
Návod k vyplnění formuláře „Žádost o registraci/změnu parametrů elektronické 

komunikace pro Intrastat“ 
 

1. ODDÍL „I. TYP ŽÁDOSTI“ V TOMTO ODDÍLU VYBERTE JEDNU Z MOŽNOSTÍ: 

 

1.1. Nová registrace subjektu - zaškrtněte, pokud se registrujete jako nová zpravodajská jednotka nebo zástupce 

na místně příslušném celním úřadu. V případě, že zpravodajská jednotka bude zastupována zástupcem, 

zmocní ho podle bodu 3.2.2. Pokud za subjekt jedná zástupce, musí předložit plnou moc k zastupování 

(zastupování při registraci, zastupování při vykazování dat Intrastatu). 

1.2. Změna již zavedených parametrů - zaškrtněte, pokud jste již registrovanou zpravodajskou jednotkou nebo 

zástupcem a požadujete změnu v adrese, kontaktní osobě, zastupování nebo přihlašovacích údajích subjektu. 

Pokud za subjekt jedná zástupce, musí předložit plnou moc k zastupování (k registraci a k vykazování dat 

Intrastatu). 
 

2. ODDÍL „II. IDENTITA SUBJEKTU“ V TOMTO ODDÍLU VYBERTE JEDNU Z MOŽNOSTÍ: 

 

2.1. Zpravodajská jednotka - použijte, pokud hlášení podáváte sami za sebe nebo jste zastupováni.  

2.2. Zástupce - Volbu použijte výhradně tehdy, pokud zastupujete zpravodajskou jednotku při vykazování dat. 

Zástupce zasílá data za zpravodajskou jednotku. 

2.3. Adresa a kontaktní údaje. Vyplňte údaje o subjektu a kontaktní osobě. V případě, že jsou údaje kontaktní 

osoby a zpravodajské jednotky shodné, zaškrtnete možnost „ANO“, pokud se liší, zaškrtněte  „NE“ a  vyplňte 

pouze ty údaje, které jsou rozdílné. Pokud se jedná o zněnu stávajících údajů (1.2)  vyplňte všechna pole. 
 
 

3. ODDÍL „III. ÚDAJE VZTAHUJÍCÍ SE K ZPRAVODAJSKÉ JEDNOTCE“. TENTO ODDÍL VYPLŇTE, POUZE POKUD JSTE POUŽILI VOLBU 

2.1., A TO NÁSLEDOVNĚ: 

 

3.1. Referenční období a směr - uveďte směr a referenční období, ve kterém vznikla vykazovací povinnost. Může 

být uvedeno i zpětně, pokud byla vykazovací povinnost zjištěna dodatečně, například na základě kontroly. 

3.2. Zastupování - vyberte jednu z  možností: 

3.2.1. Zpravodajská jednotka bude vykazovat/vykazuje sama za sebe - data zasílá zpravodajská jednotka - 

pro vykazování nevyužíváte zástupce. Pro vykazování dat vyplňte „oddíl IV – přihlašovací údaje“ Tato 

volba se použije rovněž v případě, kdy již nechci být zastupován někým jiným a data budu posílat sám za 

sebe. 

3.2.2. Zpravodajská jednotka zplnomocňuje zástupce – zpravodajská jednotka uvede DIČ již registrovaného 

zástupce, který ji bude zastupovat. Nevyplňovat „oddíl IV – přihlašovací údaje“, pro zasílání dat bude 

použit přístup zástupce.  
 

4.   ODDÍL „IV. PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE“ 

V tomto oddílu uveďte e-mailové adresy, které budete používat k přihlašování do aplikací Intrastatu. Údaje vyplní 

subjekt (zpravodajská jednotka vykazující data sama za sebe nebo zástupce), který data celní správě odesílá. Lze 

použít také pro zadání nového účtu (např. příchod nového zaměstnance) nebo zrušení účtu (odchod 

zaměstnance) nebo kombinaci obojího. V případě, že máte více účtů (pracovníků) a chcete, aby měl celní úřad 

přímý kontakt na konkrétního pracovníka, uveďte u účtu telefonní číslo – zrychlí se tak řešení případných 

problémů. 

5. PŘEDÁNÍ FORMULÁŘE MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉMU CELNÍMU ÚŘADU 

 

Subjekt zajistí předání vyplněného formuláře místně příslušnému celnímu úřadu před zasláním prvního hlášení 

Intrastatu. O provedení registrace Vás bude celní úřad informovat. Pro předání formuláře doporučujeme využít 

datových schránek. 

 

 



 

Seznam datových schránek celních úřadů: 

CÚ pro hlavní město Prahu: k8dny3x  CÚ pro Pardubický kraj: 8rtnz5p 

CÚ pro Jihočeský kraj: jz5nz4j    CÚ pro Plzeňský kraj: 7g2ny62 

CÚ pro Jihomoravský kraj: mhqnzh6  CÚ pro Středočeský kraj: xafnz2g 

CÚ pro karlovarský kraj: dpvnz2s   CÚ pro Ústecký kraj: gabny7s 

CÚ pro Královéhradecký kraj: 64anzhu  CÚ pro Kraj Vysočina: edynz54 

CÚ pro Liberecký kraj: vznny3t   CÚ pro Zlínský kraj: hi4nz6h 

CÚ pro Moravskoslezský kraj: ng6nz2n  CÚ Praha Ruzyně: fvjnzin 

CÚ pro Olomoucký kraj: utenz4d 


