obsahovat odhad objemu výroby všech známých ostatních výrobců v EU za
poslední jednoleté období před podáním podnětu (stejné období jako u žadatelů, viz bod 26).
Vysvětlete rovněž základ tohoto odhadu.
31. Podnět musí tyto informace obsahovat pro všechny ostatní známé výrobce v EU bez ohledu na
to, zda podnět podporují, či nikoli.
Sdružení výrobců
32. Podnět musí v příslušném případě obsahovat seznam všech známých sdružení výrobců na úrovni
EU a na vnitrostátní úrovni s:
•
•
•
•
•
•

kontaktními údaji:
název
adresa
telefonní číslo
e-mailová adresa
kontaktní osoba (jsou-li tyto údaje k dispozici).

Tyto informace musí být uvedeny v příloze a poskytnuty v elektronické verzi, přednostně ve formě
elektronického tabulkového procesoru, jako je Microsoft Excel.
Reprezentativnost žadatelů
33. Žadatelé musí jednat jménem podstatné části výrobního odvětví EU. V praxi to znamená, že
žadatelé musí představovat nejméně 25 % celkové výroby dotčeného výrobku v EU (tj. výroby,
která se fyzicky nachází v EU).
34. Upozorňuje se, že Komise může vyloučit výrobu výrobců v EU, kteří jsou ve spojení s vývozci
nebo dovozci, a výrobu výrobců v EU, kteří dovážejí dotčený výrobek ze země či zemí, jež
údajně provádějí dumping.
35. Výrobci v EU, kteří se k žadatelům nepřipojí, však mohou podnět podpořit.
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36. Podnět může obsahovat připomínky týkající se známých výrobců v EU, kteří podnět
nepodporují, a případně popisovat důvody, proč jej nepodporují.
37. Před zahájením šetření Komise přezkoumá, zda podporovatelé představují nejméně 25 % celkové
výroby v EU, a to na základě výroby fyzicky se nacházející v EU, a zda je úroveň podpory
podnětu vyšší než míra nesouhlasu.
38. Za účelem posouzení reprezentativnosti podnětu zašle Komise před zahájením šetření dopisy
všem známým výrobcům v EU. Příklad takovéhoto dopisu je uveden v příloze 7.
Regionální případy
39.

Zvláštní případ nastává, je-li v jednom regionu EU trh natolik izolovaný, že výrobce v tomto
regionu lze považovat za odvětví, jemuž je působena újma. „Regionem“ může být určitá země,
část země, nebo několik zemí společně. Je-li vývoz soustředěn v určitém regionu, mohou
existovat důvody pro zahájení regionálního antidumpingového řízení.

40. Pro podání regionálního antidumpingového podnětu platí tyto podmínky:
(1) výrobci dotčeného výrobku prodávají veškerou nebo téměř veškerou (obvykle více než
80 %) svou produkci v daném regionu,
(2) poptávka v daném regionu není uspokojována především dodávkami výrobců nacházejících
se jinde v EU (obvykle méně než 20 %),
(3) v daném regionu existuje koncentrace dumpingového dovozu dotčeného výrobku (obvykle
více než 80 %) a
(4) tento dumpingový dovoz působí újmu všem nebo téměř všem výrobcům v daném regionu
(obvykle více než 80 %).
41. Pokud jde o další informace o regionálních případech, viz čl. 4 odst. 1 písm. b) základního
nařízení.

B.

Výrobek, jehož se podnět týká

42. Podnět musí obsahovat popis dováženého výrobku, jehož se má antidumpingové šetření týkat.
Podnět musí obsahovat důkladný popis, který objasňuje možné nedorozumění týkající se definice
výrobku.
dotčený výrobek = výrobek, který je dovážen do EU
za údajně dumpingové ceny
43. Tato část podnětu zabývající se dotčeným výrobkem je zásadní z různých hledisek:
– pro podnět, jelikož veškeré údaje, které jsou v podnětu poskytnuty a analyzovány (jako je
dumping a újma), se budou týkat pouze dotčeného výrobku,
– pro šetření, jelikož se bude vztahovat pouze na výrobek vymezený v podnětu, a
– pro antidumpingová opatření, která se budou uplatňovat pouze na dotčený výrobek.
44.

Stručný popis – Podnět musí obsahovat stručnou definici dotčeného výrobku, tj. výrobku, který
má být předmětem šetření. Tou může (ale nemusí) být definice uvedená v příslušném
kódu/kódech kombinované nomenklatury (dále jen „KN“) 8.
Je třeba mít na paměti, že vnitrostátní celní orgány musí být schopny určit, zda dovážený

8

Popis výrobku by měl obvykle představovat jeden „blok“ přecházející od obecných informací ke
konkrétním údajům s možným vyloučením a měl by končit seznamem kódů KN. Například i) dotčeným
výrobkem jsou některé …; ii) dotčený výrobek nezahrnuje …; iii) dotčený výrobek je v současnosti kódů
KN.…
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výrobek spadá do popisu výrobku, nejen v případě, že šetření vede k uložení antidumpingových
opatření, nýbrž také od okamžiku zahájení šetření.
To znamená, že definice výrobku musí vycházet z jeho základních fyzických, technických a
chemických vlastností, aby jej bylo možno při celním odbavení identifikovat.
Jiné faktory, jako je použití nebo výrobní procesy, by neměly být k definici výrobku použity,
nesouvisejí-li tyto faktory s jeho fyzickými, technickými a chemickými vlastnostmi.
45. Úplný popis – Podnět musí zahrnovat také úplný popis výrobku, který musí obsahovat tyto
údaje:
– sazební zařazení dotčeného výrobku (kódy KN, pod nimiž je výrobek dovážen do EU), 9
– shrnutí výrobního procesu s uvedením, zda v EU a/nebo v dotčených zemích existují současně
různé výrobní procesy,
– základní fyzické, technické a chemické vlastnosti a jiné rysy dotčeného výrobku,
– použití výrobku a jeho trh. Popište segment trhu, na nějž výrobek náleží, a jiné příslušné
záležitosti. Například:
•
•
•
•
•
•
•

je rozhodujícím faktorem při uvádění na trh kvalita nebo cena?
je trh velmi cyklický?
jaká je cenová pružnost poptávky?
jaký je náhled spotřebitele na výrobek?
musí být výrobek před prodejem schválen odběrateli/úřady?
je výrobek prodáván na místě, nebo se prodej uskutečňuje na základě smluv?
jaké jsou prodejní kanály (jak je výrobek prodáván)?

46. Existují-li různé typy nebo varianty dotčeného výrobku, jednoznačně vysvětlete:
•
•
•

které hlavní typy nebo varianty mají být do definice výrobku zahrnuty
proč
zda lze různé typy nebo varianty považovat za jeden výrobek a zda se jich může týkat
stejné šetření.

Při posuzování definice výrobku se musí Komise případně zabývat základními fyzickými,
technickými a chemickými vlastnostmi dotčeného výrobku a jejich zaměnitelností v
průmyslových aplikacích / u odběratelů.
47. Podnět musí obsahovat údaje o případných antidumpingových/vyrovnávacích/ochranných
opatřeních nebo probíhajících šetřeních, jež se týkají téhož nebo obdobného výrobku, v ostatních
třetích zemích.
Cla a jiná obchodní opatření
48. Podnět musí uvádět cla, která je třeba zaplatit u výrobku z dotčené země či zemí při dovozu do
EU, jakož i jiné známé celní režimy vztahující se na dovoz výrobku do EU. Může se jednat o
kvóty, celní kvóty nebo v případě, je-li výrobek vyvážen z rozvojové země, o všeobecný systém
preferencí EU. Jsou-li vám známy nedávné změny některých z těchto opatření, upřesněte je10.
49. Uveďte rovněž seznam cel, která je třeba u výrobku pocházejícího z EU zaplatit při dovozu do

Pokud dotyčný výrobek nezahrnuje celý kód KN, označte toto vložením předpony „ex“ před kód. Obecné
pokyny k otázkám sazebního zařazení naleznete na internetových stránkách na adrese
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/index_en.htm nebo se obraťte
na příslušné celní orgány.
10 Informace můžete získat na internetové stránce
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=cs nebo se obraťte na
vnitrostátní celní orgány.
9
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třetí země či zemí, jichž se podnět týká.
Závěr týkající se výrobku
50. Podnět musí obsahovat jednoznačné prohlášení, že dotčený výrobek je srovnatelný a soutěží s
výrobkem, který v EU vyrábí a prodává výrobní odvětví Unie („obdobný výrobek“). Z
technického hlediska musí dovážené zboží a zboží EU představovat „obdobné“ výrobky.
obdobný výrobek = výrobek vyráběný v EU, který je
srovnatelný s dotčeným výrobkem

Dotčené země a vývozci

C.

51. Antidumpingový podnět se týká dovozu výrobků zhotovených v jedné či více zemích 11 mimo
EU. Pro každou třetí zemi musí podnět obsahovat seznam všech známých výrobců/vývozců
dotčeného výrobku s kontaktními údaji:
•
•
•
•
•

název
adresa
telefonní číslo
e-mailová adresa
kontaktní osoba (jsou-li tyto údaje k dispozici).

Tyto informace musí být uvedeny v příloze a poskytnuty v elektronické verzi, přednostně ve formě
elektronického tabulkového procesoru, jako je Microsoft Excel. Jsou-li k dispozici, poskytněte stejné
údaje pro známá sdružení výrobců/vývozců v dotčené zemi nebo zemích.

D.

Dovozci v EU

52. Podnět musí obsahovat seznam všech známých dovozců výrobku do EU s kontaktními údaji:
•
•
•
•
•

název
adresa
telefonní číslo
e-mailová adresa
kontaktní osoba (jsou-li tyto údaje k dispozici).

Tyto informace musí být uvedeny v příloze a poskytnuty v elektronické verzi, přednostně ve formě
elektronického tabulkového procesoru, jako je Microsoft Excel. Jsou-li k dispozici, poskytněte stejné
údaje pro všechna známá sdružení dovozců.

Dodavatelé, uživatelé a spotřebitelé v EU

E.

53. Podnět musí obsahovat seznam dodavatelů výrobců v EU, uživatelů dotčeného výrobku v EU a
spotřebitelských sdružení (jsou-li tyto údaje známy) s kontaktními údaji:
•
•
•
•
•

11

název
adresa
telefonní číslo
e-mailová adresa
kontaktní osoba (jsou-li tyto údaje k dispozici).

Chcete-li podat podnět týkající se výrobku a země, jež byly předmětem nedávného šetření a jichž se týká
negativní zjištění, obraťte se na útvary Komise, abyste si vyžádali další informace.
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Tyto informace musí být uvedeny v příloze a poskytnuty v elektronické verzi, přednostně ve
formě elektronického tabulkového procesoru, jako je Microsoft Excel.

(2) DUMPING
A.

Zásady

54. Nízké ceny nutně neznamenají, že je dovoz dumpingový. Základní definicí dumpingu je prodej
výrobku na vývozním trhu za cenu nižší, než je jeho běžná hodnota.
vývozní cena = cena ze závodu u zboží určeného na vývoz
běžná hodnota = hodnota výrobku prodávaného na domácím
trhu vývozce pro domácí spotřebu
dumping = vývozní cena je nižší než běžná hodnota
55. Podnět musí obsahovat důkazy, které jsou zapotřebí pro porovnání vývozní ceny výrobku a jeho
běžné hodnoty.
Důkazy předložené na podporu výpočtu dumpingu by se měly vztahovat na období dvanácti
měsíců, které končí nejpozději šest měsíců přede dnem podání podnětu. To se týká:
•
•
•
•

B.

běžné hodnoty (viz oddíl C)
vývozní ceny (oddíl D)
případných úprav
srovnání cen (oddíl E).

Typy výrobku

56. V některých případech je dotčený výrobek homogenní a nelze určit různé formy nebo typy, jež
mohou významně ovlivnit ceny. V těchto případech bude k vyvození závěru ohledně dumpingu u
celého dotčeného výrobku postačovat jeden výpočet dumpingu.
57. V jiných případech se do EU dovážejí různé formy nebo typy dotčeného výrobku s podstatně
odlišnými cenami. Průměry mohou zkreslit cenovou srovnatelnost mezi běžnou hodnotou a
vývozní cenou, takže pro jednotlivé typy výrobku dováženého do EU může být případně nutné
předložit různé výpočty dumpingu. Poté může být nezbytné vybrat jeden či více
reprezentativních typů výrobku, aby byl závěr ohledně dumpingu u dotčeného výrobku
přiměřený. To lze provést například prokázáním toho, že dovoz zvolených reprezentativních typů
do EU pokrývá významný objem celkového dovozu do EU z dotčené země. Jestliže se podnět
zaměřuje na více než jednu zemi, může mít každá dotčená země jeden či více různých
reprezentativních typů.
58. Běžná hodnota a vývozní cena budou porovnány pro každý reprezentativní typ výrobku, což
povede k různým výpočtům dumpingu, jež budou poté zprůměrovány.

C.

Běžná hodnota

59. Běžná hodnota bude vycházet přednostně z prodejních cen na domácím trhu vývozce, nebo
alternativně může být zjištěna početně (součet výrobních nákladů a přiměřeného zisku). Na
výrobky pocházející ze zemí, v nichž dochází k podstatnému zkreslení, které ovlivňuje volné
působení tržních sil, se vztahují zvláštní ustanovení (viz níže od bodu 66).
60. Ve většině případů bude běžnou hodnotou cena účtovaná za dotčený výrobek na domácím trhu
vývozce. Tato cena musí souviset s domácí transakcí s nezávislým kupujícím, která je určena pro
domácí spotřebu.
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61. Ceny by měly být čistými cenami ze závodu (Incoterm „EXW“ 12) a měly by být vyloučeny
všechny vnitřní daně, jako je DPH. Není-li tato cena k dispozici (používají-li se například
Incoterms „CIF“ a „FOB“), bude nutno dostupné ceny upravit na úroveň čisté ceny ze závodu.
62. Ceny a případné úpravy musí být podloženy dostatečnými písemnými doklady, jako jsou faktury,
nabídky, ceníky atd.
Příklad je uveden níže 13:

Schéma č. 1. Běžná hodnota = prodejní cena na domácím trhu
Příklad:
Žadatelé získali důkazy o maloobchodní ceně výrobku na domácím trhu ve vyvážející zemi
(139,15 jednotek měny vyvážející země). Z této maloobchodní ceny byl odvozen odhad čisté ceny
ze závodu, a to odečtením příslušných položek, kterými mohou být například: DPH (10 %),
maloobchodní rozpětí (10 %), velkoobchodní rozpětí a doprava a pojištění (15 %).
Dotčený výrobek, typ
maloobchodní cena

měna vyvážející země

mínus daň z přidané hodnoty = 10 % (výpočet: 139,15/1,10)
⇒čistá prodejní cena

139,15

126,5

mínus maloobchodní rozpětí = 10 %. (výpočet: 126,5/1,10)
⇒velkoobchodní cena

115

mínus velkoobchodní rozpětí a doprava a pojištění = 15 % (výpočet: 115/1,15)
⇒cena ze závodu

100

směnný kurz: 2 jednotky měny vyvážející země = 1 EUR
běžná hodnota

50 EUR

Maloobchodní cena získaná od ________ uvedená v příloze ___.
Rozpětí a náklady na dopravu a pojištění byly získány z průzkumu trhu provedeného ______ (nebo
byly odhadnuty na základě ...). Viz příloha ___, pokud jde o kopii příslušných stran.
Směnný kurz činí ___. Podrobnosti viz příloha ___.

63. Nejsou-li ceny na domácím trhu vývozce dostupné či spolehlivé (prodej je založen na
transakcích mezi stranami ve spojení, nebo se uskutečňuje se ztrátou či je nevýznamný) 14,
můžete použít početně zjištěnou běžnou hodnotu výrobku založenou na výrobních nákladech v
zemi původu s připočtením prodejních, správních a režijních nákladů a zisku.
Podnět musí udávat strukturu nákladů a objasňovat způsob výpočtu nákladů: materiál (určení

Pravidla Incoterms neboli International Commercial Terms (mezinárodní obchodní podmínky) představují
řadu předem stanovených podmínek zveřejněných Mezinárodní obchodní komorou. Využívají se široce v
mezinárodních obchodních transakcích nebo v zadávacích řízeních. Pravidla Incoterms, obchodní podmínky
ve formě tří písmen týkající se obvyklých smluvních prodejních praktik, mají především jednoznačně udávat
úkoly, náklady a rizika spojená s přepravou a dodáním zboží. Další informace jsou k dispozici mimo jiné na
internetových stránkách Mezinárodní obchodní komory http://www.iccwbo.org a na internetových stránkách
příslušných celních orgánů ve vaší zemi.
13 Je-li analýza založena na řadě reprezentativních typů výrobku, jelikož výrobek není homogenní, bude to mít
za následek různé běžné hodnoty, které budou jednotlivě porovnány s příslušnými vývozními cenami.
14 Má se za to, že prodej na domácím trhu není významný, pokud nedosahuje 5 % vývozu dané země do EU.
12
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hlavních používaných surovin), přímé osobní náklady; mimořádné výdaje, prodejní, správní a
režijní náklady s vyloučením nákladů na dopravu a přiměřené ziskové rozpětí v zemi původu, jak
je uvedeno ve schématu č. 2.
64. Pro každý údaj uveďte také jasně zdroje a v přílohách připojte veškeré příslušné důkazy (viz
příloha 2), s jednoznačným uvedením jejich data. Příklad je uveden ve schématu č. 2 15:
Schéma č. 2. Početně zjištěná běžná hodnota
Početně zjištěná běžná hodnota ve vyvážející zemi
Dotčený výrobek, typ
Výrobní náklady
Suroviny
EUR/t
– surovina A (300 EUR/t)
– surovina B (25 EUR/t)
– surovina C (70 EUR/t)
Náklady práce
– kvalifikovaní pracovníci (30 EUR/t)
– nekvalifikovaní pracovníci (20 EUR/t)

395

EUR/t

50

Energie 200 kWh, 0,05 EUR/kWh
EUR/t
Ostatní výrobní náklady
EUR/t
(Pokud možno upřesněte: nájemné, leasing, odpisy, údržba a opravy atd.)
Výrobní náklady – mezisoučet
EUR/t
Prodejní, správní a režijní náklady
EUR/t
(Pokud možno upřesněte: financování, pojištění, balení,
správa, prodej, reklama, výzkum a vývoj, patenty / licenční poplatky,
technická pomoc, záruky atd.)

10
45
_____
500
100

_____
NÁKLADY CELKEM
Běžný zisk
BĚŽNÁ HODNOTA na úrovni ze závodu

5%

EUR/t
EUR/t

600

EUR/t

30
_____
630

Dovážené množství, náklady na suroviny a energii získané z mezinárodní zprávy o výrobním odvětví
vyhotovené __ a uvedené v příloze ___
Náklady práce vycházejí ze statistických údajů Mezinárodní organizace práce (viz příloha ___).
Ostatní výrobní náklady a prodejní, správní a režijní náklady byly získány z průzkumu trhu
provedeného ___ nebo jsou odhadem založeným na ______. Viz příloha ___, pokud jde o kopii
příslušných stran.
Běžným ziskem je minimální částka, kterou je nutno znovu investovat do výrobního odvětví.
Podrobnosti viz příloha ___.
Použitý směnný kurz: ____ (průměr za rok ___). Podrobnosti viz příloha ___.

65. Nejsou-li k dispozici spolehlivé ceny na domácím trhu vývozce a není-li možné zjistit výrobní
náklady výrobce početně, obraťte se na útvary Komise.
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Tamtéž, pozn. pod čarou č. 13.
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Země s podstatným zkreslením
Nejsou-li ceny a náklady dotčeného výrobku ve vyvážející zemi kvůli existenci podstatného
zkreslení spolehlivé, musí podnět obsahovat důkazy o tomto zkreslení s ohledem na dotčený
výrobek.
66. Podstatné zkreslení existuje tehdy, nejsou-li vykazované ceny nebo náklady, včetně nákladů na
suroviny a energii, výsledkem volného působení tržních sil, jelikož jsou ovlivněny významnými
zásahy státu. K zjištění existence podstatného zkreslení lze použít tyto zdroje:
1) Zpráva nebo zprávy Komise o podstatném zkreslení. Komise může vyhotovit a/nebo
aktualizovat zprávu nebo zprávy týkající se existence podstatného zkreslení v určité zemi nebo v
určitém odvětví. Pokud takovéto zprávy existují a jsou relevantní pro daný případ, lze na zprávu
odkázat v podnětu a tato bude představovat součást důkazů obsažených v podnětu (v případě
zveřejnění zprávy připojte odkaz na příslušnou internetovou stránku).
2) Pokud zpráva neexistuje, nebo navíc k této zprávě lze v podnětu uvést i jiná zkreslení.
Důkazy mohou být založeny na znalosti trhu a/nebo veřejně dostupných zprávách. Veškerá
tvrzení týkající se zkreslených vstupů musí být strukturovaná a doložena důkazy.
Jakmile je u dotčeného výrobku zjištěna existence podstatného zkreslení, musí být běžná
hodnota zjištěna početně na základě výrobních nákladů a nákladů na prodej odrážejících
nezkreslené ceny nebo referenční hodnoty, včetně přiměřené výše prodejních, správních a
režijních nákladů a zisku.
67. Za účelem početního zjištění běžné hodnoty je nutno provést tyto čtyři kroky:
I. Použijí se údaje, které se týkají reprezentativního výrobku, výrobního odvětví a výrobního
procesu
Pokud výrobek vyrábí vysoký počet výrobců v EU, je nutné použít údaje od jednoho
reprezentativního výrobce v EU nebo několika reprezentativních výrobců. Není-li výrobek
homogenní, může být případně nutné vybrat jeden či více reprezentativních typů výrobku. To lze
provést například prokázáním toho, že dovoz zvolených reprezentativních typů do EU představuje
významný objem celkového dovozu z dané vyvážející země do EU. V ideálním případě je výrobní
proces stejný či velmi podobný výrobnímu procesu ve vyvážející zemi. Není-li tomu tak, je třeba
použít reprezentativní výrobní proces v Unii.
II. Na základě údajů výrobců v EU musí podnět obsahovat:
•

Rozpis výrobních činitelů (nebo soupis materiálu, podrobnosti viz příloha 8), které jsou
zapotřebí k výrobě dotčeného výrobku.

•

Potřebné množství nebo použití každého výrobního činitele a měrnou jednotku (kg, m2 atd.),
jež jsou nezbytné k výrobě dotčeného výrobku.

•

Pro každý výrobní činitel jednotkové výrobní náklady.
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•

Popis všech výrobních činitelů, v příslušných případech včetně vysvětlení ohledně kvality,
třídy, koncentrace atd., a pokud možno příslušný kód HS 16.

III. Nezkreslené referenční hodnoty
Za účelem nahrazení zkreslených nákladů (viz bod IV) musí být nezkreslené referenční hodnoty
získány z vhodné reprezentativní země, nebo pokud se to pokládá za vhodné, z nezkreslených
mezinárodních cen, nákladů či referenčních hodnot.
Výběr vhodné reprezentativní země
Doporučuje se proces výběru začít sestavením seznamu všech možných reprezentativních
zemí. Zvolte zemi, která nejlépe splňuje všechna kritéria, jež jsou uvedena níže:
•

Země musí mít významnou výrobu dotčeného výrobku. Výrobek by měl být vyráběn a
prodáván na domácím trhu v reprezentativním množství ve srovnání s objemem vývozu ze
země, která na trhu EU údajně provádí dumping (obvykle se jako referenční hodnota používá
5 %). Existenci hospodářské soutěže prokazuje vysoký počet výrobců a/nebo přítomnost
významného vývozu ze třetích zemí. Výrobu je nutno porovnat s výrobou ve vyvážející zemi.
To znamená, že v podnětu je třeba uvážit přístup k surovinám a součástem a jejich povahu,
výrobní technologie, typ procesu, formy specializace atd. Je-li to odůvodněné, proveďte
příslušné úpravy, aby se zohlednily významné rozdíly v těchto činitelích. Výrobky pocházející
z vyvážející země a výrobky vyráběné v reprezentativní zemi by měly být shodné nebo
obdobné, pokud jde o fyzické, technické a chemické vlastnosti a použití. K zohlednění
případných rozdílů lze provést příslušné úpravy.

•

Země musí mít podobnou úroveň hospodářského rozvoje jako vyvážející země, což
znamená, že musí spadat do stejné kategorie podle důchodu a mít významný počet obyvatel 17.

•

Údaje o nákladech musí být „snadno dostupné“ 18 (viz také příloha 8). Země, které nejsou na
stejné úrovni hospodářského rozvoje jako vyvážející země, jejich úroveň rozvoje je však
srovnatelná s vyvážející zemí, by měly být zvoleny pouze v míře, v jaké dostupnost údajů
vyvažuje rozdíl v úrovni hospodářského rozvoje.

•

V reprezentativní zemi by nemělo docházet ke zkreslení (viz také příloha 8).

•

Existuje-li více než jedna takováto země, bude nejvhodnější reprezentativní zemí země s
náležitou úrovní sociální ochrany a ochrany životního prostředí. Tato „náležitá úroveň
ochrany“ bude založena na úmluvách OSN/MOP o základních pracovních právech a na
úmluvách souvisejících se životním prostředím. Orientační seznam je uveden v příloze VIII
nařízení o všeobecném systému preferencí (systému GSP) 19.

Kód harmonizovaného systému („kód HS“) je mezinárodně standardizovaný systém názvů a čísla k
sazebnímu zařazení obchodovaných výrobků. Používá jej více než 200 členských států Světové celní
organizace a má šest číslic. Země často používají podrobnější kódy, ty však nejsou harmonizované na
mezinárodní úrovni.
17 Viz
například
klasifikace
podle
důchodu
dle
Světové
banky.
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups
16

„Snadno dostupné“ neznamená nutně „bezplatné“, údaje však musí být veřejně přístupné. Informace, které
jsou k dispozici bezplatně, se však upřednostňují, jsou-li dostupné.
19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 ze dne 25. října 2012 o uplatňování systému
všeobecných celních preferencí (Úř. věst. L 303, 31.10.2012, s. 1).
18
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Mezinárodní ceny, referenční hodnoty nebo náklady
Alternativně lze k nahrazení zkreslených nákladů použít mezinárodní ceny, referenční hodnoty
nebo náklady. To lze provést například tehdy, nejsou-li v reprezentativní zemi snadno dostupné
nezkreslené náklady, nebo pokud se má za to, že mezinárodní kotace poskytuje lepší představu
o úrovni nezkreslených nákladů. V souvislosti s posledně uvedeným příkladem lze mít
například za to, že kotace na Londýnské burze kovů pro neželezné, železné a drahé kovy
představuje lepší referenční hodnotu než statistické údaje o dovozu v dané zemi.
IV. Nahrazení nákladů:
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1) Náklady výrobce v Unii, které byly použity jako výchozí bod (viz bod II), by měly být pokud
možno upraveny tak, aby se zohlednily náklady ve vyvážející zemi, ve které dochází ke
zkreslení.
2) Následně by měly být zkreslené náklady nahrazeny nezkreslenými referenčními hodnotami
(viz bod III) za účelem početního zjištění běžné hodnoty.
Níže je uveden příklad:
Schéma č. 3. Početně zjištěná běžná hodnota v případě podstatného zkreslení
Dotčený výrobek, typ
Výrobní náklady
Suroviny
– surovina A (300 EUR/t)
– surovina B (25 EUR/t)
– surovina C (70 EUR/t)
Náklady práce
– kvalifikovaní pracovníci (30 EUR/t)
– nekvalifikovaní pracovníci (20 EUR/t)

EUR/t

395

EUR/t

50

Energie 200 kWh, 0,05 EUR/kWh
EUR/t
Ostatní výrobní náklady
EUR/t
(Pokud možno upřesněte: nájemné, leasing, odpisy, údržba a opravy atd.)

10
45
_____
500
100

Výrobní náklady – mezisoučet
EUR/t
Prodejní, správní a režijní náklady
EUR/t
(Pokud možno upřesněte: financování, pojištění, balení,
správa, prodej, reklama, výzkum a vývoj, patenty / licenční poplatky,
technická pomoc, záruky atd.)
NÁKLADY CELKEM
Běžný zisk
BĚŽNÁ HODNOTA na úrovni ze závodu

5%

EUR/t
EUR/t
EUR/t

_____
600
30
_____
630

Surovina A je založena na průměrné ceně dovozu do příslušné reprezentativní země dovozu ze všech
zemí původu s výjimkou vyvážející země, jelikož ta je zkreslená (dovoz z vyvážející země představuje
XX % veškerého dovozu do příslušné reprezentativní země). Statistické údaje získané z __, jak je
uvedeno v příloze ___.
Náklady na energie byly získány od národního statistického úřadu, jak je uvedeno v příloze ___. Jsou
přibližně stejné jako údaje získané od tří spolupracujících výrobců v reprezentativní zemi (viz příloha
___ s informacemi o jejich nákladech a zisku).
Všechny ostatní náklady jsou založeny na průměrných nákladech a zisku tří výrobců v reprezentativní
zemi, kteří spolupracovali (viz příloha ___ s informacemi o jejich nákladech).
Prodejní, režijní a správní náklady a zisk jsou převzaty z veřejně dostupných účetních závěrek
společností v reprezentativní zemi, které vyrábějí dotčený výrobek a/nebo mají výrobu v témže
segmentu/odvětví (informace viz příloha ___).
Použitý směnný kurz: ____ (průměr za rok ___). Podrobnosti viz příloha ___.
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D.

Vývozní cena
Vývozní cena účtovaná vývozcem prvnímu nezávislému odběrateli v EU

68. Vývozní cenou je cena ze závodu za zboží určené na vývoz, která je zaplacena nebo má být
zaplacena prvním nezávislým odběratelem v EU. Ve většině případů bude vývozní cena založena
na ceně, kterou vývozce účtuje dovozci v EU, který není ve spojení.
69. Důkazy o vývozní ceně mohou mít podobu faktur, cenových nabídek, ceníků, zpráv pracovníků
prodeje nebo mohou pocházet z úřední statistiky o dovozu z dotčené země. Cenu je nutno
přepočítat na úroveň ceny ze závodu. Podnět musí obsahovat důkazy pro stejné období, jaké bylo
použito pro běžnou hodnotu (viz bod 55).
Početně zjištěná vývozní cena
70. V některých případech bude nutné zjistit vývozní cenu početně na základě ceny, za kterou jsou
dovážené výrobky poprvé znovu prodány nezávislému kupujícímu. Tak tomu bude zejména
tehdy, pokud:
–

žadatelé nemohou vývozní ceny zjistit, nebo

–

žadatelé mají důvod se domnívat, že vývozce a dovozce jsou ve spojení (například
prostřednictvím vztahu mezi mateřským a dceřiným podnikem) nebo že mezi nimi existuje
dohoda o vyrovnání nebo že vývozní cena není spolehlivá z jiných důvodů. Vysvětlete proč.

71. Za účelem přepočtu vývozní ceny na cenu ze závodu musí žadatelé poskytnout cenu dalšího
prodeje, která je účtována za dovážený výrobek v prvním místě dalšího prodeje nezávislému
kupujícímu v EU. Například v případě ceny dovozce, který je ve spojení s vývozcem, je nutná
úprava o
– prodejní, správní a režijní náklady dovozce,
– obvyklý zisk dovozce, který není ve spojení,
– náklady na dopravu, pojištění, manipulaci, nakládku a vedlejší náklady a
– cla.
72. Veškeré úpravy musí být doloženy dostatečnými písemnými doklady. Příklad je uveden ve
schématu č. 4 20:

20

Obsahuje-li podnět řadu reprezentativních typů výrobku, jelikož dotčený výrobek není homogenní, bude to
mít za následek různé běžné hodnoty, které budou jednotlivě porovnány s vývozními cenami.
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Schéma č. 4. Početně zjištěná vývozní cena
Žadatel získal důkazy o ceně, kterou maloobchodník zaplatil velkoobchodníkovi/dovozci, jenž je
ve spojení s vývozcem (134,5 EUR). Z této ceny je třeba odvodit odhad čisté vývozní ceny ze
závodu, a to odečtením příslušných položek, kterými mohou být například: DPH (10 %),
prodejní, správní a režijní náklady velkoobchodníka a jeho ziskové rozpětí (10 %), náklady na
dopravu a pojištění v EU (2 %), clo (5 %), náklady na dopravu a pojištění z hranic EU do
výrobního závodu vývozce (4 %).
Dotčený výrobek, značka, typ

EUR

hrubá velkoobchodní cena

134,5

mínus daň z přidané hodnoty = 10 % (výpočet: 134,5/1,10)
⇒ čistá velkoobchodní cena

122,3

mínus prodejní, správní a režijní náklady velkoobchodníka (5 %) a zisk od dovozce, který není ve
spojení (5 %) = 10 % a
doprava a pojištění v EU = 2 % (výpočet: 122,3/1,12)
⇒ cena pro velkoobchodníka, celně odbaveno
109,2
mínus clo = 5 % (výpočet: 109,2/1,05)
⇒vývozní cena CIF 21

104

mínus pojištění, přeprava do výrobního závodu = 4 % (výpočet: /1,04)
⇒vývozní cena ze závodu

100

Maloobchodní cena získaná z průměru faktur (nebo z katalogu, ceníku, průzkumu trhu atd.)
uvedená v příloze ___ nebo dovozní cena z údajů Eurostatu 22 (viz příloha ___).
Veškerá rozpětí, jakož i pojištění a přepravné byly získány z průzkumu trhu provedeného __ nebo byly
odhadnuty na základě ____. Viz příloha ___, pokud jde o kopii příslušných stránek.

E.

Srovnání cen

73. K dosažení odpovídajícího srovnání cen by vývozní cena a běžná hodnota měly být srovnatelné,
co se týká základních fyzických a chemických vlastností výrobku a podmínek prodeje. Srovnání
by mělo být provedeno na stejné obchodní úrovni (např. velkoobchodní nebo maloobchodní), na
úrovni ceny ze závodu, a pokud možno ve stejném čase.
74. Nejsou-li vývozní cena a běžná hodnota srovnatelné, je třeba provést úpravy o případné rozdíly
podle nejlepšího vědomí žadatelů.
Pro všechny úpravy musíte předložit:
(1) podrobnosti o rozdílech, které vedly k úpravě,
(2) odhad úprav, které mají být v důsledku rozdílů provedeny,
(3) podklady týkající se těchto rozdílů.
75. V důsledku toho může být nutné běžnou hodnotu (nikoli vývozní ceny) upravit, pokud výrobek
použitý ke stanovení běžné hodnoty není totožný s dováženým výrobkem kvůli rozdílným
základním fyzickým a/nebo chemickým vlastnostem. V tomto případě prosím jasně vysvětlete,

21

CIF (náklady, pojištění a přepravné) je obchodní podmínka, která vyžaduje, aby prodávající smluvně zajistil
a uhradil náklady a přepravné nezbytné k dopravě zboží do uvedeného přístavu určení. Viz rovněž pozn. pod
čarou č. 12.

22

Dovozní statistiky EUROSTATu jsou veřejně přístupné na internetu. Viz oddíl 6 „USEFUL LINKS“.
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jak se tyto dva výrobky liší a jak tyto rozdíly ovlivňují tržní hodnotu nebo výrobní náklady plus
zisk.
76. Může být rovněž nezbytné běžnou hodnotu (nikoli vývozní ceny) upravit, je-li srovnatelnost cen
mezi výrobkem prodávaným na domácím trhu vývozce a výrobkem vyváženým do EU ovlivněna
rozdílnou obchodní úrovní 23 a/nebo dovozními poplatky a nepřímými daněmi.
77. Běžná hodnota i vývozní ceny musí být mimoto upraveny tak, aby se zohlednily rozdíly, pokud
jde o:
–

slevy z ceny,

–

rabaty a množství,

–

dopravu, pojištění, manipulaci atd.,

–

balení,

–

poskytnutí úvěru,

–

náklady na službu zákazníkům,

–

provize,

–

měnové přepočty a

–

jiné činitele, které ovlivňují ceny a srovnatelnost cen.

Dumpingové rozpětí

F.

78. Dumpingové rozpětí se obvykle vypočítá takto:
(1) Srovnání cen: Vypočítá se rozdíl mezi běžnou hodnotou (čistá cena ze závodu) a vývozními
cenami (čistá cena ze závodu) po provedení úprav o případné rozdíly, které ovlivňují
srovnatelnost cen.
(2) Rozdíl se vyjádří jako procentní podíl vývozní ceny CIF.
Příklad je uveden ve schématu č. 5:
Schéma č. 5. Výpočet dumpingového rozpětí (všechny údaje v EUR)
a. Běžná hodnota na úrovni ze závodu
b. Vývozní cena na úrovni ze závodu
c. Dumpingové rozpětí
d. Hodnota CIF
e. Dumpingové rozpětí jako % hodnoty CIF

a–b
c x 100
d

100
(80)
20
90
20 = 22 %
90

79. Pokud byly vybrány různé typy výrobku, povede to k rozdílným dumpingovým rozpětím. Tato
rozpětí lze zprůměrovat tak, aby bylo pro celý dotčený výrobek získáno jedno dumpingové
rozpětí, podnět však musí obsahovat všechny výpočty.
80. Pokud se podnět týká více než jedné země, musí být dumpingové rozpětí vypočteno pro všechny
dotčené země jednotlivě.

G.

Úroveň opatření v případech zkreslení na trhu surovin ve vyvážející zemi

81. Pravidla WTO a EU stanoví, že úroveň antidumpingového cla nemůže být nikdy vyšší než

23

To se týká rozdílu mezi prodejem v maloobchodě a prostřednictvím distributorů.
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dumpingové rozpětí, může však být nižší, pokud toto nižší clo postačuje k nápravě újmy
způsobené dumpingovým dovozem. Jedná se o tzv. „pravidlo nižšího cla“. Pravidlo nižšího cla
se použije v případě, je-li rozpětí újmy (viz bod 142) nižší než dumpingové rozpětí (viz bod 78).
82. Při posuzování, zda k odstranění újmy postačuje clo nižší než dumpingové rozpětí, Komise
uváží, zda s ohledem na dotčený výrobek existuje zkreslení na trhu surovin.
83. Pokud se žadatelé domnívají, že na trhu surovin uvedená zkreslení existují, a přejí si, aby Komise
tato zkreslení prověřila, doporučuje se, aby byly do podnětu vloženy dostatečné důkazy o
existenci takových zkreslení (viz níže uvedený seznam zkreslení, jež může Komise prověřit) a o
tom, že cena této suroviny je ve vyvážející zemi podstatně nižší v porovnání s cenami na
reprezentativních mezinárodních trzích. To Komisi umožní tato zkreslení prověřit a v
odůvodněných případech uložit clo na úrovni dumpingového rozpětí. Komise rovněž z vlastní
iniciativy, v rozsahu, v němž jí budou dané důkazy dostupné, prověří, zda uvedená zkreslení
existují.
Nemá-li Komise před zahájením řízení o takových zkresleních dostatečné důkazy, ať už důkazy
vycházejí z podnětu či byly shromážděny Komisí z vlastní iniciativy, nebude přezkum
uvedených zkreslení do oznámení o zahájení řízení, a tedy ani do rozsahu působnosti šetření
zahrnut. Pokud se zkreslení v rámci šetření nezjistí, nelze rozpětí újmy stanovit na úrovni
dumpingového rozpětí v důsledku zkreslení na trhu surovin. To by mohlo mít na úroveň cla
významný dopad.
Příklad
V rámci antidumpingového šetření je u daného výrobce ve vyvážející zemi zjištěno
dumpingové rozpětí ve výši 50 % a rozpětí újmy ve výši 15 %. Zpravidla by sazba
antidumpingového cla byla stanovena ve výši 15 %, je-li však při šetření zjištěna existence
zkreslení na trhu surovin, může Komise za předpokladu, že to je v zájmu Unie, stanovit
sazbu antidumpingového cla u tohoto výrobce ve výši 50 % (úroveň dumpingového rozpětí).

84. Vzaty v úvahu budou pouze suroviny, které představují nejméně 17 % výrobních nákladů
dotčeného výrobku. Rozpis nákladů v podnětu musí proto prokazovat, že zkreslená surovina
pravděpodobně dosáhne prahové hodnoty ve výši 17 %.
85. Údaje o výrobě týkající se žadatelů budou obvykle přiměřeně blízké údajům výrobců ve
vyvážející zemi, nemusí je však přesně odrážet. To znamená, že existují-li například důkazy o
režimu dvojích cen elektřiny ve vyvážející zemi, na elektřinu však připadá pouze 15 %
výrobních nákladů, může Komise přesto důkazy týkající se tohoto zkreslení prošetřit. Pokud však
na druhou stranu existují důkazy o celní kvótě na vývoz určité suroviny, tento materiál však
představuje pouze 3 % výrobních nákladů, mohou být tyto důkazy připojeny, není však
pravděpodobné, že ve vyvážející zemi bude dosaženo prahové hodnoty ve výši 17 %. Jsou-li
žadatelům známy rozdíly ve výrobních metodách u výrobců ve vyvážející zemi (například z
důvodu vertikální integrace), musí to být v podnětu uvedeno.
86. Ke zkreslením, která může Komise prověřit, patří:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

režimy dvojích cen,
vývozní cla,
vývozní přirážka,
vývozní kvóta,
zákaz vývozu,
zdanění vývozu,
licenční požadavky,
minimální vývozní cena,
snížení nebo zrušení vrácení DPH,
omezení týkající se místa celního řízení pro vývozce,
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•
•
•

seznam způsobilých vývozců,
povinnost působit na domácím trhu,
těžba surovin pro vlastní potřebu.

87. Předložené důkazy musí být dostatečné. Tvrzení bez příslušných podkladů nelze vzít v úvahu.
Jestliže žadatelé například tvrdí, že ve vyvážející zemi existuje na trhu surovin zkreslení kvůli
vývozní kvótě, musí podnět obsahovat právní předpis, který tuto kvótu stanoví, a musí
prokazovat, že tento předpis je platný.
88. Viz níže některé zdroje, které mohou poskytovat užitečné informace o možném zkreslení na trhu
surovin. Většina těchto zdrojů používá k vymezení surovin klasifikaci harmonizovaného
systému, takže se doporučuje uvést pro použité suroviny kódy harmonizovaného systému:
•

•
•
•
•
•
•

Seznam zkreslení, která může Komise prověřit, je podobný jako seznam, který
zveřejnila OECD a který používá ve svém Seznamu omezení vývozu průmyslových
surovin (Inventory on export restrictions on Industrial Raw Materials):
http://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials
Přezkum obchodní politiky v rámci WTO zveřejněný WTO:
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tpr_e.htm
Zprávy o jednotlivých zemích
Profesionální odvětvoví analytici, jako je IHS Market, Metal Bulletin a Bloomberg
Internetové stránky skupiny Světové banky „Doing Business“:
http://www.doingbusiness.org/data V oddíle „Economy Snapshots“ zvolte příslušnou
zemi a pak „Trading across Borders“
Databáze MMF: http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.aspx
Jiné zdroje o cenách veřejných služeb, jako je Mezinárodní energetická agentura a
vnitrostátní vodohospodářské orgány.

Dodatečný test zájmu Unie v případě zkreslení na trhu surovin
89. Účelem tohoto testu je zjistit, zda je uplatnění opatření na úrovni dumpingového rozpětí v zájmu
Unie. Za účelem takovéhoto testu si musí Komise aktivně vyžádat informace od zúčastněných
stran včetně žadatelů. Komise musí posoudit prvky, jako jsou volné kapacity ve vyvážející zemi,
soutěž o suroviny a účinek na dodavatelské řetězce u společností v Unii, jakož i jiné příslušné
prvky.
90. Aby mohla Komise shromáždit dostatečné informace pro zjištění, zda je uložení opatření na
úrovni dumpingového rozpětí v případě zkreslení na trhu surovin v zájmu Unie, žadatelé se
vyzývají, aby do podnětu zahrnuli veškeré příslušné informace (podložené důkazy), a to
zodpovězením otázek jako například:
a) Existují ve vyvážející zemi s ohledem na dotčený výrobek / dotčené suroviny významné volné
kapacity? Pokud možno, uveďte odhad výrobní kapacity, roční výroby a domácí spotřeby
dotčeného výrobku ve vyvážející zemi. Uveďte zdroj informací.
b) Jaké jsou celosvětové podmínky hospodářské soutěže u hlavní suroviny dotčeného výrobku?
Potýká se s ohledem na tyto suroviny vaše výrobní odvětví s problémy v souvislosti s
přístupem a/nebo náklady? Jsou výrobci v EU vysoce závislí na dovozu strategicky důležitých
surovin? Může mít tato závislost zásadní význam vzhledem k jejich ekonomické hodnotě a
vysokým rizikům v souvislosti s dodávkami? Jaká je zaměnitelnost hlavní suroviny s jinými
materiály?
c) Jaký by byl účinek uplatňování opatření na úrovni dumpingového rozpětí na navazující trh a
na celý dodavatelský řetězec?
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Tento seznam otázek není úplný. V závislosti na výrobku a trhu může být důležité zahrnutí dalších
informací.
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(3) ÚJMA
A.
91.

Zásady
Aby bylo možno určit, zda existuje dostatek důkazů pro zahájení antidumpingového řízení,
musí mít Komise k dispozici určité údaje týkající se údajných účinků dumpingového dovozu
působícího újmu.

92. Tyto údaje se týkají
(1) objemu a hodnoty dumpingových výrobků a výše jejich cen a
(2) jejich dopadu na výrobní odvětví EU.
93. Hlavní činitele při analýze újmy, které budou podrobně vysvětleny níže, jsou tyto:
–

spotřeba v EU,

–

objem a podíl dumpingového dovozu na trhu,

–

jednotková cena dumpingového dovozu (například cena za tunu),

–

cenové podbízení, které zaznamenali žadatelé,

–

výroba 24, kapacita a využití kapacity výrobního odvětví Unie a žadatelů,

–

objem prodeje v EU a podíl výrobního odvětví EU a žadatelů na trhu,

–

hodnota prodeje v EU na úrovni ceny ze závodu 25 a objem vývozu žadatelů,

–

jednotková prodejní cena EU žadatelů na úrovni ceny ze závodu,

–

náklady na zboží prodané v EU žadateli,

–

ziskovost žadatelů v EU,

–

zaměstnanost ve výrobním odvětví EU a u žadatelů,

–

investice žadatelů,

–

počáteční a konečný stav zásob žadatelů za každé období.

94. Není nutné, aby všechny prvky týkající se výrobního odvětví Unie vykazovaly skutečný
negativní trend. Navzdory rostoucímu prodeji v absolutních hodnotách se může výrobní odvětví
například domnívat, že kvůli nižším cenám na trhu vyplývajícím z tlaku na snižování cen
způsobenému dumpingovým dovozem přišlo o značný obrat.
95. Podnět může obsahovat také informace týkající se jiných ukazatelů, než jsou ukazatele uvedené v
bodě 83, jež mohou naznačovat újmu.
96. Při popisu situace výrobního odvětví EU je možno vzít v úvahu rovněž hrozbu újmy nebo
překážku vytvoření výrobního odvětví EU (viz níže).
97. Příloha 5 uvádí příklad tabulky, kterou můžete použít k shromáždění údajů o jednotlivých
společnostech, a další tabulky k shrnutí údajů o újmě popsaných v tomto oddíle.
98. Při poskytování příslušných informací a číselných údajů je třeba vzít v úvahu toto:

24

Včetně výroby, která je převedena nebo prodána interně v rámci dané společnosti nebo společnosti ve
spojení za účelem dalšího zpracování (využití pro vlastní spotřebu nebo závislý prodej).

25

Bez využití pro vlastní spotřebu nebo závislého prodeje (výrobky převedené nebo prodané interně v rámci
dané společnosti nebo společnosti ve spojení za účelem dalšího zpracování). Výrobky určené k využití pro
vlastní spotřebu nebo závislý prodej by měly být určeny zvlášť.
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Zeměpisná oblast
99. Všechny výše uvedené ukazatele se týkají celé EU.
Výrobek
100. Posouzení újmy musí být založeno pouze na dotyčném výrobku, takže veškeré informace a
číselné údaje, které poskytnete, by se měly týkat pouze tohoto výrobku. Pouze v případech, kdy
nelze poskytnout údaje omezené na dotyčný výrobek, můžete předložit údaje pro větší skupinu
výrobků, která zahrnuje i dotyčný výrobek. Tak tomu může být například u dovozní statistiky,
kdy číslo celního sazebníku zahrnuje více výrobků než daný výrobek (viz další bod). Je-li tomu
tak, je třeba objem dovozu dotčeného výrobku odhadnout. Vysvětlete a zdůvodněte extrapolace
nebo úpravy údajů o objemu.
Čísla celního sazebníku
101. Někdy čísla celního sazebníku nebo kódy KN neumožňují dotyčný výrobek oddělit, jelikož je
smíchán s jinými výrobky, jichž se podnět netýká (tzv. „kódy ex“, viz pozn. pod čarou č. 9). Za
této situace je třeba na základě tržních údajů či jiných zdrojů objemy dovozu dotčeného výrobku
odhadnout. Užitečné mohou být i statistiky z vyvážející země 26.
Informace o typech výrobků
102. Jestliže dotyčný výrobek sestává z mnoha různých typů nebo variant, mohou být informace o
některých činitelích újmy omezeny na určité reprezentativní typy (viz také bod 57) v případě, že:
•

některé ukazatele újmy nelze poskytnout celkově pro všechny typy

nebo
•

vývoj celkových údajů (jako jsou výrobní náklady, prodejní cena, ziskovost) se
nepovažuje za účelný.

Základ pro výběr konkrétních typů doložte.
Posuzované období
103. Pro výpočty cenového podbízení a prodeje pod cenou by mělo období v ideálním případě
zahrnovat dvanáct měsíců a končit nejpozději šest měsíců přede dnem podání podnětu (stejné
období, jaké se používá při výpočtu dumpingu, viz bod 55).
104. U činitelů újmy, na jejichž základě jsou vyvozeny trendy (jako je dovoz do EU a vývoj objemu a
ceny prodeje výrobců v EU na trhu EU), musí období zahrnovat čtyři roky, přičemž poslední z
nich by se měl v ideálním případě shodovat s obdobím použitým pro výpočty dumpingu a
cenového podbízení.

26

Většina zemí světa používá pro účely sazebního zařízení a pro statistické účely nomenklaturu
harmonizovaného systému (HS) Světové celní organizace (WCO). HS používá až šestimístné kódy a
členové WCO pak mohou stanovit další dílčí členění (např. osmimístné kódy KN v EU). To znamená, že až
šest číslic celní nomenklatury členů WCO (včetně EU) je stejných. Pokud však použijete statistiku z
vyvážející země, musíte použít její celní nomenklaturu, přičemž je třeba přihlédnout k dalšímu členění za
šestimístnou úrovní.
Internetové stránky statistických úřadů členů WTO naleznete na adrese
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/natl_e.pdf
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B.

Činitele újmy
Předběžné poznámky

105. Tzv. „makroukazatele“ musí být poskytnuty pro celé výrobní odvětví EU (tj. pro žadatele i
ostatní známé výrobce). Makroukazatele jsou tyto:
–

výroba,

–

kapacita,

–

objem prodeje,

–

podíl na trhu a

–

zaměstnanost.

Nejsou-li přesné údaje týkající se výrobců v EU, kteří podnět nepodali, známy, musí být v
podnětu uveden odhad založený na přiměřené a jednoznačné metodice.
106. Tzv. mikroukazatele, jako je hodnota prodeje, prodejní ceny, výrobní náklady, ziskovost a
výpočty cenového podbízení, se týkají pouze žadatelů.
107. Podnět musí obsahovat číselné údaje pro každou společnost i celkové údaje.
108. Pro každý ukazatel újmy musí podnět obsahovat vysvětlení, podrobnosti viz níže.
Spotřeba v EU (viz také příloha 6 oddíl I tabulka A)
109. Vývoj objemu prodeje v EU je nutno porovnat se spotřebou v EU. Údaje o spotřebě mohou
vycházet z průzkumů trhu, statistických údajů atd., mohou však být také vypočteny pomocí jedné
z těchto dvou metod:
Metoda I
Rok
a)
b)
c)
d)
e)
f)

1

2

3

4

Celková unijní výroba všech výrobců v EU (žadatelů a ostatních)
Celkový dovoz ze třetích zemí*
Celkový vývoz (prodej do třetích zemí)*
Zřejmá spotřeba v EU (a+b–c)
Celková změna stavu zásob v EU
Skutečná spotřeba v EU (d–e)

* Možný zdroj: dovozní–vývozní statistika EU (EUROSTAT) – upřesněte měrnou jednotku (t, kg atd.).

27
28

–

Celkovou unijní výrobou všech výrobců v EU je výroba žadatelů plus výroba ostatních
výrobců v EU (včetně výrobců v EU, kteří jsou ve spojení a/nebo sami dovážejí). Případně
musí být částečně odhadnuta. Je-li část výroby určena k využití pro vlastní spotřebu nebo
závislému prodeji 27, uveďte kolik.

–

Celkový dovoz ze třetích zemí představuje součet veškerého dovozu daného výrobku do
EU, včetně údajně dumpingového dovozu. Údaj je dostupný prostřednictvím statistiky
EUROSTATu 28. Jestliže kód KN dotčený výrobek neodděluje, je třeba tyto údaje
odhadnout.

–

Celkový vývoz (do třetích zemí) představuje objem vývozu daného výrobku do třetích

Definice využití pro vlastní spotřebu a závislého prodeje viz pozn. pod čarou č. 20.
Dovozní statistiky EUROSTATu jsou veřejně přístupné na internetu. Viz oddíl 6 „USEFUL LINKS“.
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zemí, přičemž tento údaj je k dispozici u EUROSTATu pod hlavičkou „mimo EU“. Jestliže
kód KN dotčený výrobek neodděluje, je třeba tyto údaje odhadnout.
Celková změna stavu zásob v EU představuje rozdíl mezi počátečním a konečným stavem
zásob u všech výrobců v EU (žadatelé i výrobci, kteří žadateli nejsou). V závislosti na
výrobku a počtu výrobců, kteří žadateli nejsou, mohou být zapotřebí odhady.

–

Metoda II

a)

b)
c)

Rok
Celkový objem prodeje unijní výroby
uskutečněný v EU všemi výrobci v EU
(žadatelé a ostatní)
Celkový dovoz ze třetích zemí*
Skutečná spotřeba v EU (a+b)

1

2

3

4

* Možný zdroj: dovozní–vývozní statistiky EU (EUROSTAT)

– Celkový objem prodeje unijní výroby uskutečněný v EU všemi výrobci v EU
představuje prodej žadatelů plus prodej ostatních výrobců v EU (včetně výrobců v EU, kteří
jsou ve spojení a/nebo sami dovážejí). V závislosti na spolupráci ze strany výrobců v EU
mohou být zapotřebí odhady. Je-li část výroby určena k využití pro vlastní spotřebu nebo
závislému prodeji, tento objem upřesněte.
– Celkový dovoz ze třetích zemí představuje součet veškerého dovozu daného výrobku do
EU, včetně údajně dumpingového dovozu. Tento údaj je dostupný prostřednictvím statistiky
EUROSTATu. Jestliže kód KN dotčený výrobek neodděluje, je třeba tyto údaje odhadnout.
Objem a podíl údajně dumpingového dovozu na trhu (viz příloha 6 oddíl I tabulka B )
110. Tento objem se týká pouze dumpingového výrobku pocházejícího ze země či zemí, jichž se
podnět týká, a je vyjádřen ve stejné jednotce jako spotřeba (tuny, kusy, metry čtvereční atd.).
111. Podíl na trhu se vypočítává jako procentní podíl spotřeby v EU, a to pro každou dotčenou zemi
zvlášť:
objem dumpingového dovozu ze země „A“
----------------------------------------------------------------- x 100
spotřeba v EU

Cena údajně dumpingové dovozu (viz rovněž příloha 6 oddíl I tabulka C)
112. Vývoj dovozních cen může být ukazatelem cenového tlaku vyvíjeného dumpingovým dovozem.
113. Podle povahy dostupných informací navrhujeme tři alternativní způsoby předložení vývoje cen
dumpingového dovozu. Tyto návrhy nevylučují jiné způsoby prokázání cenových trendů u
dovážených výrobků. Bez ohledu na použitý způsob musí podnět obsahovat příslušné podklady.
1) EUROSTAT obvykle udává průměrnou cenu CIF za jednotku. Tato cena nezahrnuje cla.
2) Je rovněž možné posoudit vývoj prodejních cen na trhu EU na základě konkrétních
reprezentativních typů výrobku. Tento způsob může být užitečnější v případě výrobku, jenž
se prodává v různých typech nebo variantách.
3) K prokázání cen dumpingového vývozu lze použít i jiné zdroje, jako jsou veřejné nebo
soukromé studie, průzkumy trhu, zprávy o prodeji nebo vývozní statistiky z dotčené země či
zemí. Vývoj cen dalšího prodeje v EU udává dovozní ceny pouze v případě, že se náklady a
zisk při dalším prodeji nemění.
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Cenové podbízení, které zaznamenali žadatelé (viz také příloha 6 oddíl II tabulka A)
114. Za účelem zjištění, zda došlo k cenovému podbízení a/nebo zda ceny dumpingového dovozu
stlačují nebo nepříznivě ovlivňují ceny v EU, je nezbytné porovnat prodejní ceny dumpingového
dovozu s prodejními cenami žadatelů u podobného typu výrobku na trhu EU, jež jsou podloženy
dostatečnými důkazy.
115. Toto srovnání je zpravidla třeba provést pouze za poslední období dvanácti měsíců končící
nejpozději šest měsíců přede dnem podání podnětu – stejné období jako období použité při
výpočtu dumpingu (viz bod 55).
116. Jakékoli srovnání se musí co možná nejvíce týkat stejných nebo podobných typů výrobků a musí
být provedeno na stejné obchodní úrovni (např. maloobchodní), za stejné období (přiměřeně
rozložené na období dvanácti měsíců) a na stejném trhu, aby bylo možno vyvodit spravedlivě
závěr, že dovážený výrobek byl na trhu EU prodáván za nižší cenu než výrobek prodávaný
výrobním odvětvím EU. Podnět musí mimoto obsahovat srovnání pro každý reprezentativní typ
výrobku (tj. pro stejné typy výrobku, jaké byly použity při výpočtu dumpingu, viz bod 57).
117. Jestliže se typy výrobku prodávané žadateli liší od typů prodávaných v EU výrobci/vývozci z
dotčené země, přesto však spolu soutěží, musí být jednoznačně vysvětleno, jak a proč tyto typy
výrobků soutěží, a v případě potřeby je nutné provést příslušné úpravy. Tyto úpravy musí být
doloženy dostatečnými písemnými doklady.
118. Níže jsou navrženy dva způsoby předložení důkazů, použít však lze i jiné způsoby:
–

pokud byly při výpočtu dumpingu použity reprezentativní typy dotčeného výrobku, musí být
stejné reprezentativní typy použity i při výpočtu cenového podbízení. Důkazy o vývozních
cenách jsou stejné jako důkazy, které podporují výpočet dumpingu, jsou však upraveny, aby
se zohlednily náklady po dovozu. Důkazy týkající se cen výrobního odvětví EU při prodeji
na trhu EU budou obvykle ve formě faktur výrobců v EU vystavených pro odběratele v EU
(v případě potřeby upravené na úroveň ceny ze závodu),

nebo
–

srovnání může být založeno rovněž na dovozních statistikách s použitím vážené průměrné
ceny CIF franko přístav určení s dodáním na hranice EU a ceny ze závodu účtované žadateli.
K cenám franko přístav určení je nutno připočítat náklady po dovozu; tj. cla (pokud se
uplatňují), poplatky za celní odbavení a náklady na manipulaci. Tuto průměrnou cenu lze
porovnat s průměrnou cenou ze závodu účtovanou žadateli, jak je poskytnuta pro analýzu
ukazatelů újmy (viz body 123 až 126). Tato možnost nemusí být přesná, pokud dotčený
výrobek spadá do kódu KN, který zahrnuje i jiné výrobky, nebo pokud se prodává řada
různých typů výrobku za různé ceny.

Jak vyhotovit antidumpingový podnět – Příručka – 29
OBSAH

119. Rozpětí cenového podbízení je vyjádřeno jako procentní podíl prodejní ceny EU žadatelů na trhu
EU a obvykle se vypočítává takto:
prodejní cena ze závodu žadatele – prodejní cena franko přístav určení u dumpingového
dovozu
--------------------------------------------------------------------------------------------- x 100
prodejní cena ze závodu žadatele

Výroba, kapacita a využití kapacity žadatelů a ostatních známých výrobců v EU (viz
rovněž příloha 6 oddíl II tabulka D)
120. Výrobou je celkový objem vyráběný v místech, která se fyzicky nacházejí v EU, vyjádřený v
jednotkách (tuny, kusy, metry čtvereční...) v daném období (obvykle dvanáct měsíců). Musí
zahrnovat výrobu k využití pro vlastní spotřebu nebo závislému prodeji s jednoznačným
uvedením příslušných objemů. Využití pro vlastní spotřebu nebo závislý prodej se týkají případů,
kdy jsou výrobky převedeny nebo prodány interně v rámci dané společnosti nebo společnosti ve
spojení za účelem dalšího zpracování.
využití pro vlastní spotřebu / závislý prodej = spotřeba pro
interní výrobu, žádná volná soutěž s údajně dumpingovým
dovozem
121. Kapacitou je objem, který lze v daném období (obvykle dvanáct měsíců) vyrobit ve výrobních
závodech nacházejících se v EU s využitím běžných zdrojů, vyjádřený v jednotkách (tuny, kusy,
metry čtvereční...). V úvahu je nutno vzít možné doby údržby, kdy se výroba nemůže
uskutečňovat.
122. Využití kapacity se vypočítá vydělením výroby kapacitou a je vyjádřeno v %.
123. Podnět musí obsahovat údaje o výrobě, kapacitě a využití kapacity, jak je vysvětleno výše, pro
žadatele (jednotlivě a celkově), aniž by byly dotčeny požadavky uvedené v bodě 96.
124. V podnětu musí být uvedeno, zda jsou někteří ze žadatelů ve spojení se společnostmi, které
vyrábějí a/nebo prodávají dotčený výrobek v zemi či zemích, jichž se podnět týká, a poskytnuty
informace o tomto vztahu a o dotyčných společnostech. Obdobně v něm musí být uvedeno, zda
některý ze žadatelů nakupoval výrobek (a jedná tudíž částečně jako obchodník) od jiných
výrobců v EU, ze země či zemí, jichž se podnět týká, nebo z ostatních třetích zemí. Je-li tomu
tak, je třeba upřesnit příslušné objemy a ceny, a uvést důvody (viz bod 27).
125. Podnět musí obsahovat také:
•
•
•

odhad výroby a kapacity ostatních známých výrobců v EU (celkově a pokud
možno i jednotlivě, viz rovněž bod 109)
vysvětlení použité metodiky (viz také výše body 28 až 30)
případně dostupné informace o jejich závislém prodeji, jejich vztahu s výrobci v
zemi či zemích, jichž se podnět týká, a o nákupech objemu dotčeného výrobku
od ostatních výrobců v EU, ze země či zemí, jichž se podnět týká, nebo z
ostatních třetích zemí.

Prodej v EU, podíl žadatelů a ostatních známých výrobců v EU na trhu a jejich vývoz (viz
rovněž příloha 6 oddíl II tabulka E)
126. Objemem prodeje v EU je množství (vyjádřené ve stejných jednotkách, jaké byly použity pro
údaje o výrobě a kapacitě v EU) vyfakturované výrobci v EU při prodeji odběratelům v EU v
daném období (obvykle dvanáct měsíců).
127. Hodnotou prodeje v EU je částka v eurech (na úrovni cen ze závodu) pro objemy vyfakturované
výrobci v EU při prodeji odběratelům v EU. Uveďte obchodní úroveň (např. maloobchodní), na
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níž se výrobky obvykle prodávají.
128. Využití pro vlastní spotřebu nebo závislý prodej (bez ohledu na to, zda jsou vyfakturovány, či
nikoli) by měly být nahlášeny zvlášť.
129. Podíl na trhu je výsledkem vydělení objemu prodeje spotřebou a je vyjádřen v %. Pro výpočet
spotřeby v EU musí podnět obsahovat údaje za každou společnost a součet za všechny
společnosti.
130. Na tomto základě musí podnět udávat objem prodeje v EU a podíl žadatelů a všech výrobců v
EU na trhu (na základě nejlepšího odhadu) a hodnotu prodeje žadatelů.
131. Důležité jsou také objem a hodnota prodeje na vývoz (na úrovni ze závodu), tj. prodej mimo EU,
jelikož mohou ukazovat, jak je výrobní odvětví EU konkurenceschopné na ostatních trzích, na
nichž převládají obvyklé podmínky hospodářské soutěže. Pokud nákupy a zásoby neexistují nebo
jsou zanedbatelné, měla by být výroba v EU zpravidla podobná prodeji v EU s připočtením
vývozu. Případné odchylky prosím vysvětlete.
Prodejní cena žadatelů v EU (viz také příloha 6 oddíl II tabulka D)
132. Prodejní cenou je průměrná jednotková cena, za kterou je výrobek vyráběný žadateli prodáván na
trhu EU. Tato cena by měla být vyjádřena na úrovni „ze závodu“; tj. po odečtení případných
nákladů na dopravu, rabatů a provizí.
133. V případě homogenního výrobku nebo v případě, že se objemy prodeje jednotlivých typů neliší,
lze průměrnou cenu vypočítat takto:
čistý obrat dotčeného výrobku v EU (na úrovni ze závodu)
-------------------------------------------------------prodej dotčeného výrobku v EU (objem)

134. Má-li dotčený výrobek mnoho variant nebo typů s různou výší cen a s různými objemy prodeje,
může být vhodnější uvést vývoj cen určitých typů výrobku, které nejlépe reprezentují dotčený
výrobek jako celek.
Měly by se použít pokud možno stejné typy výrobku, jaké byly použity při výpočtech dumpingu
a cenového podbízení.
135. Užitečným zdrojem informací mohou být také statistické údaje reprezentativních sdružení z
průzkumů trhů nebo jiné zprávy.
Náklady na zboží prodané v EU žadateli (viz také příloha 6 oddíl II tabulka E)
136. Náklady na prodané zboží představuje součet fixních a variabilních výrobních nákladů (včetně
odpisů) a finančních nákladů a prodejních, správních a režijních nákladů souvisejících s výrobou
a prodejem dotčeného výrobku v EU (všechny náklady před zdaněním příjmů), na úrovni ze
závodu, tj. bez nákladů spojených s přepravou k odběratelům.
137. Podnět musí obsahovat také náklady na prodané zboží za každý reprezentativní typ výrobku (tj.
pro stejné typy výrobku, jako jsou typy použité při výpočtech dumpingu a cenového podbízení,
viz bod 57).
138. Náklady musí být předloženy způsobem, který se co nejvíce podobá způsobu použitému v
systému finančního účetnictví jednotlivých žadatelů, a musí být uvedeny podrobné údaje o
výpočtech.
Ziskovost žadatelů v souvislosti s dotčeným výrobkem prodávaným v EU (viz také příloha
6 oddíl II tabulka F)
139. Ziskovost je obvykle stanovena vyjádřením čistého zisku žadatelů z prodeje dotčeného výrobku
odběratelům v EU, kteří nejsou ve spojení, před zdaněním jako procenta obratu z tohoto prodeje.
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140. Pokud se má za to, že v posuzovaném období byl zisk ovlivněn mimořádnými okolnostmi na trhu
nebo událostmi, je třeba tyto okolnosti a jejich příslušný dopad vyčíslit.
141. K vyjádření průměrné ziskovosti žadatelů v souvislosti s dotčeným výrobkem se zpravidla
používá níže uvedená metoda. V případě potřeby však lze použít jinou metodu.
zisk (nebo ztráta) z prodeje dotčeného výrobku v EU odběratelům, kteří nejsou ve spojení, před zdaněním
příjmů
-------------------------------------------------------------------------------- x 100
obrat (na úrovni ze závodu) z prodeje dotčeného výrobku v EU odběratelům, kteří nejsou ve spojení

142. Je třeba také uvést a zdůvodnit ziskové rozpětí nezbytné k zajištění dlouhodobé životaschopnosti
výrobního odvětví EU, nazývané rovněž běžným ziskovým rozpětím nebo „cílovým ziskem“.
Tím je obvykle ziskové rozpětí dosažené za obvyklých tržních podmínek před tím, než se
objevily dumpingové praktiky, za předpokladu, že
o
o

tento zisk lze přiměřeně očekávat u dotčeného výrobního odvětví v daném
sektoru
nelze jej přičíst mimořádným okolnostem na trhu.

Toto ziskové rozpětí, které je připočteno k jednotkovým nákladům na prodané zboží, vede k
cílové ceně EU, což je cena, kterou by mohlo výrobní odvětví EU přiměřeně účtovat na trhu EU,
pokud by neexistoval dumpingový dovoz.
Rozpětí cenového podbízení nebo újmy se poté vypočítá porovnáním cílové ceny žadatelů s
cenou franko přístav určení s dodáním na hranice EU u dumpingového dovozu (včetně nákladů
po dovozu, viz také bod 108) a je vyjádřeno jako procento ceny CIF dumpingového dovozu (aby
bylo možné přiměřené srovnání s dumpingovým rozpětím za účelem použití pravidla nižšího cla):
cílová cena žadatele – cena franko přístav určení s dodáním na hranice Unie u dumpingového dovozu
-------------------------------------------------------------------------------- x 100
cena CIF dumpingového dovozu

Počet osob zaměstnávaných žadateli a ostatními známými výrobci v EU (viz také příloha 6
oddíl I tabulka F a příloha 6 oddíl II tabulka G)
143. Počtem zaměstnanců je průměrný počet pracovníků s plným pracovním úvazkem (nebo jeho
odhady), které lze přidělit výrobě, prodeji, správě a distribuci dotyčného výrobku v daném
období (obvykle dvanáct měsíců). Započítat je třeba i zaměstnance v pracovním poměru na dobu
určitou.
144. Na tomto základě musí podnět udávat počet osob zaměstnávaných žadateli a všemi ostatními
známými výrobci v EU (podle nejlepšího odhadu).
Investice žadatelů (viz také příloha 6 oddíl II tabulka H)
145. Investicemi je částka kapitálových výdajů vynaložených na pozemky, budovy a zařízení přímo
nebo nepřímo související s dotčeným výrobkem a s odhadovanou životností delší než jeden rok.
Stav zásob (viz také příloha 6 oddíl II tabulka I)
146. Zásobami se rozumí objem dotyčného výrobku určený k prodeji, k využití pro vlastní spotřebu
nebo k závislému prodeji.
147. Je třeba uvést objem zásob dotyčného výrobku u žadatelů na začátku a na konci každého
dvanáctiměsíčního období. Uveďte, zda se u výrobku projevují sezónní vlivy.
Ostatní činitele újmy
148. O újmě způsobené žadatelům kvůli dumpingovému dovozu mohou svědčit i další důležité
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činitele újmy, jako je návratnost investic, peněžní tok, neschopnost získat kapitál atd. V tomto
případě by měly být tyto činitele zmíněny a okomentovány.
Hrozba další újmy
149. Dalším prvkem, který může být uveden v podnětu, je možná další újma, kterou může výrobní
odvětví EU v důsledku údajného dumpingového dovozu utrpět v budoucnu.
150. Určení hrozby další podstatné újmy musí vycházet ze skutečností, a nikoli pouze z tvrzení.
Pokud lze vyčíslit jednoznačně předvídatelnou bezprostřední další újmu, učiňte tak. Níže jsou
uvedeny příklady okolností, za nichž lze budoucí újmu předvídat:
- Tempo růstu dumpingového dovozu
Vzestupná tendence dovozu dumpingových výrobků může naznačovat pravděpodobnost toho,
že tento dovoz poroste i v budoucnu.
- Výrobní kapacita vývozců
Je důležité určit potenciální výrobní kapacitu ve vyvážející zemi s cílem objasnit, že by
agresivní obchodní chování mohlo pokračovat. Informace lze obvykle získat ze studií, z
článků ve specializovaném tisku nebo z jiných zdrojů.
- Změny struktury vývozního trhu
Strukturální změny na domácím trhu vývozců (pokles poptávky, investice, technický rozvoj,
reforma bankovnictví, otevření trhu zahraničním výrobkům atd.) mohou přispět k zvýšení
vývozu do EU za dumpingové ceny.
- Překážky vývozu do ostatních třetích zemí
Vývozci se mohou zaměřit na trh EU. Toto očekávání se může zakládat na jednotlivé vývozní
strategii společností, avšak také na skutečnosti, že ve třetích zemích existují vysoká dovozní
cla či jiné překážky dovozu (například antidumpingová opatření, technické normy atd.).
- Zásoby v dotčené zemi či zemích
Hromadění zásob vývozců by mohlo naznačovat pravděpodobnost toho, že se vývoz výrobku
v budoucnu podstatně zvýší.
151. Tvrzení tohoto druhu obvykle doplňují tvrzení týkající se újmy, která již byla způsobena, podnět
však lze založit výhradně na hrozbě újmy, je-li to doloženo dostatečnými důkazy, které po
prvotním posouzení věc podpoří.
Překážky výroby a rozvoje
152. Dumpingový dovoz může odrazovat podniky v EU, které by mohly mít potenciálně zájem na
výrobě dotčeného výrobku, a zabránit jim v tom, aby se etablovaly jako výrobci. Je-li tomu tak,
objasněte, jak k tomu došlo, a svá tvrzení náležitě zdokumentujte.
153. Tvrzení tohoto druhu obvykle doplňují tvrzení týkající se újmy, podnět však lze založit výhradně
na překážkách v souvislosti s vytvořením výrobního odvětví EU, je-li to doloženo dostatečnými
důkazy.

(4) PŘÍČINNÁ SOUVISLOST
A.

Účinky dumpingového dovozu

154. Kromě údajů představujících újmu je třeba prokázat, že podstatnou újmu způsobil dumpingový
dovoz, tzn., že existuje příčinná souvislost. To však neznamená, že dumpingový dovoz musí být
jediným důvodem způsobené újmy. Příčinnou souvislost lze prokázat růstem dovozu za klesající
ceny, jenž se časově shoduje se zhoršením situace žadatelů, jak prokazuje vývoj ukazatelů újmy.
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B.

Účinky ostatních činitelů (viz rovněž příloha 6 oddíl „Příčinná souvislost“)

155. Je třeba také uvážit, zda na zhoršení situace výrobního odvětví EU mohly mít vliv i jiné činitele
než dumpingový dovoz. K těmto činitelům může patřit toto:
–

objemy a ceny výrobku z ostatních třetích zemí,

–

snížení poptávky a změny struktury spotřeby,

–

restriktivní obchodní praktiky výrobců v EU,

–

silná hospodářská soutěž mezi výrobci v EU,

–

slabá vývozní výkonnost výrobního odvětví EU,

–

nízká produktivita výrobního odvětví EU,

–

špatné vyhodnocení vývoje trhu, například špatná investiční politika,

–

slabá odbytová výkonnost,

–

nízká kvalita výrobků nebo omezený sortiment výrobků,

–

kolísání směnných kurzů,

–

vlastní dovoz výrobního odvětví EU z dotčené země.

Podnět musí případně uvádět posouzení těchto činitelů či jiných důležitých faktorů, které
prokazuje, do jaké míry tyto činitele ovlivnily situaci ohledně újmy způsobené výrobnímu
odvětví EU v období, jehož se podnět týká (viz bod 92).

(5) ZÁVĚR
156. Závěr podnětu může ve formě shrnutí zopakovat, proč předložené důkazy prokazují existenci
dumpingu, újmy a příčinné souvislosti, jež se považují za dostatečné pro zahájení
antidumpingového šetření.
157. V závěru musí být Evropská komise požádána, aby zahájila antidumpingové řízení za účelem
prověření tvrzení uvedených v podnětu.
158. Podnět zašlete Evropské komisi (podrobnosti viz příloha 1 a bod 4) spolu s datovaným
průvodním dopisem podepsaným osobou, kterou žadatelé zmocnili, aby jednala jejich jménem.
159. Za tímto účelem lze použít následující formulaci:
„V příloze přikládáme antidumpingový podnět týkající se dovozu (výrobku) pocházejícího z
(země). Níže podepsaný/podepsaná potvrzuje, že poskytnuté informace jsou podle jeho/jejího
nejlepšího vědomí úplné a správné a že je zmocněn/zmocněna zastupovat žadatele (jméno/jména
žadatelů).
Jméno, podpis, adresa, e-mail a telefonní číslo.“

(6) UŽITEČNÉ ODKAZY
160. Úřední statistiky jsou dostupné prostřednictvím níže uvedených odkazů. V samostatné příloze
poskytněte rovněž získané prvotní údaje a tabulky se souhrnnými údaji, které byly použity při
výpočtech.
Jestliže se nomenklatura úředních statistik neshoduje s dotčeným výrobkem (např. „kódy ex
KN“, tj. kódy, které se týkají širší škály výrobků), mohou být dostupné úřední statistiky přesto
užitečné, mohou-li žadatelé údaje zpracovat pomocí přiměřené metodiky doložené dostatečnými
důkazy. Použít lze i jiné spolehlivé zdroje doložené dostatečnými důkazy.
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Celní a statistická nomenklatura:
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1821 ze dne 6. října 2016, kterým se mění příloha I
nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním
sazebníku (mějte prosím na paměti, že každý rok je zveřejněna nová verze):

-

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:294:FULL&from=EN
- Kódy kombinované nomenklatury (vyhledávací nástroj):
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=cs
Dovozní/vývozní statistiky EUROSTATu (COMEXT):
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/
Statistické údaje EUROSTATu o výrobě (PRODCOM):
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/prodcom/data

(7) DALŠÍ KROKY
161. Po obdržení podnětu zašle Komise potvrzení o přijetí.
162. Na základě informací obsažených v podnětu Komise do 45 dní od podání podnětu rozhodne, zda
zahájí šetření, nebo zda podnět zamítne.
163. Pokud podnět obsahuje dostatečné důkazy, provede Komise před přijetím konečného rozhodnutí
o zahájení formálního šetření posouzení reprezentativnosti (viz také body 29 až 34).
Komise se obrátí na všechny známé výrobce dotčeného výrobku v EU, aby se dotázala na jejich
stanovisko ohledně možného zahájení šetření. Komise se obrátí rovněž na známá sdružení EU a
na vnitrostátní sdružení.
Na základě odpovědí dospěje Komise k závěru, zda jsou výrobci v EU, kteří podnět podali,
dostatečně reprezentativní (pokud jde o příklad dopisu týkajícího se reprezentativnosti, viz
příloha 7).
Je-li to odůvodněné, vybere Komise na základě odpovědí rovněž předběžný vzorek výrobců v
EU, kteří budou během šetření prověřeni.
V oznámení o zahájení řízení budou strany vyzvány, aby před přijetím rozhodnutí o konečném
vzorku podaly připomínky.
164. Podnět musí podpořit nejméně polovina výrobců, kteří se k podnětu vyjádřili a kteří zastupují
nejméně čtvrtinu celkové výroby v EU. Pokud takováto podpora a reprezentativnost chybí,
Komise šetření nezahájí.
165. Jakmile Komise rozhodne o zahájení antidumpingového šetření, je v Úředním věstníku Evropské
unie zveřejněno oznámení o zahájení řízení. Komise zašle dotazníky:
-

výrobcům v EU
vývozcům
dovozcům ve spojení i dovozcům, kteří ve spojení nejsou
dodavatelům a uživatelům.
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166. Těmto stranám bude obvykle na zodpovězení dotazníku poskytnuta lhůta v délce 30–37 dnů.
Dotazníky pro výrobce v EU budou obsahovat podrobné otázky týkající se všech výše
uvedených činitelů újmy, zejména prodejní ceny a výrobních nákladů dotyčného výrobku.
167. Komise poté provede inspekce na místě, aby ověřila správnost odpovědí. Komise také posoudí,
zda by bylo případné uložení opatření v celkovém zájmu EU. Komise může prozatímní opatření
uložit nejpozději osm měsíců po zahájení řízení a konečné rozhodnutí musí přijmout do čtrnácti
měsíců od zahájení řízení.
168. Neobsahuje-li podnět dostatečné důkazy, které po prvotním posouzení naznačují dumping, újmu
a příčinnou souvislost, je zamítnutí podnětu důkladně odůvodněno a důvody budou sděleny
žadatelům, aby se k nim mohli před přijetím konečného rozhodnutí vyjádřit. Formální zamítnutí
podnětu má podobu rozhodnutí Komise.
169. Podnět lze kdykoli před vydáním konečného rozhodnutí o zahájení či nezahájení řízení stáhnout.
Je-li podnět stažen, má se za to, že nebyl podán.
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Část B:
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Příloha 1
Pokyny ke způsobu podání podnětu
Podnět musí každopádně obsahovat důvěrnou verzi i verzi přístupnou pro zúčastněné strany k
nahlédnutí. Tzv. „přístupná verze“ znamená verzi podnětu, která neobsahuje důvěrné údaje.
Pokud podnět neobsahuje žádné důvěrné údaje, postačuje jedna verze.
Komise upřednostňuje přijetí podnětu pouze v elektronické podobě, a to podle těchto pokynů:
•

Název každého souboru, který je součástí podnětu, musí obsahovat tyto prvky: „hlavní část
podnětu“ nebo „příloha“, pořadové číslo, údaj o obsahu a označení „LIMITED“ nebo „OPEN“,
jak je uvedeno v následujících příkladech:
Oddíl verze podnětu označené LIMITED

Elektronický soubor

Hlavní část / popisná část

Complaint_body_LIMITED.pdf

Příloha 1 (žadatelé)

Annex
1_complainants_LIMITED.xlsx

Příloha 2 (ostatní výrobci v EU)

Annex 2_other EU
producers_LIMITED.xlsx

…

…

Oddíl verze podnětu označené OPEN

Elektronický soubor

Hlavní část / popisná část

Complaint_body_OPEN.pdf

Příloha 1 (žadatelé)

Annex 1_complainants_OPEN.pdf

Příloha 2 (ostatní výrobci v EU)

Annex 2_other EU
producers_OPEN.pdf

…

…

K podnětu připojte výše uvedený obsah jako samostatný indexový soubor.
•

•
•
•
•

Komise zpravidla zasílá zúčastněným stranám – výrobcům, vývozcům, dovozcům, dodavatelům
a uživatelům – přístupné verze podnětů ve formátu PDF (Portable Document File). Jelikož
Komise nemůže převzít odpovědnost za integritu údajů při převádění různých zdrojových
formátů, poskytněte veškeré elektronické soubory obsažené v přístupné verzi ve formátu PDF.
Maximální povolená velikost souboru: 10 MB.
Z technických důvodů nesmí délka cesty po zapsání na nosiče Komise přesáhnout 256 znaků.
Nepoužívejte proto složité struktury podsložek, jež mají za následek příliš dlouhé názvy
složek/dokumentů.
Seznam a kontaktní údaje (včetně e-mailových adres) všech známých výrobců v EU, dovozců,
vývozců z dotčené země či zemí, uživatelů/spotřebitelů a výpočty musí být předloženy ve formě
elektronického tabulkového procesoru, jako je Microsoft Excel.
Doporučujeme do příloh zahrnout minidotazníky vyplněné jednotlivými společnostmi ve formě
elektronického tabulkového procesoru, jako je Microsoft Excel.
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Podnět lze zaslat:
–

elektronickou poštou, jak bylo uvedeno výše, nebo alternativně

–

na přenosném zařízení pro ukládání dat (např. CD nebo DVD nebo přenosném disku) nebo

–

v papírové podobě

na adresy uvedené v bodě 4.
Pokud máte technické dotazy, obraťte se před podáním podnětu na Komisi.
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Příloha 2
Část A
Příklad standardního obsahu podnětu
1.

Úvod

2.

Obecné informace
A. Žadatelé

B.

1. Žadatelé
2. Reprezentativnost
3. Ostatní známí výrobci v EU
Dotčený výrobek

C.

1. Definice výrobku
2. Popis výrobku
3. Cla a jiná obchodní opatření
Země, jichž se podnět týká

D. Známí vývozci/výrobci v dotčené zemi či zemích

3.

E.

Známí dovozci v EU

F.

Dodavatelé, uživatelé a spotřebitelé v EU

Dumping
A. Typy výrobku
B.

Běžná hodnota
1. Volba srovnatelné země (pokud jde o zemi bez tržního hospodářství nebo země v
procesu transformace)
2. Výpočet běžné hodnoty

C.

Vývozní cena
Výpočet vývozní ceny

D. Srovnání cen
E.
4.

Újma
A.
B.
C.
D.
E.

5.

Dumpingové rozpětí

Spotřeba v EU
Objem dumpingového dovozu a jeho podíl na trhu
Cena dumpingového dovozu
Cenové podbízení
Trendy u ukazatelů újmy

Příčinná souvislost
A. Účinky dumpingového dovozu
B. Účinky ostatních činitelů

6.

Závěr
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Část B
PŘÍKLAD:
Obecný antidumpingový podnět (popisná část)
Elektronickou verzi této šablony lze stáhnout zde: http://trade.ec.europa.eu/doclib/XXXXX.docx
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Příloha 3
Příklad standardních příloh podnětu
Příklad přílohy 1.A

Výrobní odvětví EU a reprezentativnost žadatele 29

– Objem výroby v EU za poslední kalendářní rok a/nebo (přednostně) za období dvanácti měsíců
končící nejpozději šest měsíců přede dnem podání podnětu. Tyto výpočty doložte uvedením zdroje
údajů, případně připojte příslušné kopie zdroje a podrobně popište použitou metodiku.
– Seznam žadatelů s kontaktními údaji (název, adresa, telefonní číslo a číslo faxu, e-mailová adresa,
kontaktní osoba) a s údaji o objemu výroby každého žadatele a všech žadatelů celkem za poslední
kalendářní rok a za období dvanácti měsíců končící nejpozději šest měsíců přede dnem podání
podnětu.
– Seznam ostatních známých výrobců v EU s kontaktními údaji (název, adresa, telefonní číslo, emailová adresa a pokud možno kontaktní osoba) s odhadem jejich objemu výroby za výše zmíněné
období jednoho roku. Upřesněte, zda tito ostatní známí výrobci podnět podporují, nebo zda jsou
proti podání podnětu, či zda jsou neutrální, pokud znáte jejich stanovisko.
Pozn.: Poskytněte elektronickou verzi všech kontaktních údajů, přednostně ve formě tabulky v
Excelu.
Příklad přílohy 1.B

Dotčený výrobek

– Dokumenty (např. evropské normy), brožury, výrobní procesy, různé typy a fotografie dotyčného
výrobku, který se vyrábí v EU.
– Totéž pro údajně dumpingový zahraniční výrobek, který se dováží do EU.
– Totéž pro zahraniční výrobek prodávaný na domácím trhu v zahraničí.
Příklad přílohy 1.C

Vyvážející společnosti

– Seznam (podle zemí) známých výrobců/vývozců dotyčného výrobku s kontaktními údaji: názvy,
adresy, telefonní číslo a e-mailová adresa a kontaktní osoba (jsou-li tyto údaje k dispozici).
– Seznam známých sdružení výrobců/vývozců podle země či zemí, jichž se podnět týká, s týmiž
kontaktními údaji.
Pozn.: Poskytněte elektronickou verzi, přednostně ve formě tabulky v Excelu.
Příklad přílohy 1.D

Dovozci

– Seznam (podle zemí) známých dovozců s názvy, adresami, telefonním číslem a e-mailovou adresou
a kontaktní osobou (jsou-li tyto údaje k dispozici).
– Seznam známých sdružení dovozců s týmiž kontaktními údaji.
Pozn.: Poskytněte elektronickou verzi, přednostně ve formě tabulky v Excelu.
Příklad přílohy 1.E

Dodavatelé, uživatelé a spotřebitelé

– Seznam známých hlavních dodavatelů, uživatelů a spotřebitelů a jejich sdružení s názvy, adresami,
telefonním číslem a e-mailovou adresou a kontaktní osobou (jsou-li tyto údaje k dispozici).
Pozn.: Poskytněte elektronickou verzi, přednostně ve formě tabulky v Excelu.

29

Pokud se výrobní odvětví skládá z vysokého počtu malých a středních podniků, obraťte se na Komisi pro
vyžádání dalších pokynů.
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Příklad přílohy 2.A

Reprezentativní typy výrobku

– Technické a statistické údaje o těchto typech výrobků.
Příklad přílohy 2.B

Běžná hodnota

Volba srovnatelné země (pokud jde o zemi bez tržního hospodářství)
– Veškeré informace podporující volbu srovnatelné země. Například:
• hospodářská soutěž na trhu (např. účastníci trhu, úřední statistiky o dovozu dotčeného výrobku
v navrhované srovnatelné zemi atd.)
• velikost trhu z hlediska objemu (např. údaje z průzkumu trhu)
• výrobní proces (informace z průzkumů, článků atd.).
Pokud lze použít cenu na domácím trhu:
– Faktury, nabídky, průzkumy, reklama, statistické údaje atd. udávající cenu na domácím trhu.
– Důkazy pro případné úpravy (z průzkumů trhu či jiných spolehlivých zdrojů).
Užitečné informace lze získat prostřednictvím delegací EU a/nebo velvyslanectví členských států EU
v zemích mimo EU.
Ostatní:
– zdroj údajů pro početně zjištěnou hodnotu (např. průzkumy trhu, statistiky), nebo
– důkazy o ceně účtované dodavatelem do třetí země (např. faktury, nabídky, statistiky atd.).
Příklad přílohy 2.C

Vývozní cena

– Faktury / písemné nabídky a/nebo údaje Eurostatu a/nebo jiné údaje (zprávy pracovníků prodeje,
ceníky).
– Zdroj údajů pro úpravy nebo základ pro jejich odhad za účelem přepočtu ceny na úroveň ze
závodu, zejména co se týká nákladů na dopravu.
Příklad přílohy 2.D

Srovnání cen

– Důkazy nebo podklady pro odhad podporující úpravy, které mají být provedeny.
Příklad přílohy 3.A

Újma

– Důkazy o činitelích újmy, zejména o cenách výrobců v EU a ziskovosti.
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Příloha 4
Pokyny k verzi přístupné pro zúčastněné strany k nahlédnutí
Při vyhotovování verze přístupné pro zúčastněné strany k nahlédnutí byste měli mít na paměti, že
všechny zúčastněné strany, tj. výrobci, vývozci, dovozci, dodavatelé a uživatelé, budou mít na rozdíl
od důvěrné verze k této verzi přístup. Verze přístupná pro zúčastněné strany k nahlédnutí by však měla
být dostatečně podrobná, aby umožňovala přiměřené pochopení podstaty informací uvedených v
důvěrné verzi, aniž by byly zveřejněny důvěrné údaje.
Abychom vám pomohli vypracovat verzi podnětu přístupnou pro zúčastněné strany k nahlédnutí,
doporučujeme, abyste postupovali takto:
1. Jako základ použijte důvěrnou verzi podnětu a příloh.
2. Určete veškeré informace v podnětu označeném „Limited“, které nepovažujete za důvěrné, a
ponechte je ve verzi přístupné pro zúčastněné strany k nahlédnutí.
3. Pro každou položku, kterou jste nezpřístupnili (v „hlavní části“ podnětu i v přílohách), byste
měli
-

-

vysvětlit, proč se jedná o důvěrné údaje (zejména z důvodu obchodního tajemství nebo
z toho důvodu, že nakládáte s dokumenty, jejichž zveřejnění by mohlo poškodit osoby,
které je poskytly nebo kterých se tyto dokumenty týkají) 30,
ve
verzi
bez
důvěrných
údajů
shrnout
důvěrné
informace.
Shrnutí musí být smysluplné, tj. musí být dostatečně přesné, aby umožňovalo přiměřené
pochopení podstaty (počet dokumentů, název, příslušné datum/období, popis obsahu
atd.). Ve verzi neobsahující důvěrné údaje uveďte použité zdroje informací stejně jako
ve verzi obsahující důvěrné údaje, nebo uveďte důvody, proč nelze zdroj zveřejnit.

4. Není-li výjimečně možné důvěrné údaje shrnout, uveďte důvody, proč není shrnutí možné.
Vždy jednoznačně uveďte, kde byly důvěrné údaje vymazány. Upravený text je nutno označit
jako [upraveno].
Příklady možného shrnutí důvěrných informací:
*

Pokud se informace týkají číselných údajů za různé roky, můžete použít indexy:
Příklad důvěrných informací:
200x (rok–2)
20 000 EUR

200x (rok-1)
30 000 EUR

200x
40 000 EUR

Shrnutí, které neobsahuje důvěrné údaje, může vypadat takto:
200x (rok-2)
200x (rok-1)
100
150
*

200x
200

Pokud se informace týká jednoho čísla, můžete použít rozmezí:
Příklad utajovaného údaje:

30

Informace nebo dokumenty lze považovat za důvěrné „na základě jejich povahy“ (obchodní tajemství,
dokumenty, jejichž zveřejnění by poškodilo osoby, které je poskytly nebo kterých se tyto dokumenty týkají).
V případě obchodního tajemství může být zdůvodnění například takovéto: „tyto informace jsou svou
povahou důvěrné, jelikož jejich zveřejnění by poskytlo konkurentovi významnou konkurenční výhodu“. U
informací, jejichž zveřejnění by někoho poškodilo, může být odůvodnění například takové: „tyto informace
jsou svou povahou důvěrné, jelikož jejich zveřejnění by mělo značný nepříznivý dopad na osobu, která tyto
informace poskytla, nebo na osobu, od níž dotyčná osoba informace získala“. Pokud možno, měly by být
popsány konkurenční výhody a/nebo škodlivé aspekty. Ve výjimečných případech lze s informacemi nebo
dokumenty, které nejsou svou povahou důvěrné, zacházet jako s důvěrnými, jsou-li Komisi poskytnuty
důvěrně spolu s řádně odůvodněnou žádostí o důvěrné zacházení.
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„Prodejní cena činí 215 EUR za tunu.“
Shrnutí přístupné pro zúčastněné strany k nahlédnutí může vypadat takto:
„Prodejní cena činí [200–240] EUR za tunu.“
Obecně jsou rozmezí smysluplnější než indexy, a to i pro znázornění trendů. Pokud použijete indexy, je
třeba mít na paměti, že to je třeba zdůvodnit.
*

Jestliže se utajované informace týkají textu, můžete je shrnout, nebo odstranit jména stran a uvést
jejich funkci:
Příklad utajovaného textu:
„OBCHODNÍ SPOLEČNOST Ltd. mi sdělila, že dovozní ceny byly o 20 % nižší.“
Shrnutí přístupné pro zúčastněné strany k nahlédnutí může vypadat takto:
„[Jeden z mých odběratelů] mi sdělil, že dovozní ceny byly o 20 % nižší.“

*

Co se týká výpočtů dumpingu a újmy, verze neobsahující důvěrné údaje musí prokazovat
použitou metodiku a utajované informace musí být smysluplně shrnuty (např. s použitím rozmezí
a indexů pro utajované/citlivé informace a reálné údaje).

Informace, na něž se vztahují autorská práva třetích stran
Na veškeré informace nebo údaje obsažené v podnětu by se zpravidla neměla vztahovat autorská práva
(v důvěrné verzi ani ve verzi přístupné pro zúčastněné strany k nahlédnutí).
Pokud však pokládáte za nutné vycházet ze zprávy, studie, průzkumu trhu, článku v tisku, evropské
normy atd., na něž se vztahují autorská práva, měli byste se snažit získat povolení držitele těchto práv
umožňující zúčastněným stranám nahlédnout do dokumentu nebo příslušných údajů z dokumentu ve
verzi přístupné pro zúčastněné strany k nahlédnutí. Písemně prosím sdělte, zda jste toto povolení
získali, a popište jeho rozsah a případné podmínky.
Jestliže jste povolení nezískali, musíte předložit smysluplné shrnutí bez důvěrných údajů, aby při
nahlížení do přístupné verze podnětu mohly ostatní zúčastněné strany uplatnit své právo na obhajobu.
Shrnutí musí obsahovat základní informace, jako je jméno autora, celý název dokumentu a případně
konkrétní poskytnuté stránky, a popis obsahu s indexy nebo rozmezím namísto použitých skutečných
údajů.
Pokud se chcete na držitele autorských práv obrátit po zahájení šetření, v podnětu uveďte a podepište
tento závazek:
„Já, ..., prohlašuji, že Komisi předkládám informace a/nebo údaje, na něž se vztahují autorská
práva třetích stran, pro něž požádám držitele těchto práv (název/názvy společností) o zvláštní
povolení, které výslovně
i) umožňuje, aby Komise použila tyto informace a údaje pro účely tohoto řízení na ochranu
obchodu, a
ii) umožňuje poskytnutí těchto informací a/nebo údajů zúčastněným stranám tohoto šetření.
Prozatím jsem poskytl/poskytla smysluplné shrnutí informací, na něž se vztahují autorská práva.
Rovněž prohlašuji, že na veškeré ostatní informace a údaje předložené pro účely tohoto šetření se
autorská práva nevztahují.“
Jak je uvedeno v tomto prohlášení, musíte poskytnout smysluplná shrnutí bez důvěrných údajů (s
indexy nebo rozmezím v závislosti na daném předmětu) a uvést zdroj informací.
V případě jakýchkoli pochybností ohledně zacházení s informacemi, na něž se vztahují autorská práva,
se prosím obraťte na Komisi.
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Příloha 5
FORMULÁŘ PRO SBĚR ÚDAJŮ
Kolonky vyplní subjekt, který podnět vyhotovuje
Kolonky vyplní jednotlivé společnosti
ANTIDUMPINGOVÝ PODNĚT TÝKAJÍCÍ SE DOVOZU
(výrobek)……………………………… POCHÁZEJÍCÍ[HO][CH] Z (země))………………………
Limited1
Tabulku vyplňte a na níže uvedené otázky odpovězte podle těchto pokynů:
1. Odpovědi se musí týkat výhradně „…….………“ (vyplňte název dotčeného výrobku), tj.
………………..……………………….(uveďte stručný popis dotčeného výrobku), obvykle
deklarovaného pod kódem/kódy KN ……………………………….(vyplňte kódy).
2. Veškeré poskytnuté informace se musí týkat pouze vaší vlastní výroby v EU1 (tj. neměly by
zahrnovat prodej výrobků vyráběných jinými podniky v EU nebo prodej dováženého zboží).
1 Tabulka

1
2
3
4
5
6

7

8
9
1
0
1
1
1
2

200x (rok–
3)*

Výroba vaší společnosti v EU1 (v
jednotkách2)3
Kapacita vaší společnosti v EU1 (v
jednotkách2)3
Prodej vaší společnosti v EU1 (v
jednotkách2)3
Prodej vaší společnosti v EU1 (v
EUR)3
Zaměstnanost vaší společnosti v EU1
(počet zaměstnanců)3
Prodej uskutečněný vaší společností
mimo EU1 (v jednotkách2)3
Cena ze závodu při prodeji
uskutečněného vaší společností v EU1
(v EUR za jednotku2)3
Úplné náklady4 při prodeji
uskutečněném vaší společností v EU1
(v EUR za jednotku2)3
Zisk z prodeje uskutečněného vaší
společností v EU1 (v EUR)3
Objem zásob vaší společnosti v EU1
na konci roku (v jednotkách2)3
Investice týkající se dotčeného
výrobku, které vaše společnost
uskutečnila v EU1 (v EUR)3
Využití kapacity vaší společnosti v
EU1 (v %)3

200x (rok2)*

200x
(rok1)*

200x
(rok 0)
*

Je vaše společnost ve spojení5, přímo nebo nepřímo, s některým výrobcem nebo vývozcem
2 dotčeného výrobku ze země či zemí, které údajně provádějí dumping?
ano:

ne:
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…………………………………
Pokud ano, tyto země upřesněte ………………………….
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Je vaše společnost ve spojení5, přímo nebo nepřímo, s jakýmkoli jiným výrobcem nebo vývozcem
3 dotčeného výrobku ve třetí zemi?
ano:
ne:
…………………………………
Pokud ano, tyto země upřesněte ………………………….
Dováží vaše společnost dotčený výrobek do EU1 ze země či zemí, které údajně provádějí
4 dumping?
ano:

V jednotkách2
Dováženo z ………………. (země údajně
provádějící dumping)

ne:
200x (rok1)

200x
(rok 0)

5 Dováží vaše společnost dotčený výrobek do EU1 z jakékoli jiné třetí země?
ano:
ne:
…………………………………
Pokud ano, tyto země upřesněte ………………………….
6 Zdroje informací poskytnutých v tomto dokumentu (například auditované účetní závěrky):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
Odpověď prosím podepište a dokument opatřete rovněž oficiálním razítkem společnosti.
7 Název společnosti:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Adresa společnosti:
……………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………
Telefonní číslo a číslo faxu:
………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………
E-mail:
……………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………..
Společnost uvedená v bodě 7 podporuje výše uvedený podnět jako žadatel a zmocňuje
……………………………………………………..………,
aby ve všech záležitostech týkajících se
antidumpingového řízení jednal/jednala
jejím jménem.

Datum

Podpis pověřeného úředníka

Jméno a funkce pověřeného úředníka
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Tento dokument je určen pouze pro interní použití. Je chráněn podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1049/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43). Jde o důvěrný dokument podle článku 19 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009
(Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51) a článku 6 Dohody WTO o provádění článku VI GATT 1994 (antidumpingová dohoda) /
podle článku 29 nařízení Rady (ES) č. 597/2009 (Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 93) a článku 12 Dohody WTO o subvencích a
vyrovnávacích opatřeních.
2 Členské státy EU: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie,
Chorvatsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko,
Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko a Spojené království.
1

Druh jednotky se liší podle výrobku. U obuvi to jsou například páry, u oceli tuny, u jízdních kol kusy, u nápojů litry.
Uveďte druh jednotky, která se vztahuje na váš výrobek. Použitou jednotku upřesněte.
4 Údaje by se měly týkat všech 28 členských států (viz pozn. pod čarou č. 2), a to i pro období před 1. červencem 2013.
3

„Úplné náklady“ zahrnují veškeré výrobní náklady (včetně odpisů), jakož i prodejní, správní, režijní a finanční náklady
vynaložené při výrobě a prodeji výrobků. „Úplnými náklady“ jsou náklady před zdaněním příjmů.
6 Má se za to, že výrobci jsou ve spojení s vývozci pouze tehdy, pokud a) jeden z nich přímo či nepřímo kontroluje druhého;
nebo b) oba přímo nebo nepřímo kontroluje třetí osoba; nebo c) společně přímo či nepřímo kontrolují třetí osobu. Má se za
to, že jeden kontroluje druhého, pokud je právně nebo fakticky schopen vykonávat na druhého nátlak nebo mu udělovat
pokyny.
5

* Nejnovější informace by obvykle neměly být starší než šest měsíců ode dne podání podnětu. Pokud například připravujete
podnět, který má být podán v prosinci 200x, poslední sloupec by se měl týkat alespoň prvního pololetí roku 200x.
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Příloha 6
PŘÍKLAD TABULEK SHRNUJÍCÍCH INFORMACE O ÚJMĚ
I. Makroukazatele: týkají se celého výrobního odvětví EU
Tabulky týkající se níže uvedených ukazatelů vyplňte pro všechny výrobce v Evropské unii, přičemž
rokem 0 je období dvanácti měsíců před podáním podnětu, a konečné datum by nemělo být starší než
šest měsíců přede dnem podání podnětu:
A

SPOTŘEBA
Rok

spotřeba v EU
Index

200x (rok-3)*

200x (rok2)*

200x (rok1)*

200x
(rok 0)*

100

....

....

....

Ba
OBJEM DUMPINGOVÉHO DOVOZU
Rok
200x (rok200x (rok-

200x (rok-3)*

2)*

1)*

Dotčená země
Index
100
....
....
Dotčená země
Index
100
....
....
(v případě potřeby)
Celkový objem dumpingového
dovozu
Index
100
....
....
Bb
PODÍL DUMPINGOVÉHO DOVOZU NA TRHU
Rok
200x (rok200x (rokDotčená země
Dotčená země
(v případě potřeby)
Celkový podíl dumpingového
dovozu na trhu

200x (rok-3)*

2)*

1)*

%
%
%

%
%
%

%
%
%

%

%

%

200x
(rok 0)*
....
....

....

200x
(rok 0)*
%
%
%
0
%

C
CENA DUMPINGOVÉHO DOVOZU (za jednotku)
Rok
200x (rok200x (rokDotčená země
Indexy
Dotčená země
Indexy
(v případě potřeby)

200x (rok-3)*

2)*

100
100
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1)*

200x
(rok 0)*

D

VÝROBA, KAPACITA A VYUŽITÍ KAPACITY VÝROBNÍHO ODVĚTVÍ EU
Rok
200x (rok200x (rok200x

Výroba celkem
Index
Výrobní kapacita
Index
Využití kapacity (celková
výroba / výrobní kapacita)
Ea

200x (rok-3)*

2)*

1)*

(rok 0)*

100

....

....

....

100

....
%

....
%

....
%

%

OBJEM PRODEJE USKUTEČNĚNÝ V EU VÝROBNÍM ODVĚTVÍM EU
Rok
200x (rok200x (rok200x

200x (rok-3)*
Prodej v EU celkem (objem)
Index
Eb

2)*

1)*

(rok 0)*

200x (rok1)*

200x
(rok 0)*

100
OBJEM A CENY VÝVOZU EU
VÝROBNÍ ODVĚTVÍ

200x (rok-3)*

200x (rok2)*

Objem
Index

100

Hodnota (v EUR)
Index

F

Zaměstnanost
Index

100

ZAMĚSTNANOST VE VÝROBNÍM ODVĚTVÍ EU
Rok
200x (rok200x (rok-

200x (rok-3)*

2)*

1)*

200x
(rok 0)*

100

....

....

....
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II. Mikroukazatele: týkají se pouze žadatelů
Tabulky týkající se níže uvedených ukazatelů vyplňte jednotlivě pro každého žadatele i na souhrnném
základě (pro všechny žadatele).
A
CENOVÉ PODBÍZENÍ ZAZNAMENANÉ ŽADATELI
Rok
200x (rok200x (rok-

200x (rok-3)*

Dotčená země
Dotčená země

2)*

1)*

200x
(rok 0)*
%
%

ÚDAJE NEJSOU
ZAPOTŘEBÍ,
NEVYLUČUJÍ SE
VŠAK, POKUD
JSOU
RELEVANTNÍ

(v případě potřeby)

%

B
VÝROBA, KAPACITA A VYUŽITÍ KAPACITY
Rok
200x (rok200x (rokVýroba celkem
Index
Výrobní kapacita
Index
Využití kapacity (celková
výroba / výrobní kapacita)

200x (rok-3)*

2)*

1)*

200x
(rok 0)*

100

....

....

....

100

....
%

....
%

....
%

%

Ca
OBJEM A HODNOTA PRODEJE V EU
Rok
200x (rok200x (rok-

200x (rok-3)*

2)*

1)*

Prodej v EU celkem (objem)
Index
Celkový prodej v EU (ze
závodu) v EUR
Index
100
....
....
Cb
PODÍL ŽADATELŮ A OSTATNÍCH VÝROBCŮ V EU NA TRHU EU
Rok
200x (rok200x (rokPodíl na trhu EU
Index

200x
(rok 0)*

....

200x (rok-3)*

2)*

1)*

200x
(rok 0)*

%
100

%
....

%
....

%
....

Cc
OBJEM A CENY VÝVOZU
Rok
Celkový
(objem)
Index

prodej

mimo

200x (rok-3)*

200x (rok2)*

200x (rok1)*

200x
(rok 0)*

100

....

....

....

100

....

....

....

EU

Celkový prodej mimo EU (ze
závodu) v EUR
Index
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D

PRODEJNÍ CENA EU PRO ODBĚRATELE, KTEŘÍ NEJSOU VE SPOJENÍ
Rok
200x (rok200x (rok200x

Prodejní cena v EU
Index

E

200x (rok-3)*

2)*

1)*

(rok 0)*

100

....

....

....

NÁKLADY NA ZBOŽÍ PRODANÉ ODBĚRATELŮM V EU, KTEŘÍ NEJSOU VE SPOJENÍ
Rok
200x (rok200x (rok200x

Průměrné jednotkové náklady
na prodané zboží
Index

F

200x (rok-3)*

2)*

1)*

(rok 0)*

100

....

....

....

ZISKOVOST ŽADATELŮ (% zisku před zdaněním)
Rok
200x (rok200x (rok-

Ziskovost
Index

G

200x (rok-3)*

2)*

1)*

200x
(rok 0)*

100

....

....

....

ZAMĚSTNANOST
Rok

Zaměstnanost
Index

200x (rok-3)*

200x (rok2)*

200x (rok1)*

200x
(rok 0)*

100

....

....

....

200x (rok-3)*

200x (rok2)*

200x (rok1)*

200x
(rok 0)*

100

....

....

....

H
INVESTICE
Rok
Investice
Index

I

ZMĚNA STAVU ZÁSOB
Stav zásob vlastního dotčeného
výrobku

Stav zásob nakupovaného
dotčeného výrobku (je-li
relevantní)

Začátek roku 1
Konec roku 1
Začátek roku 2
Konec roku 2
Začátek roku 3
Konec roku 3
Začátek roku 4
Konec roku
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PŘÍČINNÁ SOUVISLOST

OBJEMY A CENY DOVOZU Z OSTATNÍCH TŘETÍCH ZEMÍ
Objemy
/
rok
1
2
3
Vyvážející země „X“
Index
100
....
....
Vyvážející země „Y“
Index
100
....
....
Atd.
Ostatní země
Index
100
....
....
Celkový objem ostatních zemí
Index
100
....
....
Ceny
/
rok
1
2
3
Vyvážející země „X“
Index
100
....
....
Atd.
Ostatní země
Index
100
....
....
Průměrné ceny ostatního dovozu
Index
100
....
....
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4
....
....

....
....
4
....

....
....

Příloha 7
FORMULÁŘ PRO POSOUZENÍ REPREZENTATIVNOSTI
Limited

ODDÍL A
1.

Vyrábí vaše společnost v současnosti dotčený výrobek v EU?
ano □

2.

ne □

Jaké je stanovisko vaší společnosti ohledně možného zahájení antidumpingového
šetření týkajícího se dovozu dotčeného výrobku pocházejícího z …?

□

□

pro
proti
Vysvětlete, proč toto stanovisko zastáváte:

neutrální

□

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

3.

Vyplňte níže uvedenou tabulku. Údaje by se měly týkat všech členských států.
Níže uvedené informace se týkají pouze dotčeného výrobku a vaší společnosti

(Období dvanácti
měsíců)

Celkový objem výroby v EU (v tunách)
Z toho k využití pro vlastní spotřebu 31
Objem prodeje v EU (v tunách) výrobku vyrobeného vaší společností v EU
Hodnota prodeje v EU (v EUR) výrobku vyrobeného vaší společností v EU
Výrobní kapacita v EU (v tunách)
Zaměstnanost v EU (počet osob)

31

Výroba pro vlastní spotřebu je buď převedena, nebo prodána pro účely vlastní spotřeby, tzn. výrobky
nevstoupí na volný trh. Převody pro vlastní spotřebu jsou interní převody výrobku, které nevstupují na volný
trh, jelikož výrobek je integrovaným výrobcem použit k dalšímu zpracování, přeměně nebo montáží
různými jednotkami téhož právního subjektu. Tyto interní převody se vyznačují skutečností, že nejsou
vystaveny obchodní faktury. Závislým prodejem je prodej, který nevstupuje na volný trh, jelikož výrobek je
použit k dalšímu zpracování, přeměně nebo montáží samostatným právním subjektem, který je společností
ve spojení, a platí alespoň jedna z následujících podmínek: i) prodej se neuskutečňuje za tržní ceny nebo
ii) kupující nemá možnost libovolného výběru dodavatele.
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Limited

4.

Je vaše společnost ve spojení 32, přímo nebo nepřímo, s jiným výrobcem či vývozcem
dotčeného výrobku z …?
ano

5.

□

ne

□

Uveďte názvy a přesné údaje o činnosti všech společností ve spojení, které se
podílejí na výrobě a/nebo prodeji obdobného výrobku (vyráběného v Unii).
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

6.

Prodává vaše společnost v EU dotčený výrobek, který je dovážen z …?
ano

7.

ne

□

Je vaše společnost malým nebo středním podnikem 33?
ano

8.

□

□

ne

□

Kdo jsou podle vašich znalostí výrobci a sdružení výrobců dotčeného výrobku v EU
kromě
těch,
kteří
jsou
zmíněni
v
dodatku III?
Uveďte adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu níže uvedených výrobců.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Příloha 8

Pokud jde o definici strany „ve spojení“ podle čl. 4 odst. 2 základního antidumpingového nařízení, viz
dodatek II.
33 Podle doporučení Komise ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků
(Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36) se společnost považuje za malý nebo střední podnik, pokud
1) zaměstnává méně než 250 osob (včetně vedoucích pracovníků atd.) a 2) její roční obrat nepřesahuje
50 milionů EUR a/nebo její bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. Upozorňuje se, že se
výše uvedené údaje (zaměstnanci, obrat a bilanční suma rozvahy) týkají konsolidovaných údajů dotyčné
společnosti a jejích partnerů a/nebo společností ve spojení úměrně zahrnutých do procentního podílu na
kapitálu nebo hlasovacích právech a nejsou omezeny na dotčený výrobek. Další vysvětlivky viz nová
uživatelská příručka k definici malých a středních podniků na adrese
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf
32
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ZEMĚ S PODSTATNÝM ZKRESLENÍM
V čl. 2 odst. 6a základního nařízení je stanoveno, že pokud se výrobek vyrábí v zemi, s ohledem na niž
je zjištěno, že není vhodné použít domácí ceny a náklady kvůli existenci podstatného zkreslení, zjistí
se běžná hodnota početně výhradně na základě výrobních nákladů a nákladů na prodej
odrážejících nezkreslené ceny nebo referenční hodnoty.
Za účelem početního zjištění běžné hodnoty musí být v podnětu uveden seznam výrobních činitelů
(nebo soupis materiálu) potřebných k výrobě dotčeného výrobku. Seznam výrobních činitelů je
rozdělen na přímé náklady, nepřímé náklady, prodejní, správní a režijní náklady a zisk:
•

•

Přímé náklady
o přímé suroviny
o energie a veřejné služby (jsou-li zanedbatelné, mohou být zahrnuty do režijních
nákladů závodu)
o přímé a nepřímé osobní náklady (nepřímé osobní náklady však mohou být zahrnuty
do režijních nákladů závodu)
o vedlejší produkty / druhotné produkty (včetně šrotu) – „kompenzace výrobků“
 prodané
 znovu zavedené do výroby
o balení:
 balicí materiál
 balicí práce
Nepřímé náklady (režijní náklady závodu)
o odpisy
o údržba
o nepřímé osobní náklady, pokud nejsou zahrnuty do přímých nákladů
o zahrnout lze energii a veřejné služby (jsou-li zanedbatelné)

Údaje o nákladech z vhodné reprezentativní třetí země by měly být „snadno dostupné“. Informace lze
získat z těchto zdrojů:
•

•

•

Budou zapotřebí dostupné finanční výkazy (prodejní, správní a režijní náklady, zisk a režijní
náklady závodu) od hlavního výrobce nebo výrobců výrobku, který je předmětem šetření, v
reprezentativní třetí zemi. Zvolený výrobce nebo výrobci musí být ziskoví, neměli by mít
pokud možno silné vazby s výrobci výrobku, který je předmětem šetření, ve vyvážející zemi a
neměli by dostávat subvence. Jsou-li k dispozici údaje, měly by se upřednostnit údaje
pocházející od několika různých výrobců z téže reprezentativní země.
Statistické údaje o dovozních cenách vstupních materiálů a energie. Databázemi, které lze
použít, jsou vnitrostátní statistické databáze konkrétní reprezentativní země, databáze Global
Trade Atlas (GTA)34 obsahující statistiky o dovozu/vývozu z řady zemí z celého světa atd.
Informace o nákladech na veřejné služby (například voda a elektřina, které často nejsou
dováženy ve významném množství) obsažené ve vnitrostátních statistických údajích konkrétní
země, údajích Mezinárodní energetické agentury35 či jinde (například databáze společnosti
Bloomberg).

34

https://www.gtis.com/gta/

35

http://www.iea.org/
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•

Dostupné statistiky pro náklady práce (Mezinárodní organizace práce (MOP)) 36 a vnitrostátní
statistické údaje konkrétní země či jiné zdroje (např. databáze společnosti Bloomberg).

Země, ve kterých dochází ke zkreslení, nemohou sloužit jako vhodné reprezentativní třetí země. To
znamená, že:
•

Neměly by být uvedeny na Seznamu omezení vývozu průmyslových surovin (Inventory
on export restrictions on Industrial Raw Materials) vyhotoveném OECD („seznam
OECD“) 37, pokud jde o jakékoli vstupy, které mají být porovnány.

•

Neměly by obsahovat zkreslené hodnoty, jako je dovoz surovin dotčeného výrobku ze
zemí, s ohledem na něž Komise v předchozích antidumpingových nebo antisubvenčních
nařízeních u dotčených vstupních materiálů zjistila existenci dumpingu nebo subvencí. V
těchto případech musí být zkreslené hodnoty odstraněny.

Nezkreslené náklady by měly splňovat tato kritéria:

36
37

•

Tyto náklady by měly být aktuální a v ideálním případě by se měly zcela shodovat s obdobím
šetření, jež by mělo být rozloženo na období dvanácti měsíců končící nejpozději šest měsíců
přede dnem podání podnětu.

•

Tyto náklady musí být náležitě upraveny, aby je bylo možno použít na stejné obchodní úrovni
jako skutečně vzniklé náklady.

http://www.ilo.org/inform/online-information-resources/databases/stats/lang--en/index.htm
http://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials.
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