Metodické pokyny k vyplnění
Čtvrtletního výkazu o pohybu věcí ve vnitrozemských přístavech
Dop (MD) 5-04
Vykazují se pouze plavby plavidel plujících pod cizí vlajkou (ne plavidel českých provozovatelů)
Výkaz se sestavuje za sledované čtvrtletí a předkládá se vždy do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období na adresu: Ministerstvo dopravy, Odbor plavby, nábřeží Ludvíka Svobody 12, P.O. BOX 9, 110 15 Praha 1, v obálce označené „Výkaz Dop (MD) 5 – 04“.
Výkaz je možné rovněž zpracovat pomocí elektronického formuláře výkazu Dop (MD) 5 – 04 (jeho testovací formulář naleznete na http://www.mdcr.cz / Statistika dopravy / Elektronický sběr dat resortní statistiky Ministerstva dopravy). Tento formulář je plnohodnotný s papírovým formulářem tohoto výkazu.

Tabulka I.  Pohyb věcí ve vnitrozemských přístavech (pouze plavidla plující pod cizí vlajkou)
Sloupec 1	-	„Datum plavby“ – vyplňte ve tvaru DD (den), MM (měsíc), RR (poslední dvojčíslí roku).
Sloupec 2	-	„Kód země“ (viz Číselník zemí ČSN ISO 3166) – uveďte kód země vlastníka plavidla.
Sloupec 3	-	„Rejdař“ – uveďte název provozovatele plavidla.
Sloupec 4	-	„Kód plavidla“ (viz Číselník druhu plavidla) - uveďte kód druhu plavidla, na kterém je zboží přepravováno. 
Sloupec 5	-	„Kód věci“ (viz Číselník jednotlivých skupin přepravovaných věcí NST 2007) – uveďte kód druhu přepravované věci.
Sloupec 6	-	„Nakládka v tunách“ - uveďte nakládku věcí pro jednotlivé ložené skupiny věcí, pokud je věc ložena v kontejnerech, uvádí se hmotnost věcí v kontejnerech a hmotnost kontejneru.
Sloupec 7	-	„Přístav nakládky“ (viz Číselník přístavů vnitrozemské vodní dopravy) – uveďte přístav nakládky přepravovaných věcí. V případě dovozu uveďte přístav nakládky přepravovaných věcí, v případě vývozu vykazující přístav. 
Sloupec 8	-	 „Přístav vykládky“ (viz Číselník přístavů vnitrozemské vodní dopravy) – uveďte přístav vykládky přepravovaných věcí. V případě dovozu uveďte vykazující přístav, v případě vývozu přístav vykládky přepravovaných věcí.
Sloupec 9	-	„Kód kontejneru“ (viz Číselník druhu kontejneru) – v případě, že je během plavby přepravována věc v kontejnerech, nebo samotné prázdné kontejnery, uveďte kód druhu kontejneru v závislosti na tom, jestli je ložený nebo ne.
Sloupec 10	-	„Počet kontejnerů“ - uveďte počet přepravovaných kontejnerů podle jednotlivých skupin druhu kontejneru a skupin v nich ložených věcí.
Sloupec 11	-	„Třída nebezpečných věcí podle Řádu RID (ADN)“ (viz Číselník tříd nebezpečných věcí) – pokud se jedná o přepravu nebezpečných věcí podle Řádu RID uveďte kód třídy nebezpečných věcí.

Číselníky používané v tomto výkazu naleznete na http://www.mdcr.cz/ Statistika dopravy / Systém resortního statistického zjišťování Ministerstva dopravy / Číselníky používané ve výkazech v resortu MD.

Tabulka II. Počet obsloužených plavidel (vyplňuje se za celý kalendářní rok pouze ve výkazu pro 4. čtvrtletí)
Do tabulky se zapisuje počet všech plavidel, která v přístavu stála – bez ohledu na činnost, kterou plavidla vykonával.
Rozlišuje se typ plavidel – sloupec „a“ a  doba stání  - sloupce 1 a 2. 
Vyplňuje se za celý rok ve výkazu pro 4. čtvrtletí.


