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ÚVOD 

 
  Šest stát� založilo v 50. letech 20. století Evropské spole�enství uhlí a oceli s d�ležitým 

cílem: zastavit vále�né krveprolití a posílit mír. Dnes se spole�enství nazývá Evropská unie 

(dále jen EU) i když ješt� nemá právní subjektivitu, v brzké dob� však lze o�ekávat její 

získání. �eská republika vstoupila do jednotného „Spole�enství“ v kv�tnu roku 2004.                     

Po p�ístupu dvou dalších zemí v roce 2007 má nyní tém�� p�l miliardy obyvatel, 27 �lenských 

stát� a rozkládá se na velké �ásti evropského kontinentu. EU chce být spravedlivou koalicí, 

která se stará o ob�any všech �lenských zemí. Všichni �lenové prosazují mír, demokracii, 

právní stát, dodržování lidských práv a spole�n� pracují na ší�ení t�chto hodnot do okolí. 

 

 Jedním z hlavních cíl� EU je hospodá�ský pokrok. V pr�b�hu posledních 50. let                

a zejména od 80. let 20. století, kdy byl v roce 1986 podepsán Jednotný evropský akt,            

je d�láno mnoho pro odstran�ní p�ekážek mezi národními ekonomikami zemí EU a vytvo�ení 

jednotného trhu, který umož�uje volný pohyb zboží, osob, kapitálu, služeb, svobodu 

podnikání v jiném �lenském stát�. Objem obchod� mezi zem�mi EU zna�n� vzrostl                        

a tím se zárove� EU stala p�ední sv�tovou obchodní velmocí. 

 

 Téma Intrakomunitární obchod a jeho zm�ny po vstupu �R do EU jsem si vybrala 

proto, že a�koliv v EU žije pouze 7 % sv�tového obyvatelstva, p�edstavuje asi 1/5 sv�tového 

dovozu a vývozu. Obchody mezi státy EU, které jsou pro ekonomiku všech �lenských zemí 

nezbytn� d�ležité, tvo�í 2/3 celkového objemu obchodu EU. V jednotlivých 27 zemích 

zahrnuje více než ½ celkového objemu obchodu, v n�kterých p�ípadech dokonce okolo 80 %. 

Díky celistvému ekonomickému trhu je obchodování mezi zem�mi EU mnohem jednodušší. 

Zboží, služby, kapitál a osoby se mohou voln� pohybovat p�es národní hranice státu.                                         

Je to také výhodné pro spot�ebitele z r�zných zemí, kte�í mohou v jednotlivých zemích hledat 

nejlepší nabídku na trhu. Evropská unie je hlavním vývozcem a druhým nejv�tším dovozcem 

na sv�t�. Nejd�ležit�jšími obchodními partnery EU jsou Spojené státy americké                          

a po nich hned �ína. EU jako obchodní partner napomáhá hospodá�skému r�stu v mén� 

rozvinutých zemích. 

 

 Vzhledem k tomu, že jsem si za téma vybrala obchod mezi zem�mi EU, �ekal                     

m� nelehký úkol. Najít firmu, která ve „Spole�enství“ obchoduje a zárove� bude schopná               
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a ochotná poskytnout mi pot�ebné informace. Firem na našem trhu je spousta, ale ne každá               

se zabývá zahrani�ním obchodem v EU. A když jsem již n�jakou firmu našla, nebyli                     

v ní tak ochotní zam�stnanci, jak jsem si p�edstavovala. Po dlouhém hledání po ž�árském 

okrese se mi nakonec naskytla možnost spolupracovat s firmou Labara s. r. o. , která sídlí 

nedaleko Velké Bíteše v obci Jind�ichov a p�sobí v oblasti elektrotechniky. 

 

 Cílem bakalá�ské práce je popsat správné vypl�ování výkazu INTRASTAT o p�ijetí       

a odeslání zboží vzhledem k jeho tišt�né i elektronické podob�. 

 

 Pro �ešení bakalá�ské práce jsem formulovala hypotézu, že po vstupu �eské Republiky 

do Evropské unie vzrostla byrokratická stránka obchodování mezi �lenskými zem�mi. 

  

 V práci vycházím z poznatk�, které jsem získala b�hem mého t�íletého studia                  

na Vysoké škole Bá�ské – technické univerzit� Ostrava, z odborné literatury a z konzultací 

v uvedené firm�. 

   

 Bakalá�ská práce je rozd�lena do dvou �ástí: teoretické a praktické. Teoretická                 

se bude zabývat obchodem mezi a mimo zem� Evropské unie a popíše podnik vybraný                 

ke spolupráci. Praktická se zam��uje na popis vypl�ování výkazu INTRASTAT o p�ijetí                       

a odeslání zboží. 

  

Graf 1: Celkový dovoz a vývoz EU za leden 2008 
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Celkový dovoz a vývoz EU
 za leden 2008

55%

45%
dovoz

vývoz



 

 - 3 -  

1. OBCHOD  V  A  MIMO  EU 
 Skute�nost, že EU je jednotným celním územím (celní unie), je zahrani�ní obchod     

po vstupu �R do EU rozd�len na dv� oblasti: 

a) mimounijní obchod – obchody s a mezi státy, které nepat�í do EU (t�etí zem�) 

b) vnitrounijní (intrakomunitární) obchod – obchod mezi �lenskými státy EU 

 Podmínky, které platí pro obchodování se zem�mi v EU se odvíjejí od p�íslušnosti 

uvedené v bodu b) oblasti. 

 

1.1 Mimounijní obchod (zahrani�ní obchod EU) 

 Obsahem mimounijního obchodu je zboží, které nemá status EU, tj. zboží dovezené   

ze zemí, které nejsou �leny EU, a které zde není propušt�no do režimu volného ob�hu. 

V návaznosti na �lánek 133 Smlouvy ES se všechny �lenské zem� EU zavazují v��i t�etím 

zemím provád�t jednotnou obchodní politiku a chovat se ke t�etí zemi jednotn�. Zapojení               

�R do systému unijní jednotné obchodní politiky si vyžádalo �adu zásah� do d�ív�jší 

zavedené praxe, zejména v oblasti celního �ízení. Nejd�ležit�jšími zm�nami jsou: 

� p�enesení �ásti zákonodárné iniciativy vlády �R na Evropskou komisi a zákonodárné 

rozhodovací pravomoci Parlamentu �R na Radu EU a Evropský parlament 

� p�istoupení k mezinárodním dohodám uzav�eným mezi zem�mi EU a ukon�ení 

platnosti dohod �R s EU a všech mezinárodních dohod se t�etími zem�mi,                     

které nejsou slu�itelné se �lenstvím EU (nap�.: dohody o preferen�ním obchodu           

a pravidlech p�vodu) 

� nahrazení �eského celního zákona celním zákonem EU (v�etn� provád�cích p�edpis�) 

� nahrazení �eského celního sazebníku celním sazebníkem EU tzv. TARIC 

 V oblasti zahrani�ního obchodu EU musíme od sebe odd�lit problematiku celní              

a da�ovou, tzn. v pojmu celní dluh odd�lit clo a dan�. Na rozdíl od celounijní problematiky 

jsou dan� v národní kompetenci �lenských zemí EU a to v�etn� jejich výše a výb�ru.  

 Základními celními p�edpisy po vstupu �R jsou: 

a) Spole�ná celní legislativa [11]: 

� Na�ízení Rady �. 2913/92 – Celní kodex 

� Na�ízení komise �. 2454/93 – provád�cí p�edpis k celnímu kodexu 

� Na�ízení rady �. 918/83 – osvobození od cla 

� Na�ízení komise �. 2658/87 – spole�ný celní tarif (TARIC) 
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b) Novely národních celních p�edpis� (ú�inné od 1. 5. 2004) [11]: 

� Novela �eského celního zákona – zákon �. 187/2004 Sb., kterým se m�ní 

zákon �. 13/1993 Sb., celní zákon, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 

� provád�cí vyhláška k �eskému celnímu zákonu – Vyhláška �. 199/2004 Sb.             

a 200/2004 Sb., kterými se provád�jí n�která ustanovení celního zákona            

a kterými se ruší n�které vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla        

a nepreferen�ní p�vod zboží 

 Zajišt�ní celního dluhu je �ešeno [9]: 

a) p�evodem p�íslušného dluhu (�ástky) na ú�et p�íslušného celního orgánu 

b) ru�ením: 

� globáln� za celní dluh, který vznikl nebo by mohl vzniknout z jedné            

nebo n�kolika transakcí provád�ných jedním dlužníkem 

� individuáln� za celní dluh, který vznikl nebo by mohl vzniknout z jedné 

transakce provád�né jedním dlužníkem 

- ru�í se pomocí záru�ní listiny nebo záru�ního dokladu 

� zástavním právem, je-li zajiš�ován celní dluh, který vznikl nebo by mohl 

vzniknout z jedné nebo n�kolika transakcí, jiných než je režim tranzitu, 

provád�né jedním dlužníkem 

- v��itelem se v tomto p�ípad� stává stát a celní ú�ad je zástupcem státu 
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1.2 Vnitrounijní obchod (intrakomunitární obchod) 

 Obsahem vnitrounijního obchodu je zboží statusem EU, se kterým je obchodováno 

[11]: 

� bez celních formalit (bez prokazování p�vodu, bez celních režim�                    

tj. nap�. bez celních sklad�, bez formalit spojených s aktivním zušlech�ovacím 

stykem apod.) 

� bez cla 

� bez netarifních opat�eních (licence, kvóty apod.) 

� s povinností statistického sledování obchodních operací mezi �lenskými státy 

EU – INTRASTAT 

 Z celního hlediska má obchod charakter vnitrostátního obchodu, z da�ového hlediska 

jde o obchod s charakterem zahrani�ním. Celní orgány nemají kontrolní oprávn�ní,                 

to znamená, že se zboží nenachází pod celním dozorem a obchodní subjekty, tedy prodávající 

a kupující, si obchod uskute��ují a organizují sami. 

 Podle zákona 235/2004 Sb. o dani z p�idané hodnoty byl ve vztahu odesílatele 

k po�izovatel�m zboží do jiných �lenských zemí EU p�vodní pojem „vývoz zboží“ nahrazen 

termínem „dodání zboží do jiného �lenského státu“, neboli tzv. „intrakomunitární pln�ní“. 

Tato dodání nejsou zda�ována daní na výstupu, jsou považována za osvobozená zdanitelná 

pln�ní s nárokem na odpo�et, a to pouze v p�ípad�, že jsou spln�ny následující body: 

� po�izovatel zboží je v jiném �lenském stát� EU registrován k dani z p�idané 

hodnoty, tzn., že má da�ové identifika�ní �íslo (DI�) pro ú�ely DPH.            

Po uplatn�ní nároku na osvobození je pak prodávající subjekt (dodavatel) 

povinen uvést a zkontrolovat platnost DI� svého zákazníka, které mu bylo 

vydáno v jiné �lenské zemi EU 

- p�id�lení DI� je prokazováno písemným osv�d�ením o da�ové 

registraci 

- osv�d�ení o da�ové registraci je d�ležitým dokladem,                              

a proto se vyžaduje ú�edn� (notá�sky) ov��ená kopie                            

o DI� p�i obchodní transakci 

- dále si obchodník m�že ov��it DI� zákazníka p�es datový systém    

EU pod ozna�ením VIES 

� jedná se o dodání s pohybem zboží, tzn., že je uskute��ována p�eprava zboží 

do jiného �lenského státu EU. Pro uplatn�ní nároku na osvobození                   

je pak dodavatel povinen prokázat, že zboží je do jiného �lenského státu 
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opravdu dopraveno, dodáno nap�. pomocí dodacího listu, doklad o p�eprav� 

apod. 

� dodání zboží do jiného �lenského státu EU je p�edm�tem DPH                      

pro po�izovatele, tzn. jedná se o dodání s p�evodem práva nakládat se zbožím 

jako vlastník. Pro uplatn�ní nároku je odesílatel povinen prokázat p�íslušný 

obchodn�-právní vztah, na základ� kterého dochází k dodání zboží do jiného 

�lenské zem� EU (nap�.: smlouvou, objednávkou apod.) 

 Pokud nejsou spln�ny výše uvedené podmínky, podléhá daná dodávka �eské DPH 

p�íslušné výši. Samostatn� jsou �ešeny p�ípady dodávky zboží bez pohybu (bez p�epravy), 

zasílání zboží (dodávka zboží subjektu do jiného �lenského státu EU, který v tomto stát� není 

registrován k DPH), dodávky zboží s montáží, dodávky zboží za ú�elem p�emíst�ní 

obchodního majetku do jiné �lenské zem� EU apod.. 

 Dále je pak podle již zmín�né novely da� z p�idané hodnoty ve vztahu k po�izovatel�m 

zboží z �R pojem „dovoz zboží“ nahrazen termínem „po�ízení zboží v jiném �lenském stát�“, 

neboli tzv. „intrakomunitární pln�ní“. Dodávky jsou v tuzemsku p�edm�tem DPH                  

za p�edpokladu, že v souvislosti s po�ízením zboží p�echází právo nakládat se zbožím jako 

jeho vlastník, a že zboží je do �R skute�n� dodáno. V praxi tuzemský po�izovatel zatíží 

p�ijaté zdanitelné pln�ní daní a celkovou �ástku vypo�ítané DPH uvede v odpovídající 

kolonce svého da�ového p�iznání, kde jsou uvedena i ostatní domácí zdanitelná pln�ní.             

Za p�edpokladu, že použije p�ijaté zdanitelné pln�ní pro svá zdanitelná pln�ní, m�že        

v tom samém da�ovém p�iznání uplatnit nárok na odpo�et DPH, a to samoz�ejm� p�i spln�ní 

podmínek stanovených zákonem o dani z p�idané hodnoty. Pro odb�ratele majícího nárok      

na odpo�et DPH v plné mí�e je celá transakce z hlediska DPH neutrální. 

 Podle ustavení § 35  o DPH musí da�ový doklad p�i po�ízení z jiného �lenského státu 

obsahovat [9]: 

a) název, sídlo nebo místo podnikání a da�ové identifika�ní osoby registrované k dani 

z p�idané hodnoty v jiném �lenském stát�, která dodává zboží, v�etn� kódu zem� 

b) obchodní firmu nebo jméno a p�íjmení, pop�ípad� název, dodatek ke jménu a p�íjmení 

a názvu, sídlo nebo místo podnikání a da�ové identifika�ní �íslo podnikatele 

c) eviden�ní �íslo da�ového dokladu 

d) rozsah a p�edm�t po�ízení 

e) datum vystavení dokladu 

f)    datum uskute�n�ní po�ízení 

g) jednotkovou cenu bez dan� 
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h) základ dan� z p�idané hodnoty 

i)    základní nebo sníženou sazbu dan� z p�idané hodnoty 

j)    výše dan� z p�idané hodnoty uvedenou v halí�ích, pop�ípad� zaokrouhlenou na desítky 

halé�� nahoru 

 Faktura v EU musí obsahovat [9]: 

a) datum vystavení faktury 

b) datum dodávky zboží nebo služeb, pokud je jiné než datum vystavení faktury 

c) jedine�né �íslo faktury 

d) identifika�ní �íslo DPH dodavatele 

e) název a adresa dodavatele, odb�ratele 

f)    množství a povaha dodávaného zboží (služeb) 

g) jednotková cena bez DPH a sou�ty po jednotlivých sazbách DPH 

h) aplikované sazby DPH 

i)    splatné DPH po jednotlivých sazbách 

 Plátce dan� z p�idané hodnoty, který dodává zboží do jiné �lenské zem� EU, je povinen 

vystavit za každé dodání zboží pro jinou osobu, která je registrována k dani v jiné �lenské 

zemi, da�ový doklad a to nejpozd�ji do 15 dn� od data uskute�n�ní zdanitelného pln�ní        

nebo p�ijetí platby, pokud zmín�ná platba p�edchází dodání zboží. 

 

1.2.1 Statistika pohybu zboží v rámci EU - INTRASTAT  

 Jedná se o statistický systém založený na povinném výkaznictví pro ekonomické 

subjekty, které provádí vnitrounijní obchod. Je závazný a ve svých základních principech 

stejný ve všech zemích. INTRASTAT vychází ze zásad, které platí pro všechny státy: 

� vykazují se pouze údaje o zboží v intrakomunitárním obchodu, nikoliv služby 

� ve všech zemích EU se vykazuje stejná skladba údaj� 

� v hlášení se samostatn� vykazuje p�íjem zboží, samostatn� odesílání zboží za celý 

kalendá�ní m�síc a rozhodující je okamžik skute�ného(fyzického) p�íjmu a odeslání 

zboží 

� v hlášení se rozlišují pouze druhy zboží obsažené v zásilkách, ne jednotlivé zásilky    

nebo �asová posloupnost obdržení 

� p�íjemce a odesílatel zboží vykazují hlášení nezávisle na sob� a každý na vlastní 

odpov�dnost 
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 Povinnost vykazovat údaje o dovozu a vývozu v systému INTRASTAT je stanovena 

v �R Vyhláškou �. 200/2004 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a zp�sobu 

sd�lování údaj� o obchodu mezi �R a ostatními �lenskými zem�mi EU. 

 Jednotlivé zem� EU zajiš�ují jednotlivý provoz systému INTRASTAT a �eší s ohledem 

na vlastní státní administrativu. Sb�r dat pro systém zajiš�ují r�zné orgány státní správy. 

Nap�íklad národní statistické ú�ady, národní ú�ady celní nebo i národní banky. 

 Povinnost vykazovat údaje v systému se týká subjekt�, které p�ekro�í tzv. asimila�ní 

práh pro p�ijetí zboží z jednoho �lenského státu EU nebo p�i odesílání zboží do jiného 

�lenského státu EU. Asimila�ní práh je stanoven pro odesílání zboží ve výši 4 000 000 K�,        

pro p�ijetí zboží ve výši 2 000 000 K� a vychází z fakturované hodnoty zboží, odd�len�       

pro p�ijetí a pro odeslání zboží. 

 Po vstupu �R do EU si musí každý subjekt hlídat p�ípadný vznik povinnosti sám. 

Subjekt tedy má povinnost hlídat, jestli v n�kterém okamžiku v pr�b�hu roku nep�ekro�í       

po odesílání nebo po p�ijetí zboží v sou�tu fakturovaných hodnot od po�átku daného roku 

asimila�ní práh. V p�ípad� p�ekro�ení se subjekt stává zpravodajskou jednotkou a je povinen 

za m�síc podat výkaz INTRASTAT. 

 Systému INTRASTAT podléhá veškeré zboží se statusem EU a zboží v celním režimu 

aktivního zušlech�ovacího styku nebo p�epracování pod celním dohledem, které je do�asn� 

odesíláno resp. p�ijímáno jinou �lenskou zemí, než ve které bylo do t�chto režim� zadáno. 

 Pro celkové vypln�ní hlášení INTRASTATU jsou pot�eba i jiné doklady než jsou p�ijaté   

a vydané faktury. Dále je pot�eba nap�. [9]: 

� obchodní smlouvy 

� smlouvy o zušlecht�ní 

� objednávky oprav 

� p�ijaté a vydané faktury, ú�ty, (týkající se zboží, dopravy, spedi�ních poplatk�, 

skladného balného, ceny oprav, atd.) 

� proformafaktury 

� dodací listy 

� nákladní listy 

� dobropisy a vrubopisy, pokud by zm�na ceny uvedené v m�sí�ním hlášení 

p�evyšovala �ástku 100 000 K� za m�síc 
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Hlášení INTRASTATU m�žeme rozd�lit na 2 �ásti [9]: 

a) identifika�ní �ást, která bude obsahovat: 

� období 

� po�et vypln�ných �ádk� 

� ozna�ení po�adového �ísla vypln�ného tiskopisu 

� po�et celkem vypln�ných tiskopis� 

� obchodní firma – název, adresa, PS�, odpov�dná osoba, telefon, fax, e-mail 

� zástupce – název, adresa, PS�, DI�, odpov�dná osoba, telefon, fax, e-mail 

b) zbožová �ást: 

� kombinovaná nomenklatura zboží 

- osmimístný �íselný zbožový kód 

� p�vod zboží (vypl�uje pouze u p�íjmu zboží) 

� zem� odeslání 

- dvoumístný alfabetický kód 

� zem� ur�ení (vypl�uje pouze u odeslání zboží) 

� kraj odeslání (odeslané zboží) 

� kraj p�ijetí (p�ijaté zboží) 

� fakturovaná �ástka v K� 

- skute�n� placená �ástka uvedená na faktu�e za p�ijaté nebo odeslané 

zboží spojená s ostatními náklady nap�.: za dopravu 

- pokud jsou v �ástce zahrnuty i služby, musejí být vy�len�ny 

- pokud je dodána souhrnná faktura za n�kolik druh� zboží s celkovou 

�ástkou nad 6 000 K�, je pot�eba do hlášení rozd�lit hodnoty              

ke každému zvláš� 

- fakturovaná �ástka se vykazuje v korunách zaokrouhlených na celé 

�ástky nahoru 

- ceny v zahrani�ních m�nách se p�epo�ítávají podle stanoveného 

celního m�sí�ního kurzu 

� vlastní hmotnost zboží 

� množství v m�rných jednotkách 

� dodací podmínka INCOTERMS 2000 

� druh obchodu 

� druh dopravy 

� statistický znak  
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� kód zvláštního pohybu zboží 

 Zápis výše uvedených dat se bude provád�t pomocí podpoložek zapsaných jednotliv�   

za sebou. Slu�ování opakovaných podpoložek je možné jen v tom p�ípad�, že dochází 

ke shodnosti dat nomenklatury, zem� ur�ení, zem� p�vodu, kraje p�ijetí �i odeslání, druhu 

obchodu, druhu dopravy a dodacích podmínek. 

 Hlášení s údaji pro INTRASTAT se podává souhrnn� za sledované období, kterým        

je kalendá�ní m�síc jedenkrát nejpozd�ji do 12. pracovního dne v m�síci následujícím           

po sledovaném období. 

 Pokud dojde v hlášení k chyb�, m�že se za ur�itých podmínek zp�tn� opravit: 

� oprava má formu opravného hlášení, ve kterém je v záhlaví tiskopisu výrazn� 

uvedeno „ OPRAVA“ 

� všechny chyby a nep�esnosti se musejí opravovat u ceny, pokud jejich výše 

p�esáhne hodnotu 100 000 K� 

� všechny chyby a nep�esnosti se musejí opravovat u množství, pokud          

jejich výše p�esáhne 20 % 

� všechny ostatní chyby a nep�esnosti se musejí opravovat vždy 

 V hlášení INTRASTAT se nevykazuje zboží k vystavování na veletrzích a výstavách, 

divadelní kulisy, vratné obaly, obchodní vzorky, zboží ke zkouškám, zboží používané        

jako nosi�e informací (pokud nejsou p�edm�tem obchodní operace), a další. 

 Dále se seznámíme s aktivitami spojenými s hlášením INTRASTAT [9]: 

a) v pr�b�hu kalendá�ního m�síce 

� sb�r informací, doklad� a podklad� 

� vyhodnocení informací, rozbor doklad� a podklad� 

� odstran�ní nejasností a neúplností 

� rozd�lení zásilek do položek zboží 

� tarifování zboží – za�azení zboží pod p�íslušnou kombinovanou nomenklaturu 

� p�i�azení p�íslušného druhu zboží povinnou m�rnou jednotku 

� stanovení zem� ur�ení nebo zem� odeslání 

� stanovení p�vodu zboží 

� p�epo�et cizí m�ny na K� 

� stanovení ceny u zásilek zdarma 

� rozpo�ítání souhrnných cen na díl�í ceny dle druhu zboží 

� stanovení p�ímých náklad� v tuzemsku a v zahrani�í 

� stanovení �isté hmotnosti 
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� rozpo�ítání souhrnné �isté hmotnosti na díl�í dle druh� zboží 

� stanovení množství p�íslušného zboží v povinných m�rných jednotkách 

� vyhodnocení charakteru obchodu 

� zakódování transakce dle charakteru obchodní operace 

� ur�ení dodacích podmínek, ov��ení podmínek Incoterms 2000 

� ur�ení druhu dopravy 

� vyhodnocení statistických kód� a zvláštních pohyb� zboží 

� zpracování pr�b�žné evidence INRASTATU, d�lené na p�ijetí a odeslání 

� p�id�lení položkám pr�b�žné evidence INTRASTATU souvztažnost 

k doklad�m a podklad�m 

� ov��ení v INTRASTATU zpracovaných doklad� a podklad� identifika�ním 

kódem zpracování 

b) po ukon�ení kalendá�ního m�síce 

� ov��ení úplnosti zpracované pr�b�žné evidence INTRASTATU 

� uzáv�rková sumarizace pr�b�žné evidence INTRASTATU 

� záv�re�ná úprava m�sí�ního hlášení INTRASTATU, samostatn� p�íjem            

a odeslání 

� kone�ná kontrola hlášení INTRASTATU p�ed p�edáním (odesláním             

p�es IDES) 

� p�edání nebo elektronický p�enos hlášení INTRASTATU místn� p�íslušnému 

CÚ s potvrzením o p�edání (odeslání) 

� archivace evidence INTRASTATU 

� pr�b�žná evidence všech výsledk� reklama�ních za�ízení, vydaných a p�ijatých 

dobropis�, zajišt�ní jejich souvztažnosti s vykázanými daty obchodních 

operacích v INTRASTATU 

� p�i p�ekro�ení mezi hodnoty a množství pro opravy, zpracování opravných 

hlášení INTRASTATU 

 

1.2.2 Souhrnné hlášení 

 Plátce má povinnost podávat souhrnné hlášení jednou za �tvrtletí finan�nímu ú�adu. 

Ú�elem hlášení je porovnávání údaj� v da�ových p�iznání, ke kterým mají p�ístup veškeré 

finan�ní ú�ady všech �lenských zemí EU. Takto je možné kontrolovat aplikaci DPH              

p�i dodávkách zboží z jednoho státu do druhého, které dodavatel vykázal jako „zboží prodané 

do jiného �lenského státu“, ale ve skute�nosti neprodal v �R bez dan�. Tento výkaz se podává 
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�tvrtletn� do 25 dn� po skon�ení kalendá�ního �tvrtletí spolu s da�ovým p�iznáním místn� 

p�íslušnému finan�nímu ú�adu.  

 Povinnost vypl�ovat hlášení mají všichni plátci DPH, kte�í dodávají zboží do jiného 

�lenského státu EU osob� registrované k DPH v jiném stát�. Na rozdíl od INTRASTATU      

se zde nevykazuje zboží, které bude po�izováno v jiných �lenských zemích EU,                                

ale pouze zboží z �R dodávané do jiných �lenských stát�. 

 Souhrnné hlášení obsahuje tyto údaje [11]: 

� da�ové identifika�ní �íslo každého plátce (po�izovatele) v jiném �lenském stát� 

EU, pod nímž mu bylo zboží dodáno 

� kód �lenského státu EU, který poskytl uvedené identifika�ní �íslo 

� celkovou hodnotu dodávaného zboží každému po�izovateli v jiném �lenském 

stát� EU za sledované �tvrtletí 

� množství realizovaných pln�ní pro každého plátce (po�izovatele) za sledované 

období 

� kód druhu dodávaného zboží (kód pln�ní), kterým se bude definovat                  

o jaký druh dodání zboží se jedná  

 Možné kódy pln�ní: 

� kód 0 – p�i dodání zboží do jiného �lenského státu osob� registrované k dani 

v jiném �lenském stát� 

� kód 1 – p�i p�emíst�ní obchodního majetku plátcem do jiného �lenského státu 

� kód 2 – p�i dodání zboží uvnit� území EU formou t�ístranného obchodu 
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1.3 T�ístranný obchod 

 Rozumí se obchod, který uzav�ou t�i osoby (prodávající, prost�ední osoba, kupující) 

registrované k dani ve t�ech r�zných státech EU: 

a) zbožová transakce, ve které vystupují t�i osoby registrované k DPH                                       

ve t�ech �lenských zemích. První osoba, registrovaná k DPH v n�které z �lenských 

zemí, dopravuje zboží k t�etí osob�, která je registrovaná k DPH ve stejném �lenském 

stát�. Druhá osoba je prost�edníkem, to znamená, že od první osoby nakupuje a t�etí 

osob� prodává. V d�sledku toho nemusí vykazovat  zboží do systému INTRASTAT.         

Do systému INTRASTAT vykazuje zboží osoba první.  

b) zbožová transakce, ve které vystupují t�i osoby registrované k DPH                                       

ve dvou �lenských zemích. Op�t první osoba, registrovaná k DPH v n�které 

z �lenských zemí, dopravuje zboží k t�etí osob�, která je registrovaná k DPH                      

ve stejném �lenském stát�. První osoba prodává zboží osob� druhé,                                

která je registrována k DPH ve stejném �lenském stát�, ale t�etí osoba, která nakupuje 

od osoby druhé, je registrována k DPH v jiné �lenské zemi než osoba první a druhá. 

Výkaz INTRASTAT o odeslání vykazuje pouze osoba druhá a výkaz INTRASTAT     

o p�ijetí vykazuje osoba t�etí. 

c) zbožová transakce, v níž vystupují t�i osoby registrované k DPH                                         

ale pouze ve dvou �lenských státech. Jedná se o dopravu zboží od první osoby k osob� 

t�etí, ale ob� jsou registrované v jiných �lenských státech k DPH. Osoby, jež jsou 

registrované k DPH ve stejné zemi, jsou druhá a t�etí. Transakce ale probíhá stejn�, 

jako u p�edešlých p�ípad�, tedy první prodává druhému a druhý prodává t�etímu. 

Výkaz o p�ijetí vypl�uje osoba druhá a výkaz o odeslání vypl�uje osoba první. 

Obrázek 1: T�ístranný obchod 

 

 

Pramen: vlastní zpracování 
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1.4 Kombinovaná nomenklatura 

 Kombinovaná nomenklatura je osmimístný �íselný kód, který se využívá,                     

jak pro spole�ný celní sazebník, tak i pro mezinárodní obchod EU. Kód je složen z: 

� kódu nomenklatury Harmonizovaného systému na prvních šesti místech 

� kódu ur�ujícího podpoložku Kombinované nomenklatury na sedmém a osmém míst� 

(pokud nedochází k dalšímu �len�ní zboží, na sedmém a osmém �ísle je „00“)  

 Kombinovanou nomenklaturu spravuje Komise EU. Její starostí je dohlížet                    

na každoro�ní aktualizaci k 1. m�síci roku a zve�ej�ování zm�n. Komise EU založila „ Výbor 

pro celní a statistickou nomenklaturu“, který zabezpe�uje vysv�tlivky k za�azování zboží 

podle kombinované nomenklatury, rozhoduje p�i sporném za�azení zboží a navrhuje možné 

zm�ny, které komise p�ijímá ke kone�nému schválení. 

 Systém takto za�azeného zboží postrádá vnit�ní logickou systematiku,                                   

podle které by byly jednotlivé druhy zboží �azeny postupn� za sebou. Za�azování zboží                

do p�íslušné nomenklatury není náhodné, to znamená, že se jedná o proces postupných krok�, 

podle pevn� stanovených Všeobecných pravidel. Zboží musí být za�azeno                                         

pouze do té nomenklatury, do které opravdu pat�í. Postup je tedy následující: 

� ur�ení základních charakteristik zboží 

� ur�ení materiálu, ze kterého je zboží vyrobeno 

� ur�ení funkce zboží 

� seznámení se s pravidly pro správné za�azení zboží 

� ur�ení t�ídy nomenklatury 

� ur�ení kapitoly ve t�íd� u zboží 

� ur�ení nomenklaturního �ísla zboží 

� zjistit, jestli zboží nep�ipadá pod výjimku 

� ur�ení v nomenklaturním �ísle položku 

� ur�ení v nomenklaturní položce podpoložku 

 Pokud zboží nelze jednozna�n� za�adit, m�že si podnik požádat o Závaznou informaci 

u místn� p�íslušného Celního �editelství. Informace má charakter rozhodnutí celní správy       

o sazebním za�azení zboží, které se vydává na základ� písemné žádosti. Za tuto informaci 

podnik zaplatí 350 K�. Závazní informace platí na celém celním území EU a je platná          

po dobu 6 let od dne vydání.  

 Pokud je zboží nesprávn� za�azeno do nomenklatury, je špatn� stanovena sazba dan� 

z p�idané hodnoty. Ovliv�uje zda podléhá nebo nepodléhá zboží spot�ební dani. Souhrnn� 

ovliv�uje dan� a statistiku �eské republiky. P�i odhalení nesprávného za�azení následuje 
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sankce. Ta m�že nar�st až do výše 100 000 K� u fyzické osoby a 4 000 000 K� u právnických 

osob. Spolu s pokutou m�že dojít i k propadnutí zboží. 

 Veškeré pot�ebné informace o Kombinované nomenklatu�e m�žeme zjistit 

z internetových server� Generálního �editelství www.cs.mfcr.cz v oddíle „Obchod                  

se zbožím“, v �ásti „Sazební za�azení“ pod názvem „Kombinovaná nomenklatura“             

nebo na webové adrese �eského statistického ú�adu www.czso.cz v oddíle v oddíle 

„INTRASTAT“, v �ásti „Tiskopisy a �íselníky“. 
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1.5 P�vod zboží 

 Prokazování p�vodu zboží je velice d�ležité. Proto by nem�lo být opomíjeno. P�vod  

lze rozd�lit do dvou skupin: 

a) nepreferen�ní p�vod zboží – k p�vodu zboží není následn� navázáno žádné 

preferen�ní zvýhodn�ní. Nepreferen�ní p�vod zboží se neprokazuje žádným zvláštním 

zp�sobem. Rozhodujícím faktorem je, kde bylo zboží zcela získáno nebo kde bylo 

vyrobeno a pokud se na výrob� podílí více zemí, pak je zemí nepreferen�ního p�vodu 

zboží zem�, kde byla provedena poslední výrobní operace, která dala zboží jeho 

charakter. Nepreferen�ní p�vod zboží se uvádí  v p�ijatých hlášeních INTRASTAT. 

Vše o nepreferen�ním p�vodu zboží je zakotveno v �láncích  22-26 celního kodexu 

„Spole�enství“. 

b) preferen�ní p�vod zboží – dovoz zboží s preferen�ním p�vodem je ur�itým zp�sobem 

zvýhod�ován (nap�. preferen�n� sníženou sazbou cla nebo zvýhod�ující kvótou). 

Preferen�ní p�vod zboží musí být vždy ur�en a prokázán p�esn� stanoveným 

zp�sobem, který je p�edepsán závaznými právními p�edpisy – mezinárodními 

úmluvami. Upravuje jej �lánek 27 celního kodexu „Spole�enství“. 

 Rozlišujeme prokazování p�vodu zboží v rámci tuzemského, intrakomunitárního           

a zahrani�ního obchodu: 

a) tuzemský obchod  

- p�vod zboží  není t�eba udávat, pokud je zboží spot�ebováváno 

v tuzemsku, pop�. použito ve výrob�, kde finální výrobek neopouští 

�R 

- p�vod zboží je pot�eba prohlásit a uvést na obchodní doklad,         

když bude zboží vyváženo mimo  území EU a je t�eba certifikovat 

p�vod zboží 

- p�vod zboží je t�eba prohlásit a uvést na obchodní doklad,                            

když bude zboží použito ve výrob� finálního výrobku musí být ur�en 

p�vod zboží z d�vodu vývozu s certifikovaným p�vodem 

- p�vod zboží se prohlašuje a uvádí na obchodní doklad, když je zboží 

prodáváno v intrakomunitárním obchodu v rámci EU 

b) intrakomunitární obchod EU 

- p�vod zboží se nemusí prohlašovat, když je zboží nakupováno          

ke spot�eb� v EU, pop�. použito p�i výrob�, kde finální výrobek  

neopouští EU 
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- p�vod zboží se prohlašuje a uvádí na obchodní doklad, když kupující 

požaduje prohlášený p�vod zboží 

- p�vod zboží se prohlašuje a uvádí na obchodní doklad, jestliže zboží 

bude vyváženo mimo zem� EU do t�etích zemí s certifikovaným 

p�vodem. 

c) zahrani�ní obchod EU se t�etími zem�mi 

- p�vod zboží není t�eba uvád�t a certifikovat, pokud kupující                     

tyto informace nepožaduje 

- p�vod zboží je t�eba prohlásit a uvést na obchodní doklad, 

certifikovat, když kupující požaduje certifikát o p�vodu zboží 

 

1.5.1 Doklady o p�vodu zboží 

a) Certifikát o p�vodu EUR.1 – univerzální certifikát, který udává informace o p�vodu 

používaný pro zahrani�n� obchodní operace ve všech preferen�ních systémech krom� 

vývozu ze zemí systému GSP. EUR.1 certifikát m�že být vystaven dodate�n�, 

v p�ípad� ztráty nebo zni�ení p�i doprav� m�že být vystaven duplikát. 

b) Certifikát o p�vodu EUR.2 – vystavovaný pro dodávky zboží nízké hodnoty                      

do 1000 EUR, zaslané poštou a kurýrní službou do Alžírska, Egypta, Sýrie.  

c) Osv�d�ení o p�vodu FORM A – certifikát se používá u vývozu zboží ze zemí 

preferen�ního systému GSP (rozvojové zem�) a musí být vydán a potvrzen pov��eným 

ú�adem ve vývozní zemi. 

d) Prohlášení o p�vodu zboží na faktu�e nebo jiném obchodním dokumentu - je formáln� 

stanoven a je uveden v textu mezinárodní preferen�ní úmluvy mezi EU a p�íslušnými 

zem�mi. Prohlášení lze použít u zásilek s max. hodnotou 6000 EUR. 

 V �R vydává certifikáty o p�vodu zboží hospodá�ská komora.  
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2.  SPOLE�NOST  LABARA  S.  R.  O.  
 

Obrázek 2: Labara s. r. o.  

 

 

 

 

 

                                                        

                                                         Pramen: [13]                                                              

 

 Firma LABARA s. r. o. byla založena v roce 1995 s právní formou fyzická osoba. 

V roce 2006 se p�etransformovala na právnickou osobu, spole�nost s ru�ením omezeným. 

Hlavní �inností byl a doposud je nákup a prodej vrstvených elektroizola�ních materiál�. 

Postupným rozvojem a zájmem zákazník� z celého sv�ta, se spole�nost rozší�ila o sortiment 

kompletních dodávek pro elektrotechnický pr�mysl. Mezi významné obchodní partnery 

spole�nosti pat�í firmy ABB s. r. o. (Brno, Ostrava), OEZ s. r. o., Arcelor Mittal Ostrava a. s. , 

Škoda Electric s. r. o., MEP Post�elmov s. r. o. a mnoho dalších.  

 

 Materiály dodávané firmou LABARA se z v�tší �ásti v �eské republice nevyráb�jí, 

tudíž se musejí dovážet ze zahrani�í, a to jak z východní Evropy (Rusko, B�lorusko), z Asie 

(Indie, �ína), tak i ze zámo�í (USA) a samoz�ejm� ze st�ední, jižní a severní Evropy 

(Slovensko, N�mecko, Francie, Itálie, Švédsko, Velká Británie). 

 

 V sortimentu elektroizola�ních materiál� se nacházejí materiály – desky, ty�e, trubky,  

drážkové izolace, technické tkanice, lepící pásky, izola�ní trubi�ky, slídové izolace, kruhové  

a profilové m�d�né dráty pro vinutí. Dále jsou firmou rovn�ž nabízeny vodi�e a kabely        

pro elektrické rozvody, závojové rohože pro laminaci, skelné tkaniny a p�íze.  
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Obrázek 3: Výrobky firmy 

 

  

 

 

 

 

 

                                                           Pramen: [13]                                                              

                                                            

 V roce 1998 za�ala spole�nost nabízet zákazník�m, �ezání materiál� na požadovaný 

rozm�r a následn� i opracování plast� a kov� dle jejich požadavk� a výkresové dokumentace. 

Firma vlastní pot�ebné strojní vybavení k této �innosti nap�. CNC soustruhy, CNC frézy          

a pily. Zákazník�m spole�nost dále nabízí dodávky �ezaných dílc� s p�esností od 0,1 mm, 

lakování dílc�, lepení, tepelné tvarování plast�. Firma dodává jak kusové výrobky tak i velké 

série výrobk� v krátkém dodacím termínu. Firemní výroba pracuje s dostate�ným objemem 

skladových zásob – okolo 70 tun. V sou�asné dob� má firma k dispozici 4 budovy,                     

z nichž t�i slouží jako skladové prostory a jedna je strojním vybavením a administrativní �ástí 

firmy. Rozloha skladových prostor je okolo 2 km2.  

 

 Kvalita výroby je garantována certifikovaným systémem ISO 9000:2001,                        

který má firma od roku 2001, kdy se následn� každý rok provádí p�ezkoumání stavu 

autorizovanou auditorskou firmou. Firma poskytuje svým zákazník�m kompletní servis.                 

To znamená, že dostanou vždy výrobek v požadované kvalit� a dodacím termínu. 

 

 V sou�asné dob� firma LABARA s.r.o. zam�stnává okolo osmdesáti zam�stnanc�. 

Jednatelem spole�nosti je pan Radomír Holík, prokuristou je Oskar Muhlhansl.  
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	editel 

 

Obchodní odd�lení 

 

 

Ekonomické odd�lení 

 

 

Výrobní odd�lení 

 

Prokura 

 

Skladníci + �idi�i 

Organiza�ní schéma 1: Labara s. r. o. 

 

  

 

  

 

 

 

Pramen: vlastní zpracování 

 

Spole�nost má n�kolik odd�lení:  

a) Obchodní odd�lení – zde pracuje jedenáct zam�stnanc�, kte�í se specializují na prodej 

lakovaných m�d�ných vodi��, na prodej kabel�, elektroizolant� (elektroizola�ní 

desky, polyestery, trubky,ty�e), lepících pásek, tkanic, skelných tkanin a drážkových 

izolací. Dva zam�stnanci se zabývají zahrani�ním obchodem (nákup a prodej všech 

druh� materiálu). Jeden z nich na západní Evropu plus zbytek sv�ta                              

a druhý na východní trhy (zem� bývalého Sov�tského svazu).  

b) Ekonomické odd�lení - pracuje zde deset lidí. Hlavní ú�etní, mzdová ú�etní, pomocné 

ú�etní, fakturantky, pokladní. 

c) Výrobní odd�lení – sem spadají programáto�i CNC stroj�, manažer výroby, 

koordinátor výroby, vedoucí výroby, kontrolor kvality a výrobní d�lníci.                    

Celkem ve výrob� pracuje okolo t�iceti p�ti zam�stnanc�.  

d) Zbytek zam�stnanc� tvo�í skladníci a �idi�i. K dnešnímu datu má firma šest �idi��, 

z nichž je jeden hlavní. Jeho náplní práce je plánování každodenní trasy k zákazník�m 

a taktéž k dodavatel�m. Jak jsem již zmínila výše, firma má t�i budovy, kde jsou 

skladové prostory.      

 V každé z t�chto budov je odlišný sortiment zboží s r�zným po�tem skladník�, jeden 

skladník je hlavní. Sklad elektroizola�ních desek má  �ty�i skladníky, sklad lakovaných 

vodi�� má dva skladníky, sklad lepících pásek, drážkových izolací a tkanic má jednoho 

skladníka a sklad kabel� má �ty�i skladníky. 
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Obrázek 4: Stroj firmy 

 

 

 

 

 

                                                                   Pramen: [13]                                                              

 Firma vlastní t�i dodávky do 1,5 tuny, jeden automobil do 3,5 tuny, jedno nákladní auto 

do 5ti a 8mi tun. Obchodní zástupci disponují firemními vozy pick-up, ve kterých taktéž vozí 

ke svým zákazník�m zboží v menším množství.  
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3.  UVÁD�NÍ  ÚDAJ�  DO  VÝKAZU  P�I  P�IJETÍ  A  ODESÍLÁNÍ  

ZBOŽÍ 
 

3.1 Záhlaví výkazu 

 Údaje ze záhlaví je t�eba uvést na každém listu tiskopisu. 

 

3.1.1 Období (rr/mm) 

 Do vyzna�ených okének se uvádí rok a m�síc, za které jsou údaje ve výkazu 

vypl�ovány.  

Obrázek 5: Období 

 

 

                                          Pramen: [14] 

 

3.1.2 Po�et �ádk� 

  Do p�edtisku se do p�ti okének uvádí celkový po�et vypln�ných �ádk� na všech listech 

p�edávaného výkazu. P�eškrtnuté �ádky z d�vodu oprav chybných údaj� se do celkového 

po�tu �ádk� nepo�ítají. Nevyužitá okénka p�ed �íslem, vyjad�ující po�et �ádk�, se dopl�ují 

nulami nebo se ponechají prázdná. 

 

Obrázek 6: Po�et �ádk� 

 

 

                                           Pramen: [14] 

 

3.1.3 Ozna�ení list� na tiskopisech 

  Do p�edtišt�ného okénka za slovem „list“ se dopl�uje po�adové �íslo listu                             

a do dalšího okénka za písmenem „z“ celkový po�et list� p�edávaného výkazu.                   

Nap�íklad pokud se vypl�ují dva listy výkazu (tzn. více než 15 �ádk� na jednom list�),  

na první list se uvádí:    a na druhém listu se uvádí: 

List 1z 2                         List 2 z 2 

 

 

0 8 0 2Období (rr/mm)

Po�et �ádk� 1 0
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Obrázek 7: List 

 

 

     

                                 Pramen: [14] 

 

3.1.4 Zpravodajská jednotka 

  Uvád�jí se možné identifika�ní údaje zpravodajské jednotky [14]: 

a) DI� zpravodajské jednotky, v�etn� ozna�ení „CZ“, pokud již není ve výkaze 

p�edtišt�no 

b) Obchodní jméno, název nebo p�íjmení, jméno a adresa zpravodajské jednotky 

c) P�íjmení a jméno kontaktní osoby, která m�že být nahrazena za zpravodajskou 

jednotku 

d) Telefonní �íslo kontaktní osoby 

e) �íslo faxu kontaktní osoby 

f) E-mail kontaktní osoby 

 V p�ípad�, že n�který z uvedených druh� spojení na kontaktní osobu neexistuje       

(nap�. zpravodajská jednotka nevlastní fax, telefon  nebo e-mail), ponechává se prostor 

prázdný. 

Obrázek 8: Zpravodajská jednotka 

        Pramen: [14] 

 

 

 

 

 

 

11 zList 

Labara s.r.o., Jind�ichov 20, Velká Bíteš, 
595 01

Tel.

8652095287

566 533 111

loucka@labara.cz

566 533 128

E-mail

Fax

Zpravodajská jednotka

Jana Loucká

CDI� Z
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3.1.5 T�etí strana 

  Výkaz m�že za zpravodajskou jednotku vyplnit nebo p�edat celnímu ú�adu osoba,        

jež se nazývá prostorný subjekt. Zastává funkci zástupce zpravodajské jednotky. Za správné 

vypln�ní výkazu a jeho odeslání ale z�stává odpov�dna zpravodajská jednotka. 

 

 Jestliže výkaz bude vypl�ovat nebo p�edávat zástupce, musí napsat do pravé �ásti 

záhlaví za nadpis „ T�etí strana“ slovo „ ano“. V p�ípad�, že zástupce uvede do této �ásti 

výkazu sv�j název nebo název obchodní firmy, slovo „ano“ do p�íslušné �ásti výkazu            

již vyzna�ovat nemusí. Sv�j název nebo obchodní firmu m�že zástupce zpravodajské 

jednotky doplnit i o svoji adresu a pop�ípad� i o p�íjmení a jméno, telefonní, faxové              

nebo e-mailové spojení na kontaktní fyzickou osobu, která je za zástupce zpravodajské 

jednotky schopna a pov��ena podat k p�edanému výkazu požadované vysv�tlení. 

 V p�ípad�, že výkaz vyhotovuje sama zpravodajská jednotka bez pomoci zástupce, 

pravá �ást s nadpisem „T�etí strana“ se samoz�ejm� nevypl�uje. 

 

Obrázek 9: T�etí strana 

 

 

 

 

 

 

 
        Pramen: [14] 

 

3.2 Údaje o zboží 

 

3.2.1 �íslo �ádku 

  Na p�edtišt�ných tiskopisech výkaz� pro odeslání a p�ijetí jsou na každém listu �ádky   

01 – 15. Pokud p�i oprav� chybných nebo špatných údaj� dojde k p�eškrtnutí �ádku, �íslování 

�ádek se nem�ní. 

 

 

 

Obchodní jméno nebo název anebo 
p�íjmení, jméno a adresa

T�etí strana

FaxTel.

E-mail

Kontaktní osoba
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Obrázek 10: �íslo �ádku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: [14] 

 

3.2.2 Sloupec 1 výkazu: Kód zboží 

 Do tohoto sloupce se uvádí osmimístný �íselný kód odpovídající podpoložce 

odeslaného, p�ijatého zboží dle kombinované nomenklatury. Více o kombinované 

nomenklatu�e je napsáno výše v �ásti 1.4. 
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Obrázek 11: Kód zboží 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Pramen: [14] 

 

3.2.3 Sloupec 2 výkazu: Stát ur�ení  (pro odeslání), Stát odeslání (pro p�ijetí) 

  Státem ur�ení  nebo odeslání je kone�ný �lenský stát EU, o kterém je v dob� odeslání 

(p�ijetí) známo, že do (z) n�j má být zboží v rámci p�íslušného p�evozu dopraveno (dodáno). 

V�tšinou je to stát, kam (z kterého) je zásilka p�ímo ur�ena. 

 

 Pro vyzna�ení státu ur�ení se používají alfabetické kódy: 

BE Belgie, LT Litva, AT Rakousko, BG Bulharsko, LV Lotyšsko, RO Rumunsko, DK 

Dánsko, LU Lucembursko, GR 	ecko, EE Estonsko, HU Ma�arsko, SK Slovensko, FI 

Finsko, MT Malta, SI Slovinsko, FR Francie (a Monako), DE N�mecko, GB Spojené 

království, IE Irsko, NL Nizozemí, ES Špan�lsko, IT Itálie, PL Polsko, SE Švédsko, CY 

Kypr, PT Portugalsko. 
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Obrázek 12: Stát odeslání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: [14] 

 

3.2.4 Sloupec 3 výkazu: Kraj p�vodu (pro odeslání), Stát p�vodu (pro p�ijetí) 

 Do t�etího sloupce se uvádí kód kraje (státu) p�vodu zboží. Jedná se o kraj v �R (stát), 

kde zboží bylo vyrobeno, zpracováno, smontováno, zušlecht�no, vyt�ženo, vyp�stováno          

a podobn�. Není-li kraj p�vodu zboží  znám nebo zboží není p�vodem z �R,                             

uvede se v p�íslušném sloupci kód „99“.  

 

 Stát p�vodu - v p�ípad� zpracování v r�zných státech se státem p�vodu rozumí stát,      

ve kterém zboží, o n�mž se vykazují údaje do INTRASTATU, bylo celkov� zkompletováno. 

Za stát p�vodu se rozhodn� nepovažuje stát, ve kterém bylo zboží podrobeno pouhé 

jednoduché operaci, nap�. balení, p�ebalení, ošet�ení a smíchání. V p�ípadech, kdy p�vod 

zboží není znám, uvede se do p�íslušné �ádky sloupce 3 namísto kódu státu p�vodu kód 

„QU“.  
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 Pro vyzna�ení kraje p�vodu p�i odeslání zboží se používají tyto kódy: 

10 Hl. m�sto Praha, 52 Královéhradecký kraj, 20 St�edo�eský kraj 53 Pardubický kraj, 31 

Jiho�eský kraj, 61 Vyso�ina, 32 Plze�ský kraj, 62 Jihomoravský kraj, 41 Karlovarský kraj, 71 

Olomoucký kraj, 42 Ústecký kraj, 72 Zlínský kraj, 51 Liberecký kraj, 80 Moravskoslezský 

kraj 

Obrázek 13: Stát p�vodu 
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3.2.5 Sloupec 4 výkazu: Fakturovaná �ástka v K�  

 Fakturovaná hodnota v K� je hodnota, kterou prodávající obdrží od kupujícího              

za odeslané zboží. Jedná se o p�evodní hodnotu zboží, kterou snižuje nebo zvyšuje druh 

použitých dodacích podmínek. P�evodní hodnotu uhrazuje kupující prodávajícímu bez ohledu 

na použití r�zných dodacích podmínek a také zda jsou prodávajícím do p�evodní hodnoty 

zahrnuty i p�ímé obchodní náklady nebo ne. Fakturovaná hodnota je ve v�tšin� p�ípadech 

celková �ástka na faktu�e. M�že být sou�tem vyjád�ené ceny za samotné zboží, náklad� 

spojených s jeho dopravou, balením atd. Sou�ástí fakturované hodnoty zboží však musí být 

dávky, poplatky, spot�ební dan� a vedlejší výdaje, kterými se rozumí náklady na balení, 

p�epravu, pojišt�ní a provize, pokud jsou sou�ástí úplaty hrazené kupujícím prodávajícímu      

a sou�asn� jsou zahrnovány do základu dan� z p�idané hodnoty. Do fakturované hodnoty 
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vykazované do INTRASTATU se nezahrnuje �ástka DPH, i když je nap�íklad sou�ástí ceny 

hrazené kupujícím, který není plátce DPH. Do fakturované hodnoty vykazované                    

do INTRASTATU se nep�ipo�ítávají �ástky z faktur, které v souvislosti s dodávkou 

odesílaného zboží uhrazuje prodávající nap�íklad dopravc�m, pojiš�ovn� a jiným subjekt�m. 

Prakticky tyto náklady kupující prodávajícímu nahradí, protože je v�tšinou zahrne p�ímo       

do ceny fakturované kupujícímu nebo je na faktu�e pro kupujícího jmenovit� vy�íslí. �ástka 

do INTRASTATU vykazované fakturované hodnoty musí být nižší v p�ípad�,                         

že prodávajícímu poskytnutou slevu za platbu p�edem, rabaty a podobné slevy, pokud jsou 

zaú�tované v okamžiku dodání nebo poskytnutí zboží a o jejich �ástku se snižuje základ DPH. 

 

  Pro jiné transakce než prodej, musí být hodnota ur�ena tak, jako by se o prodej jednalo   

a p�íslušná hodnota se musí stanovit na základ� údaj� uvedených na faktu�e, dle vypo�ítané 

kalkulace nebo odhadem. To se týká nap�íklad p�ípad�, kdy zpravodajská jednotka p�emís�uje 

sv�j majetek do jiného �lenského státu, t�eba za ú�elem nejistého prodeje, k uskladn�ní        

na dobu delší než 24 m�síc� nebo i ke zpracování dle ur�ité smlouvy. 

 

  Pokud jde o odeslání zboží dle smlouvy, musí vykazovaná hodnota obsahovat hodnotu 

zboží p�ijatého ke zpracování zvýšenou o hodnotu zpracovatelské operace a o hodnotu 

p�ípadných p�ídavk� dodaných ke zpracovanému zboží zpracovatelem. 

 

  P�i odesílání zboží, za které nejsou od odb�ratele inkasovány peníze, ale naopak                    

je za n� odb�rateli placeno (nap�íklad p�i odesílání odpad�) anebo je poskytováno bezplatn�,     

se namísto fakturované hodnoty uvádí do sloupce 4 výkazu �íslice nula.  

 

  P�i zp�tném odesílání zboží, tedy kdy je vraceno do jiného �lenského státu a nejedná     

se o zp�tné odeslání zboží, které bylo v �R zpracováno dle smlouvy, se do výkazu              

pro INTRASTAT uvádí jako fakturovaná hodnota stejná hodnota jaká byla vykázána              

v INTRASTATU p�i p�ijetí p�edm�tného zboží. To se nap�íklad týká i zboží p�ijatého            

na finan�ní leasing, pokud je proti p�vodním p�edpoklad�m zboží odesíláno zp�t                       

jeho vlastníkovi. Nebo dále pak z možnosti vracení z d�vod� reklamace nap�íklad jeho 

kvality. 

  P�i odesílání informa�ních nosi��, obsahujících data nebo instrukce pro za�ízení            

na zpracování dat, je sou�ástí fakturované hodnoty i cena na nosi�i nahraných dat              

nebo instrukcí. 
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 V p�ípad�, že odesílaná nebo p�ijímaná zásilka zboží INTRASTAT obsahuje r�znorodé 

zboží, ale jejichž hodnota je vyjád�ena souhrnn� na jedné faktu�e bez podrobného rozd�lení 

na hodnoty jednotlivých druh� zboží, fakturovaná hodnota pro p�íslušný �ádek ve výkazu             

se ur�í rozd�lením celkové hodnoty pomocí kalkulací nebo odhadem na jednotlivé hodnoty 

zboží. 

 

  Pokud je faktura vystavena na více druh� zboží, které se za�azují do r�zných kód� 

kombinované nomenklatury, každá podpoložka zboží je zvláš� ocen�na, ale hodnota p�ímých 

obchodních náklad� spojených s dopravou zboží je zde vyjád�ena jen celkov� souhrnnou 

�ástkou za všechno uvedené zboží. V tom p�ípad� se musí p�ímé obchodní náklady pom�rov� 

rozpo�ítat k jednotlivým podpoložkám zboží, tedy k jejich hmotnosti nebo množství                 

v dopl�kové m�rné jednotce, je-li pro všechny druhy zboží uvedené na faktu�e m�rná 

jednotka stejná. Není-li možné vypo�ítat obchodní náklady podle vzájemného pom�ru 

množství jednotlivých druh� zboží, rozpo�ítají se podle vzájemného pom�ru jejich cen. 

 

  Fakturovaná hodnota zboží se do výkazu INTRASTAT uvádí vždy v celých korunách 

zaokrouhlených sm�rem nahoru bez interpunk�ních znamének, bez desetinných míst               

a bez ozna�ení „K�“. 

 

  Pro p�epo�et fakturované hodnoty z cizí m�ny na K� se používá kurz devizového trhu 

stanovený pro celní ú�ely na sledované období. M�žeme ho nalézt na G	C a jeho stránkách. 

 

  Pozor! Fakturovaná hodnota uvád�ná ve výkazu INTRASTAT nem�že být nikdy 

minusová. Lze uvést pouze hodnotu nula a to v p�ípadech uvedených již výše. 
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Obrázek 14: Fakturovaná hodnota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Pramen: [14] 

 

3.2.6 Sloupec 5 výkazu: Vlastní hmotnost v kg  

 V sloupci 5 se uvádí údaj o vlastní hmotnosti odeslaného nebo p�ijatého zboží pro každý 

�ádek ve výkazu zvláš�. Váha menší než 1 kg se zaokrouhluje sm�rem nahoru, teda na 1 kg. 

Váha vyšší než 1 kg se zaokrouhluje tak, že se desetinná místa pod 0,5 kg zaokrouhlí sm�rem 

dol� a desetinná místa nad 0,5 kg sm�rem nahoru. V p�ípad�, že zpravodajská jednotka 

nem�že hmotnost vykazované podpoložky zboží ur�it p�esn�, m�že do �ádku uvést údaj          

o �isté hmotnosti nebo pr�m�rnou hmotnost vypo�ítanou podle dopl�kové m�rné jednotky 

zboží.  

 

 Vlastní hmotností zboží rozumíme hmotnost bez jakýchkoli obal�. �istá hmotnost             

je vlastní hmotnost zboží s komer�ním obalem nebo komer�ními obaly, které chrání zboží      

p�ed poškozením. 

 

 Vlastní hmotnost se ve výkazu uvádí bez ozna�ení „kg“, bez interpunk�ních znamének    

a bez desetinných míst.  
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 Údaj o vlastní hmotnosti odeslaného nebo p�ijatého zboží se do výkazu                        

pro INTRASTAT uvádí povinn� v p�ípadech, ve kterých je v kombinované nomenklatu�e      

ke kódu p�íslušné podpoložky zboží, namísto kódu dopl�kové m�rné jednotky, vyzna�ena 

poml�ka nebo je v �íselníku kombinované nomenklatury kód dopl�kové m�rné jednotky 

nahrazen kódem „ZZZ“. Musí–li být ve výkazu pro INTRASTAT uvedeno množství 

odeslaného, p�ijatého zboží v dopl�kové m�rné jednotce (nap�. v kusech, litrech, párech),                

je uvedení údaje o vlastní hmotnosti takového zboží nepovinné a lze ho vyjád�it uvedením 

nuly nebo ponecháním prázdného polí�ka. Namísto údaje o hmotnosti se do výkazu                      

pro INTRASTAT uvádí nula v p�ípadech, kdy se vykazuje odeslání radioaktivních látek. 

P�ípadné vyzna�ení údaje o vlastní hmotnosti do výkazu pro INTRASTAT i v p�ípadech,             

kdy je v n�m vykázáno i množství odeslaného zboží v dopl�kové m�rné jednotce,                         

se nepovažuje za chybné. 

Obrázek 15: Vlastní hmotnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Pramen: [14] 
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3.2.7 Sloupec 6 výkazu: Množství v dopl�kových m�rných jednotkách  

  Do sloupce 6 se uvádí množství odeslaného, p�ijatého zboží v dopl�kových m�rných 

jednotkách, které jsou k jednotlivým podpoložkám zboží p�i�azeny v kombinované 

nomenklatu�e. P�íslušné kódy dopl�kových m�rných jednotek náležející k jednotlivým 

zbožovým kód�m kombinované nomenklatury jsou vyzna�eny v celním sazebníku 

„Spole�enství“.  

 

 Množství v celkové dopl�kové m�rné jednotce se uvádí bez interpunk�ních znamének, 

p�íslušných kód� m�rných jednotek a bez desetinných míst. P�ípadná desetinná místa                

pod 0,5 se zaokrouhlují sm�rem dol� a nad 0,5 sm�rem nahoru. Je-li údaj menší než 1, 

zaokrouhluje se sm�rem nahoru, tedy na 1. Jestliže se stane a je k dané podpoložce zboží                

v celním sazebníku místo kódu m�rné jednotky poml�ka (pop�ípad� v elektronické verzi kód 

„ZZZ“), uvádí se do výkazu nula a do sloupce 5 se musí uvést údaj o vlastní hmotnosti v kg. 

 

Obrázek 16: Množství v dopl	kových m�rných jednotkách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Pramen: [14] 
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3.2.8 Sloupec 7 výkazu: Transakce  

  V sloupci se uvádí jednomístný �íselný kód povahy transakce odesílaného, p�ijímaného 

zboží. Povahou transakce jsou všechny charakteristiky, které odlišují jednu transakci            

od druhé, zejména co do zm�ny vlastnictví odeslaného, p�ijatého zboží, obdržení úhrady       

za n�, ú�el� jeho odeslání. 

 

  Pro ozna�ení povahy transakce se p�i odesílání zboží používají následující kódy: 

1 - Transakce zahrnující skute�né nebo zamyšlené p�evody vlastnictví za proti pln�ní 

(finan�ní nebo jiné) [14] - krom� obchodních operací ozna�ených kódy „7“ a „8“ . 

 Kódem 1 se ozna�uje v�tšina transakcí zboží, p�i kterých p�echází vlastnictví zboží         

z jedné osoby na druhou a je spojené s provedením platby nebo jiné náhrady za dodávky. 

Není ale rozhodující, kdy kupující úhradu za zboží provede. 

 Za transakci ozna�ovanou kódem „1“ se považuje i finan�ní leasing nebo dodávky        

na konsigna�ní sklady. Pat�í sem i odeslání náhradních díl� a jiných zbožových náhrad 

poskytovaných za úhradu, ne však jednozna�n� bezúplatné dodání zboží,                                      

p�i kterém by se transakce ozna�ila kódem „3“. 

 Kódem transakce “1“ se neozna�ují p�ípady, kdy je zboží odesílané osob� ve spojení 

nebo do úst�edních distribu�ních sklad�. P�i takovém p�emíst�ní zboží se nem�ní                        

jeho vlastník nebo není spojeno s poskytnutím úhrady za n�j. Jedná se pak o použití kódu 

transakce „9“. 

 

2 - Vrácení zboží z p�vodní transakce ozna�ené kódem „1“, náhrada zboží zdarma, 

bezplatná vým�na zboží [14]. 

 Pod kód „2“ se zahrnují transakce, kterými se �eší reklamace vadného pln�ní dodávek 

zboží, které bylo p�vodn� p�ijaté pod kódem „1“ a vyjad�uje se jím zp�tné odeslání. Zp�tné 

odeslání (vracení) zboží p�ijatého v transakcích ozna�ených kódy „3“ až „9“, které neprošlo    

v �R zpracováním dle smlouvy, se ozna�uje pod stejnými p�vodními kódy a ne kódem „2“. 

 Kódem „2“ se neozna�uje odeslání zboží jiného druhu a provedení, než bylo zboží 

p�vodn� odeslané s kódem transakce „1“. I když je takové zboží odesíláno jako náhrada       

za p�vodní chybné pln�ní ze strany dodavatele, namísto poskytnutí dobropisu nebo odeslání 

nového náhradního zboží v p�vodn� požadované kvalit� a provedení. Takové odeslání zboží 

se do výkazu pro INTRASTAT ozna�uje kódem transakce „1“, a� už se p�vodní zboží vrátilo 

zp�t prodávajícímu, nebo ne. 
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3 – Transakce zahrnující p�evod vlastnictví zboží bez finan�ního nebo jiného                     

proti pln�ní (bezúplatné odeslání s p�evodem vlastnických práv) [14]. 
 

4 - Transakce, jejichž ú�elem je zpracování zboží na základ� smluvního vztahu,             

p�i kterém zpracovatelskou operací není placená i bezplatná oprava nebo údržba zboží 

[14]. 

 P�i do�asném odeslání zboží ke zpracování dle smlouvy, které se d�íve ozna�ovalo          

jako odeslání k pasivnímu zušlecht�ní, se nem�ní vlastník tohoto zboží. 

 Kód transakce „4“ se používá na zp�tné odeslání (vrácení) zboží, které bylo p�ijato       

ke zpracování dle smlouvy, ale nakonec tímto zpracováním neprošlo. Nap�íklad z d�vodu 

nevhodnosti ke zpracování. 

 Kód povahy transakce „4“ se nevztahuje na odeslání zboží k takové zpracovatelské 

operaci, p�i které si zpracovatel zboží po�izuje do svého vlastnictví,                                                    

aby ho po jeho zpracování prodal ve form� zpracovaných, tedy hotových výrobk�.  

 Kód povahy transakce „4“ nelze použít v p�ípadech, kdy kupující odesílá               

svému obchodnímu partnerovi z jiného �lenského státu, �ást zboží za ú�elem jejího p�idání                

k nakupovanému zboží, k použití p�i jeho výrob� apod. D�ležitý je však fakt, že se nem�ní 

vlastník do�asn� odeslané �ásti zboží, ani se nejedná o do�asné odeslání zboží ke zpracování 

dle smlouvy. Tato transakce je pak ozna�ována pod kódem „9“. 

 Zbytky a odpady ze zpracování dle smlouvy odesílané zp�t (vracené) objednateli,         

se ozna�ují stejn� jako zpracované výrobky kódem transakce „5“.  

 

5 - Transakce, jejímž ú�elem je zp�tné odeslání zboží po jeho zpracování podle smlouvy, 

v�tšinou ve form� zpracovaných výrobk� (zboží po jeho aktivním zušlecht�ní,                      

p�i kterém zpracovatelskou operací nebyla oprava nebo údržba a zboží p�ijaté                        

k tomuto zpracování bylo p�i do�asném p�ijetí vykázáno do Intrastatu s kódem transakce „4“) 

[14]. 

 Kód transakce „5“ se také používá p�i odeslání náhradního zboží za zboží p�vodn� 

odeslané po zpracování dle smlouvy (nap�íklad p�i odeslání náhradního zboží za zboží,     

které bylo zpracováno chybn�). 

 Kód „5“ transakce je ale rovn�ž ur�en pro odeslání zboží, které bylo p�ijato                   

po zpracování dle smlouvy v jiném �lenském stát� (po pasivním zpracování ) a je vraceno 

zp�t (nap�íklad z d�vod� reklamace špatn� provedeného zpracování). 
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 Kódem transakce „5“ se ozna�uje i odeslání zbytk� a odpad� vzniklých p�i zpracování         

dle smlouvy. 

 Kód povahy transakce „5“ se nevztahuje na odeslání zboží po takové zpracovatelské 

operaci, p�i které si zpracovatel toto zboží po�ídil do svého vlastnictví,                                            

aby ho po jeho zpracování prodal ve form� zušlecht�ných výrobk�. Jedná se o p�ípady,           

kdy zpracovatel nezušlechtil zboží, které si zaslal objednatel ke zpracování dle smlouvy,          

ale sám nakoupil zboží ur�ené ke zpracování a následnému prodeji. Takové transakce            

se ozna�ují kódem „1“. 

 

6 - V �R se tento kód transakce do výkaze pro INTRASTAT o odeslaném zboží neuvádí [14].  

             

7 - Transakce podle spole�ných obranných projekt� nebo jiných spole�ných 

mezivládních výrobních program� [14]. Uvedení tohoto kódu v �R zatím nep�ipadá            

v úvahu a o jeho p�ípadném použití obdrží zpravodajská jednotka informace p�ímo. 

 

8 - Dodávka stavebních materiál� a za�ízení pro práce, které jsou sou�ástí obecné 

stavební nebo inženýrské smlouvy (všeobecné dodavatelské smlouvy) [14]. 

 Kódem „8“ se ozna�ují transakce, p�i kterých je prodáváno a odesíláno zboží investi�ní 

povahy, pro které je vystavena souhrnná faktura zahrnující celkovou hodnotu díla.                   

Pokud       by takové zboží nebylo fakturováno souhrnn�, ozna�ovalo by se odeslání kódem 

transakce „1“. 

 

9 - Ostatní obchodní operace (transakce) [14]. 

 Kód „9“ se používá v p�ípadech, které nelze ozna�it n�kterým z výše uvedených kód�. 

Nap�íklad tehdy, je-li odesíláno zboží, jehož vlastník se v souvislosti s odesláním zboží 

nem�ní, není odesíláno do�asn� za ú�elem zpracování dle smlouvy. Nej�ast�ji se kódem „9“ 

ozna�uje do�asné odeslání zboží za ú�elem jeho uskladn�ní v jiném �lenském stát�.           

Tedy za podmínky, že zde není skladováno v p�ímé souvislosti s jeho prodejem                       

a p�edpokládaná doba jeho uskladn�ní je delší než 2 roky, dále i do�asné odeslání zboží         

za ú�elem jeho zap�j�ení nebo pronájmu na p�edpokládanou dobu delší než 2 roky, nejedná-li 

se o finan�ní leasing  nebo i jiné odeslání zboží v souvislosti s p�evedením majetku do jiného 

�lenského státu na p�edpokládanou dobu delší než 2 roky. Stejn� tak se kód transakce „9“ 

použije p�i vykázání údaj� o zboží, které si osoba z �R odesílá do jiného �lenského státu,      
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ve kterém p�edpokládá, že si nechá zboží propustit do n�kterého z vývozních celních režim�   

a následn� ho dopraví mimo území EU. 

Obrázek 17: Transakce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: [14] 

 

3.2.9 Sloupec 8 výkazu: Dodací podmínky  

 Uvádí se t�ímístný alfabetický kód dodací podmínky použité p�i odeslání, p�ijímání 

zboží. Dodací podmínka v�tšinou odpovídá pravidl�m Incoterms a vyplývá z kupní smlouvy. 

Rozhodující pro uvedení správného údaje je, za jaké dodací podmínky se p�íslušná transakce 

uskute�nila. 

 

Používají se následující kódy: 

P�eprava placena do CPT  P�eprava a pojišt�ní placeny do CIP  

S dodáním clo neplaceno DDU  S dodáním clo placeno DDP  

Náklady a p�epravné placeny CFR  Náklady, pojišt�ní a p�epravné CIF   

S dodáním na hranici DAF  S dodáním z náb�eží DEQ   

S dodáním z lodi DES  Ze závodu EXW 

Vyplacen� k boku lodi FAS Vyplacen� lo� FOB 

Vyplacen� dopravci FCA Jiná dodací podmínka než výše uvedená XXX 
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 Použití ozna�ených kód� FAS, FOB, CFR, CIF, DES, DEQ p�ipadá v úvahu                  

pouze v p�ípadech, kdy se p�i doprav� zboží od odesílatele k p�íjemci používá                        

alespo� �áste�n� vnitrozemská vodní nebo námo�ní doprava. 

 P�i dodací podmínce ozna�ené kódem EXW nelze uvažovat o tom, že by prodávající     

na svoje náklady a rizika obstarával dopravu zboží do místa ve stát� ur�ení a tyto náklady 

zahrnoval hodnoty uvedené na faktu�e odesílaného zboží. 

 Obrázek 18: Dodací podmínky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: [14] 

 

3.2.10 Sloupec 9 výkazu: Druh dopravy  

 P�i odeslání, p�ijímání zboží se uvádí jednomístný kód druhu dopravy INTRASTATU,                

jehož použití se p�edpokládá p�i opušt�ní �R, to je p�i p�echodu odesílaného zboží p�es státní 

hranici �R. Používají se kódy: 

 

2 - Železni�ní doprava (v�etn� kamion� na nákladním vagónu) 

3 - Silni�ní doprava 

4 - Letecká doprava 

5 - Poštovní zásilky 
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7 - Pevná p�epravní za�ízení (nap�. potrubí a vedení) 

8 - Vnitrozemská �í�ní doprava 

9 - Vlastní pohon (týká se zboží, které p�ekro�í hranici na vlastní ose, nap�íklad odeslání 

letadla, kamionu, lod�, vagónu apod., pokud nejsou dopravována jiným dopravním 

prost�edkem). 

 Za poštovní zásilky se považují i ty, jejichž doprava je zajiš�ována pomocí takzvané 

rychlopošty. To znamená n�kterou ze specializovaných spole�ností na expresní dodání zboží.  

 

Obrázek 19: Druh dopravy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: [14] 

 

3.2.11 Sloupec 11 výkazu: Zvláštní pohyb  

 V p�ípadech, kdy se jedná o zvláštní druh nebo pohyb zboží anebo se zjednodušen� 

vykazují zásilky zboží malé hodnoty, to znamená do 6 000 K�, se do sloupce 11 uvádí n�který 

z t�chto kód�: 

MZ - malé zásilky se zbožím uvedeným pod kódem 99 50 00 00                

ZI - pr�myslové celky (investi�ní celky), pokud je �SÚ povoleno zjednodušené za�azování 

ZR - rozložené zásilky (zboží v rozebraném stavu) 
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ZL - letadla (p�evod vlastnictví) 

ZP - lod� (p�evod vlastnictví) 

ZZ - zboží dodávané do lodí a letadel 

ZT - za�ízení na mo�i 

ZM - odeslání mo�ských produkt� 

ZK - odeslání kosmické lodi 

ZO - zboží s opa�ným sm�rem úhrady (nap�íklad odpady) 

 

 Pokud se nejedná o zvláštní druh nebo pohyb zboží, pop�ípad� se nevyužívá zvláštních 

nebo zjednodušených možností uvád�ní údaj� do výkaz� pro INTRASTAT u takového zboží, 

p�íslušný �ádek se nevypl�uje.  
Obrázek 20: Zvláštní pohyb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: [14] 
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3.2.12 Údaje pod vyzna�enými sloupci výkazu 

 Po dopln�ní p�íslušných �ádku, zbývá dopsat jen p�íjmení, jméno a podpis osoby,     

která odpovídá za správnost a úplnost údaj� uvedených ve výkazu. Do okének s nadpisem 

„Datum“ se uvede datum vystavení dokladu zp�sobem rok, rok, m�síc, m�síc, den, den. 

 

Obrázek 21: Údáje pod sloupci 

  

Pramen: [14] 

 

 K odesílání výkazu o intrakomunitárním obchod� slouží program IDES poskytovaný 

bezplatn� Generálním �editelstvím cel. Od 1.1.2008 se elektronický výkaz INTRASTAT 

odesílá p�es nový program INSTATONLINE (omezení import� na 300 v�t m�sí�n� pro jednu 

zpravodajskou jednotku) nebo p�es INSTATIMPORT (pro v�tší objemy dat nad 300 v�t 

m�sí�n�) anebo PORTÁL VE	EJNÉ SPRÁVY. Všechny t�i nové elektronické formy výkazu 

jsou podobné programu IDES, jediný rozdíl je v tom, že tyto jsou on-line. V papírové form� 

se výkazy posílají jen minimáln�. Firma Labara s.r.o.používá INSTATONLINE systém.                 
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4. SHRNUTÍ ADMINISTRATIVNÍCH POŽADAVK� P�ED A PO 

VSTUPU �R  DO  EU  
 Díky získaným informacím p�i psaní bakalá�ské práce jsem došla k ur�itým záv�r�m, 

které bych cht�la shrnout v této tabulce.  

 P�ed 1.5.2004 Po 1.5.2004 

Dovoz zboží ze zemí, které 

jsou mimo EU 

V platnosti byly celní 

formality na �eských 

státních hranicích                           

a povinnost vyplnit 

JCD (dnes se jedna       

o JSD). Celním 

orgánem bylo 

vym��eno clo                 

a dovozní DPH. 

V platnosti jsou celní formality        

na hranicích s n�kterým ze stát� 

EU – státem dovozu do EU. 

V tomto stát� je vym��eno clo        

a dovozní DPH. Na dovozce         

se vztahuje povinnost registrace 

k DPH v tomto stát�. Existuje 

možnost transitu a proclení          

až v �R. 

Dovoz zboží ze zemí, které 

jsou �lenskými zem�mi EU 

V platnosti byly celní 

formality na �eských 

státních hranicích       

a povinnost vyplnit 

JCD. Celním orgánem 

bylo vym��eno clo    

a dovozní DPH. 

Celní formality odpadly. Da�ovou 

povinnost k DPH p�i p�ijetí zboží 

z jiného �lenského státu EU má 

sám �eský plátce DPH a navíc 

m�že být povinen p�íslušnou 

transakci vyplnit do výkaz� 

INTRASTAT p�ijetí. 

Vývoz zboží do zemí, které 

jsou mimo EU 

V platnosti byly celní 

formality na �eských 

státních hranicích      

a povinnost vyplnit 

JCD. Zboží je 

osvobozeno od DPH. 

Celní formality jsou jen                

na hranicích státu, odkud se zboží 

bude skute�n� vyvážet mimo EU. 

Zboží je osvobozeno od DPH. 

Vývoz zboží ze zemí, které 

jsou �lenskými zem�mi EU 

V platnosti byly celní 

formality na �eských 

státních hranicích      

a povinnost vyplnit 

JCD. Zboží bylo 

Celní formality odpadly. Plátce 

odesílající zboží uplatní 

osvobození od DPH, pokud 

prokáže, že zboží, je skute�n� 

p�epraveno do jiného �lenského 
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osvobozeno od DPH. státu EU a je odesláno plátci DPH. 

�eský plátce odesílající zboží      

do jiného �lenského státu EU 

m�že mít povinnost p�íslušnou 

transakci vyplnit do výkazu 

INTRASTAT odeslání, a pokud 

dojde k prodeji p�edm�tného 

zboží, je tato transakce rovn�ž 

uvedena ve výkazu Souhrnné 

hlášení.  

T�ístranné obchody – 

transakce se ú�astní t�i plátci 

DPH (A,B,C) registrovaní      

ve t�ech r�zných �lenských 

státech EU. Zboží je prodáno 

plátcem A plátci B, který ho 

následn� prodá plátci C. 

Fyzicky je zboží p�ímo dodáno 

od plátce A plátci C  

Neexistuje. Prodej zboží je osvobozen          

od DPH pro plátce A a B, 

povinnost k DPH p�i p�ijetí zboží 

z jiného �lenského státu EU má 

pouze plátce C. Podmínkou        

pro osvobození od dan� je uvedení 

osobního da�ového �ísla 

kupujícího a doložení pot�ebných 

doklad� o p�eprav� zboží. 

P�íslušné transakce jsou uvedeny 

ve výkazech INTRASTAT  

a Souhrnné hlášení. 

Dodání s instalací do jiného 

�lenského státu EU 

Neexistuje. N�které �lenské státy vyžadují 

registraci k DPH z d�vodu 

poskytování služeb na jejich 

území. V jiných p�ípadech dochází 

k p�enosu da�ové povinnosti            

na odb�ratele. Pohyb zboží            

p�es hranice �lenských stát� EU je 

zaznamenáván ve výkazu 

INTRASTAT a P�iznání k DPH. 

Prodej z konsigna�ního skladu 

na území jiného �lenského 

 Je nutná registrace k DPH     

z d�vodu vlastnictví zboží           
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státu EU. Prodávající 

spole�nost je vlastníkem zboží 

až do okamžiku jeho 

vyskladn�ní  z tohoto skladu. 

Zboží odebírá v�tšinou více 

zákazník� 

na území daného �lenského státu 

EU a jeho následného prodeje 

(ekonomická aktivita na území 

daného státu). Následný prodej je 

potom lokálním zdanitelným 

pln�ním na území daného 

�lenského státu EU. Pohyb zboží 

p�es hranice �lenských stát� EU je 

zaznamenáván ve výkazu 

INTRASTAT a Souhrnné hlášení. 

Zásilkový prodej neplátc�m 

DPH do jiného �lenského státu 

EU 

 Prodávající má povinnost 

registrovat se k DPH v �lenském 

státu, kam dodává, po p�ekro�ení 

ur�itého limitu prodaného zboží 

stanoveného daným státem �i p�i 

prodeji zboží podléhajícího 

spot�ebním daním. Pohyb zboží je 

vykazován ve výkazu 

INTRASTAT. 

 
 Po tomto tabulkovém shrnutí musím potvrdit svoji hypotézu, že po vstupu �eské 

republiky do Evropské unie vzrostla práce s administrativou ohledn� odesílání a p�ijímání 

zboží z �lenských zemí. Zám�rem bylo, aby se byrokracie snížila, ale nutno konstatovat,        

že opak je pravdou. V sou�asné dob� již zmizely administrativní úkony na státních celnicích     

a hrani�ních p�echodech. 

 

4.1 Návrhy pro zjednodušení administrativy 

 Na základ� t�chto zjišt�ných fakt� jsem dosp�la i k ur�itým vlastním návrh�m            

na opat�ení, resp. na zlepšení administrativy v intrakomunitárním obchod�. 

 Jako možný návrh na zlepšení bych vypustila z výkazu INTRASTAT Druh dopravy 

(sloupec �. 9). Není totiž d�ležité, jakým zp�sobem zboží dojde, ale hlavn� když dorazí         

na místo ur�ení v po�ádku a v�as. Dále bych vypustila Zvláštní pochyb (sloupec �. 11). Firmy 

málokdy obchodují mezi sebou s hodnotou zboží nižší než je 6 000, kv�li které se vypl�uje 
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sloupec �. 11.  Tyto dva údaje nemají podle mne žádnou vypovídací hodnotu.  V d�sledku 

jsou sloupce zbyte�n� nep�ehledné a ostatní d�ležit�jší údaje jsou pak nahušt�ny. 
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ZÁV�R 
  

 	ekla bych, že naši spole�nost lze rozd�lit na dva tábory. Tábor d�tí a dosp�lých. První 

z nich bych p�irovnala k operátor�m výroby, od kterých stále slyšíme, že byrokracie               

je spousty, ale podle mého názoru s ní tato skupina nep�ijde moc do styku. Pokud se tak stane                       

a to si myslím, že je jednou do roka p�i vy�izování daní, tak neví kudy kam práv� proto,        

že to není jejich denní chléb, a tak v�tšina volá o pomoc ú�etní, která jim poradí a byrokracii 

za n� stejn� vy�ídí. V tábo�e dosp�lých, lze �íci, že mezi ú�edníky panuje klid, protože všichni 

ví, jak co má být a kam co pat�í, nebo� si uv�domují nutnost existence byrokracie.                         

I když to ze za�átku, hlavn� po vstupu do EU, nem�li také jednoduché, ale postupem �asu      

si na ni zvykli a jedou podle ní. Proto by administrativa m�la náležet lidem, kte�í                   

se v ní orientují. Protože kdyby si n�jaký ú�edník cht�l doma nebo n�kde na chaloupce opravit                    

nap�. ze� nebo okno, radši si na to pozve n�jakého odborníka, tak jak to d�lají oni, když cht�jí 

pomocí s byrokracií. 

 

 P�edložená bakalá�ská práce je v�nována p�edevším intrakomunitárnímu obchodu          

a s ním spojenou administrativou vztahující se p�edevším na vypl�ování výkazu 

INTRASTAT o p�ijetí a odeslání zboží. 

 

 Mezi firmy, které musí �ešit problémy spojené s dovozem a vývozem zboží, materiálu  

se �adí také spole�nost Labara s. r. o. se sídlem v Jind�ichov� u Velké Bíteše,                        

která byla zdrojem informací a údaj� použitých v bakalá�ské práci. 

 

 Bakalá�ská práce se ve své teoretické �ásti zabývá obchody mezi a mimo zem� 

Evropské unie, Kombinovanou nomenklaturou a P�vodem zboží. Každé obchodování vychází 

z legislativ vydaných Evropskou unií následn� up�esn�ných �eskou republikou. Legislativa 

týkající se vypl�ování výkazu INTRASTAT byla zahrnuta v praktické �ásti. 

 

 Cílem práce bylo popsat správné vypl�ování výkazu INTRASTAT o p�ijetí a odeslání 

zboží vzhledem k jeho tišt�né i elektronické podob�. Na základ� vypln�ní výkazu                 

lze konstatovat, že negativa ve vstupu �eské republiky do Evropské unie s ohledem              

na obchod žádná nejsou, �ekla bych že se naopak všechno urychlilo díky elektronické podob� 

výkazu. D�ležitými pozitivy jsou: zrušení vypl�ování tiskopisu JSD, zv�tšení pružnosti 
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dodávek (zboží jde p�ímo od dodavatele k odb�rateli) a clení na hranicích. Tato práce byla 

p�enesena na firmy �i jejich zástupce (t�etí osobu) ve statistice INTRASTAT. V d�sledku 

výše p�edložených fakt� byly navrženy možné varianty zlepšení, které byly popsány 

v kapitole 4.1, Návrhy pro zjednodušení administrativy. Tyto možné varianty jsou ale t�žce 

realizovatelné z d�vodu zdlouhavého prosazování zm�n v rámci novelizací v Evropské unii. 

 

 Hypotézou bakalá�ské práce bylo, zda po vstupu �R do EU vzrostla byrokracie 

v obchodu se �lenskými zem�mi EU. Na základ� popsaných skute�ností v p�edložené práci 

lze jednozna�n� konstatovat, že administrace p�i intrakomunitárním obchod� vzrostla oproti 

obchodu p�ed vstupem �R do EU. 

 

 Nár�st administrativních úkon� je však opodstatn�ný, nebo� vstup do EU s sebou 

p�inesl i nové formy obchodování, jež spo�ívají p�edevším v odstran�ní celních bariér jak      

ze strany �eské republiky, tak i Evropského spole�enství. Tyto všechny zm�ny byly 

samoz�ejm� provedeny na základ� p�edchozí legislativní úpravy, která s sebou p�ináší              

i zm�ny v administrativní oblasti. 

 

 Obecn� je možné konstatovat, že tím nejd�ležit�jším cílem p�i obchodování                   

je zabezpe�it dovoz nebo vývoz zboží, což velice úzce souvisí s administrativou. V dnešní 

dob� se �eská republika neustále snaží o urychlení a hlavn� o zjednodušení papírování 

týkající se obchodu mezi zem�mi Evropské unie. Je proto velmi d�ležité chápat jakékoli 

zlepšení jako plus pro možnost obchodování. 
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3. CÚ  celní ú�ad 

4. �.   �íslo 

5. �R  �eská republika 

6. DI�  da�ové identifika�ní �íslo 

7. DPH  da� z p�idané hodnoty 

8. EU  Evropská unie 

9. GSP  Generalized System of Preference (Všeobecný systém preferencí) 

10. K�  koruna �eská 

11. kg  kilogram 

12. nap�.  nap�íklad 

13. ps�  poštovní sm�rovací �íslo 

14. resp.  respektive 

15. Sb.  sbírka 

16. tj.  to jest 

17. tzn.  to znamená 

18. tzv.  takzvaný 
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