
Co nového v Intrastatu v roce 2023? 

 

Pro rok 2023 jsou v oblasti Intrastatu - statistiky zahraničního obchodu se zbožím mezi ČR a 

jinými členskými státy EU, připraveny dvě změny. Nasazení validace ID Partnera a úprava 

formuláře „Oznámení o změně registračních údajů“, která souvisí s podáním zjednodušeného 

hlášení. 

• Nasazení validace u daňového identifikačního čísla partnerského subjektu  

Od referenčního období leden 2022 zpravodajské jednotky vykazují ve směru vývoz v rámci 

EU údaj o daňovém identifikačním čísle partnerského subjektu (ID partnera). Kontrolou 

vykázaných údajů bylo zjištěno, že některé subjekty u tohoto datového prvku vykazují jiné 

hodnoty než ID partnera. Jednalo se například o číslo faktury, názvy subjektů, pouze číselné 

hodnoty bez uvedení označení státu apod. Z tohoto důvodu Celní správa České republiky 

přistoupila k vytvoření nové validace. Jako podklad pro vytvoření validace sloužil dokument 

Evropské komise, který je dostupný na odkazu (bod Q11): 

Vies on-the-Web - European Commission (europa.eu) 

Struktura validace ID partnera 

 

Členský stát / 
Severním Irsku 

Struktura Formát 

AT-Rakousko ATU99999999 Vždy začíná ATU a následuje 8 číslic - celkem 11 znaků  

BE-Belgie 
BE0999999999 
BE1999999999 

Vždy začíná BE a následuje 10 číslic, kdy dle struktury první číslice by měla být 0 nebo 1 - celkem 12 znaků 

BG-Bulharsko 
BG999999999 nebo 

BG9999999999 
Vždy začíná BG a následuje 9 nebo 10 číslic – celkem 11 nebo 12 znaků 

CY-Kypr CY99999999L Vždy začíná CY a následuje 8 číslic a následně 1 písmeno – celkem 11 znaků 

DE-Německo DE999999999 Vždy začíná DE a následuje 9 číslic – celkem 11 znaků 

DK-Dánsko DK99 99 99 99 
Vždy začíná DK a následuje 8 číslic, umožnit strukturu s mezerami (tvar DK99 99 99 99) – celkem 10 nebo 13 

znaků 

EE-Estonsko EE999999999 Vždy začíná EE a následuje 9 číslic – celkem 11 znaků 

EL-Řecko EL999999999 Vždy začíná EL a následuje 9 číslic – celkem 11 znaků 

ES-Španělsko ESX9999999X 
Vždy začíná ES a následuje 1 znak který může být číslo nebo písmeno dále 7 číslic a dále 1 znak který může být 

číslo nebo písmeno. Nemůže být na 3 a 11 pozici číslo současně – pouze na 3 nebo 11 pozici (nebo může být na 3 
a 11 pozici písmeno) - celkem 11 znaků 

FI-Finsko FI99999999 Vždy začíná FI a následuje 8 číslic – celkem 10 znaků 

FR-Francie FRXX 999999999 
Vždy začíná FR, následují 2 znaky které mohou být číslo nebo písmeno a dále následuje 9 číslic, umožnit 

strukturu s mezerou (tvar FRXX 999999999) – celkem 13 nebo 14 znaků 

HR-Chorvatsko HR99999999999 Vždy začíná HR a následuje 11 číslic – celkem 13 znaků 

HU-Maďarsko HU99999999 Vždy začíná HU a následuje 8 číslic – celkem 10 znaků 

IE-Irsko 
IE9S99999L 

IE9999999WI 
Vždy začíná IE následně 2 varianty. 1) následuje 1 číslo dále 1 znak který může být písmeno, číslo nebo znak + 

nebo znak *, následuje 5 číslic a dále 1 písmeno. 2) následuje 7 číslic a dále 2 písmena – celkem 10 nebo 11 znaků 

IT-Itálie IT99999999999 Vždy začíná IT a následuje 11 číslic – celkem 13 znaků 

LT-Litva 
LT999999999 nebo 
LT999999999999 

Vždy začíná LT a následuje 9 nebo 12 číslic – celkem 11 nebo 14 znaků 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/faq


 
Tato nová validace byla nasazena v průběhu srpna 2022. V současné době, v případě uvedení 

chybného DIČ partnera (ID Partner) ve výkazu Intrastatu je výkaz přijat, ale subjektu je zasíláno 

upozornění formou emailu a varování v rámci aplikace pomocí které zpravodajská jednotka 

podala výkaz.  

Od 1.1.2023 bude provedeno nasazení této validace ID partnera rovnou do aplikací pro 

vyplňování a zasílání výkazů Intrastatu, tzn. do aplikací InstatDesk a InstatOnline. V případech, 

kdy uživatel této aplikace vyplní údaj ID partnera, který nebude odpovídat správnému formátu, 

nebude po provedení validace možné výkaz uložit a odeslat. Od 1.1.2023 bude validace striktně 

zavedena v aplikaci InstatOnline a k témuž dni bude také zpřístupněna pro stažení nová verze 

aplikace InstatDesk 2.4.0, která bude obsahovat stejnou validaci. V zájmu podávání výkazů 

Intrastatu bez vad, doporučujeme co nejrychlejší instalaci nové verze. Platnost aplikace 

InstatDesk ve verzi 2.3.3 bude ukončena 1.5.2023, kdy výkazy zaslané prostřednictvím této 

starší verze budou od tohoto data odmítány. 

Další informace k problematice ID Partnera jsou uvedeny také na webových stránkách Českého 

statistického úřadu: Informace k DIČ partnera | ČSÚ (czso.cz) 

 

• Úprava formuláře Oznámení o změně registračních údajů 

 

Na základě novelizace vyhlášky č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního 

zákona, dojde od 1.1.2023 k úpravě formuláře Oznámení o změně registračních údajů, který 

tvoří její přílohu č. 12. Do formuláře bude doplněna část, týkající se zániku povinnosti 

vykazovat údaje Intrastatu, a to pro subjekty, které v roce 2022 použily zjednodušené hlášení a 

v roce 2022 nedosáhly prahu pro vykazování. Pro zpravodajské jednotky, které v roce 2022 

využily možnosti podat zjednodušené hlášení a zároveň jim pro rok 2023 končí povinnost 

vykazovat údaje Intrastatu z důvodu nedosažení prahu 12 mil. Kč pro vykazování v daném 

směru, platí povinnost dle § 127 daňového řádu oznámit místně příslušnému celnímu úřadu 

změnu registračních údajů, resp. zánik povinnosti vykazovat údaje Intrastatu. Toto oznámení 

může zpravodajská jednotka provést pouze prostřednictvím formuláře Oznámení o změně 

registračních údajů. 

 

LU-Lucembursko LU99999999 Vždy začíná LU a následuje 8 číslic – celkem 10 znaků 

LV-Lotyšsko LV99999999999 Vždy začíná LV a následuje 11 číslic – celkem 13 znaků 

MT-Malta MT99999999 Vždy začíná MT a následuje 8 číslic – celkem 10 znaků 

NL-Nizozemsko NLSSSSSSSSSSSS Vždy začíná NL a následuje 12 znaků, které mohou být písmeno, číslice, znaky + nebo * - celkem 14 znaků 

PL-Polsko PL9999999999 Vždy začíná PL a následuje 10 číslic – celkem 12 znaků 

PT-Portugal PT999999999 Vždy začíná PT a následuje 9 číslic – celkem 11 znaků 

RO-Rumunsko RO999999999 Vždy začíná RO a následuje 2 až 10 číslic – celkem minimálně 4 znaky maximálně 12 znaků 

SE-Švédsko SE999999999999 Vždy začíná SE a následuje 12 číslic – celkem 14 znaků 

SI-Slovinsko SI99999999 Vždy začíná SI a následuje 8 číslic – celkem 10 znaků 

SK-Slovensko SK9999999999 Vždy začíná SK a následuje 10 číslic – celkem 12 znaků 

XI-Severním Irsku 

XI999 9999 99 or 
XI999 9999 99 999 or 

XIGD999 or 
XIHA999 

Vždy začíná XI a následují 3 varianty. 1) následuje 9 číslic. 2) následuje 12 číslic. 3) následují 2 písmena „GD“ 
nebo „HA“ a dále 3 čísla, umožnit strukturu s mezerami (tvar XI999 9999 99 nebo 

XI999 9999 99 999) - celkem 7, 11, 13, 14 a 17 znaků   

 

https://www.czso.cz/csu/czso/informace-k-dic-partnera


Pokud zpravodajská jednotka v roce 2022 vykázala zjednodušené hlášení, musí začátkem roku 

2023 provést jeden z těchto kroků: 

1. Pokud zpravodajská jednotka dosáhla v roce 2022 prahu pro vykazování a nadále 

splňuje podmínky pro použití zjednodušeného hlášení, vykáže za referenční období 

leden 2023 zjednodušené hlášení, které bude platné pro následující referenční období 

(rok 2023). 

2. Pokud zpravodajská jednotka dosáhla v roce 2022 prahu pro vykazování, bude počínaje 

referenčním období leden 2023 vykazovat údaje Intrastatu o pohybu zboží standardně 

měsíčně. (Pokud zpravodajská jednotka přestala splňovat podmínky pro použití 

zjednodušeného hlášení v průběhu roku 2022 nebo v průběhu referenčního období leden 

2023, tak nesplňuje podmínky pro použití zjednodušeného hlášení na rok 2023 a musí 

od referenčního období leden 2023 vykazovat údaje o pohybu zboží standardně 

měsíčně.) 

3. Pokud zpravodajská jednotka nedosáhla v roce 2022 prahu pro vykazování, tzn. zaniká 

jí povinnost vykazovat údaje o subjektu, musí v souladu s § 127 tento zánik oznámit 

místně příslušnému celnímu úřadu. Dle tohoto ustanovení musí být tato změna 

oznámena ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy změna nastala. Po uplynutí lhůty pro podání 

všech výkazů Intrastatu za rok 2022, tzn. po 12. pracovním dnu měsíce následujícím po 

referenčním období prosinec 2022, zpravodajská jednotka ví, zda za rok 2022 dosáhla 

nebo nedosáhla prahu pro vykazování. Na základě této skutečnosti počíná běžet lhůta 

pro oznámení zániku povinnosti od 18.1.2023. Konec lhůty pro podání oznámení o 

zániku povinnosti vykazovat údaje Intrastatu je 1.2.2023.  

 

U zpravodajských jednotek, které vykazují statistické údaje o zboží, Celní správa České 

republiky zná, jaký objem zboží dovezly či vyvezly v rámci EU a na základě této hodnoty tudíž 

ví, zda došlo k dosažení prahu a skutečnosti, zda povinnost vykazovat údaje i nadále trvá. Tyto 

zpravodajské jednotky proto nemusí (dle § 127 odst. 4 daňového řádu) oznamovat zánik 

povinnosti vykazovat údaje. K tomuto dojde z moci úřední. Jiné je to však u zpravodajských 

jednotek, které použily zjednodušené hlášení. U těchto zpravodajských jednotek Celní správa 

České republiky objem zboží nezná. Z tohoto důvodu je případný zánik povinnosti vykazovat 

údaje nutné oznámit. Tyto subjekty musí tedy v oznámení o změně registračních údajů 

identifikovat daný subjekt, vyplnit tuto novou část a odeslat místně příslušnému celnímu úřadu. 

 



• Sdělení ČSÚ 427/2022 Sb. 

 

Na základě změny přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře 

a o společném celním sazebníku, byla provedena aktualizace číselníku, který je součástí Sdělení 

Českého statistického úřadu č. 497/2021 Sb., o zavedení číselníku Seznam zboží, které není 

určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK).  

Přehled změn v seznamu pro rok 2023 je uveden v novém Sdělení Českého statistického úřadu 

č. 427/2022 Sb., o aktualizaci číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené 

vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK). 

https://www.czso.cz/documents/10180/25216553/sdeleni_c_427_2022_sb_zjedvyk.pdf/83aa3fc2-6d7c-45c5-8b6c-a3af44f8102b?version=1.0

