
Požadované informace: 

Prosíme o informaci, zda nám vznikla opětovně povinnost pro Intrastat hlášení naše DIČ: 

CZXXXXXXXX. 

     

Poskytnuté odpovědi: 

 

Povinný subjekt k tomu uvádí, že nemá informace o obchodech žadatele a případná povinnost, 

registrace a následné vykazování o vnitrokomunitárním obchodu (Intrastat) je v kompetenci 

žadatele.  

 

Povinný subjekt podle ustanovení § 56 odst. 1 zákona č. 242/2016 Sb., celního zákona ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „celní zákon“) zabezpečuje sběr, zpracování a poskytování údajů 

pro statistické účely, mezi které podle ustanovení § 56 odst. 2 písm. c) celního zákona jsou údaje 

o obchodu mezi Českou republikou a jinými členskými státy Evropské unie. Podle ustanovení 

§ 3 nařízení vlády č. 244/2016 Sb., v platném znění (dále jen nařízení vlády) jsou prahy pro 

vykazování údajů uvedeny v příloze č. 3 nařízení vlády, 8.000.000 Kč u zboží odeslaného do 

jiných členských států Evropské unie a 12.000.000 Kč u zboží přijatého z jiných členských států 

Evropské unie. Výkazy pro odeslání a přijetí se vykazují samostatně. 

 

Na základě ustanovení § 57 odst. 2 celního zákona je zpravodajská jednotka (žadatel) povinna 

se registrovat (překročení jednoho z uvedených prahu). Zpravodajskou jednotkou se podle 

ustanovení § 57 odst. 1 rozumí osoba, která je podle přímo použitelného předpisu Evropské 

unie povinna vykazovat údaje o obchodu se zbožím mezi Českou republikou a jinými členskými 

státy Evropské unie. V článku 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 ze 

dne 31. března 2004 o statistice Společenství se zbožím mezi členskými státy a zrušení nařízení 

Rady (ES) č. 3330/91 jsou uvedeny strany odpovědné za poskytování informací do systému 

Intrastat.  

 

Dle článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 

o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které 

se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickém úřadu Evropského společenství, nařízení Rady 

(ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Eurotom, kterým se 

zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (dále jen „nařízení 

č. 223/2009“), je uvedeno, že národní statistické úřady (Český statistický úřad), jsou 

v jednotlivých členských státech určené jako subjekty, které odpovídají za koordinaci všech 

činností na vnitrostátní úrovni pro vývoj, vypracování a šíření evropské statistiky. V článku 

3 bod 5 nařízení č. 223/2009 se „sběrem údajů“ rozumí zjišťování a všechny jiné metody pro 

získávání informací z různých zdrojů, včetně administrativních a na základě toho může být 

zjištěno, že žadatel dosáhl z některého prahu pro vykazování. Povinný subjekt dle ustanovení 

§ 61 může prověřovat plnění povinnosti související se sběrem, zpracováním a poskytováním 

údajů o obchodu se zbožím mezi Českou republikou a jinými členskými státy Evropské unie 

nejpozději do dvou let ode dne skončení příslušné lhůty pro jejich vykázání. 

 

Žadatel má podle ustanovení § 58 odst. 4 celního zákona povinnost vykazovat údaje do konce 

kalendářního roku následujícího po referenčním období, od kterého vykazování údajů počalo, 

nebo do dne zrušení registrace žadatele k dani z přidané hodnoty, pokud k němu došlo dříve. 

Podle ustanovení § 58 odst. 5 celního zákona se údaje vykazují nejpozději dvanáctý pracovní 

den měsíce následujícího po skončení referenčního období (kalendářní měsíc), a to elektronicky 

ve formátu a struktuře zveřejněné správcem cla (celní správou).   



 

Povinný subjekt závěrem uvádí, že podle ustanovení § 56 odst. 4 celního zákona za nesplnění 

některé povinnosti nepeněžité povahy může žadateli respektive zpravodajské jednotce uložit 

pokutu až do výše 1.000.000 Kč. 


