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INTRASTAT 
 
INTRASTAT slouží pro statistiku obchodování mezi členskými státy unie. 
 
INTRASTAT je systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými zeměmi Evropské 
unie. Je zaveden ve všech členských státech Evropské unie. Služby jsou ze systému INTRASTAT 
vyloučeny.  
INTRASTAT je povinný pro firmy, které překročí během kalendářního roku finanční objem odeslaného 
nebo přijatého zboží, který je stanoven pro odeslání zboží ve výši 4 000 000 Kč a pro přijetí zboží ve 
výši 2 000 000 Kč. 
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1) Vyplňování 
Některé údaje, které jsou nutné pro vyplnění  výkazů INTRASTATU se musí předem vyplnit 
některých agendách. 

CENÍK 

U zboží v ceníku se vyplní celní kód a pouze u některého statistický znak, doplňková měrná 
jednotka  a koeficient přepočtu z měrné jednotky na doplňkovou měrnou jednotku.  
 

 
 
 

 
  
Celní kód – klávesa F1 nabídne číselník celních kódů. Pokud není zadán celní kód dostane se 
zboží do podkladů pro výkazy, ale není zahrnuto ve výkazech. Celní kód lze také vyplnit přímo 
v dokladu (příjemce, výdejce nebo vydané faktuře). Celní kód vyplněný v dokladu má 
přednost před celním kódem vyplněným v ceníku. 
Statistický znak – přídavná položka v návaznosti na celní kód. Klávesa F1 nabídne číselník 
statistických znaků. Tato položka se vyplňuje jen u některého zboží. (V číselníku Statistický 
znak je seznam celních kódů, ke kterým existuje kód přídavný.) 
D.M.J. – doplňková měrná jednotka. Klávesa F1 nabídne číselník doplňkových měrných 
jednotek. Slouží pro přepočet na množství v doplňkové měrné jednotce. Vyplňuje se pouze u 
zboží, které se přepočítává na doplňkovou měrnou jednotku. V číselníku celních kódů je 
uvedena zkratka doplňkové měrné jednotky. Pokud konkrétní celní kód nemá doplňkovou 
měrnou jednotku je uvedeno ZZZ 
Koeficient – vyplní se koeficient přepočtu z měrné jednotky na doplňkovou. Ve výkazu se 
uvádí také množství v doplňkové měrné jednotce. Koeficient přepočtu si musí uživatel 
vypočítat sám, přímo podle konkrétního zboží. 
V ceníku se automaticky přiděluje koeficient pro přepočet měrné jednotky na doplňkovou 
měrnou jednotku pro tyto DMJ: 
PCE - koef. = 1 
ZZZ - koef. = 0 
 
Jestliže některé zboží nemá být zařazeno do výkazů, je možné ho v ceníku označit 
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 Označení znamená neskladová položka. Toto zboží nebude do statistiky zapracováno.  
 
V ceníkové kartě musí být vždy vyplněna měrná jednotka a hmotnost na měrnou jednotku. 
Tyto položky již v ceníku byly. 
 

 

Měrná jednotka zboží – ks, m. kg ……. 

Hmotnost měrné jednotky zboží v kg – použije se pro výpočet celkové vlastní hmotnosti ve 
výkazech. 

ADRESY 

• Stát 
V adresách musí být vyplněn položka Stát. Tato položka se již dříve používala.  Vyplňuje se 
podle číselníku zemí. Je to položka na 4 znaky. V číselníku zemí se ještě vyplní sloupec kód2 a 
příznak je-li stát v Evropské unii. Viz číselník zemí. Pokud je vyplněno, při zapisování 
organizace v příjemce se automaticky vyplní Stát odeslání. 
 

• Dodací podmínky – v adresách je možné předvyplnit dodací podmínku, ke každé 

adrese. Vyplňuje se přes tlačítko . Potom, když se v dokladu vyplní tato 
adresa, automaticky se zapíše dodací podmínka.  

ČÍSELNÍK ZEMÍ 

 
 
Kód2 je kód pro INTRASTAT, vyplní se podle číselníku, klávesa F1 jej nabídne. Také se označí 
je-li stát členem EU. 

ČÍSELNÍK SOUVZTAŽNOSTÍ 

V číselníku souvztažností musí být připraveny samostatné souvztažnosti pro příjemky, 
výdejky nebo vydané faktury – nákup z EU nebo prodej do EU. Při tisku výkazů se 
požadovaná souvztažnost a podle ní se vybírají doklady, které přísluší do výkazu. 
Pro snadnější vyplňování údajů pro INTRASTAT v příjemkách, výdejkách nebo vydaných 
fakturách je možnost nadefinovat si položky pro INTRASTAT do  souvztažností.. 
V souvztažnosti pro příjemky, výdejky nebo vydané faktury je možné nadefinovat položky : 

• Stát odeslání 

• Stát původu nebo určení 

• Kraj CZ určení nebo původu 

• Transakce 

• Dodací podmínky 

• Druh dopravy 
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Při vyplnění souvztažnosti v dokladu se automaticky tyto údaje do dokladu zapíší.. 
Např. 
Příjemky: 

 
 
Vydané faktury: 

 
 

ZPRACOVÁNÍ DOKLADŮ 

V Intrastatu se zpracovávají výkazy o přijetí a výkazy o odeslání. 
 
Výkaz o přijetí  je zpracován na základě příjemek z agendy Příjem – výdej. 
Výkaz o odeslání může být zpracován alternativně na základě  

• výdejek z agendy Příjem – výdej  

• nebo vydaných faktur. 
Ve většině případů bude zřejmě vhodnější použití vydaných faktur vzhledem k tomu, že jsou 
v nich jistější údaje především o prodejní ceně v cizí měně. 
Agenda, ze které se budou údaje pro výkaz odeslání zpracovávat, se volí před tiskem výkazu. 
 

PŘÍJEMKY A VÝDEJKY 

Do tisku výkazu se zpracovávají  příjemky a výdejky podle vyplněné souvztažnosti. Nákup 
z EU nebo prodej do EU. Zboží musí mít v rozpisu vyplněný celní kód. 
 
 

 
 
 
Na kartě příjemky nebo výdejky je formulář pro vyplnění údajů pro INTRASTAT:  

 
 
Formulář je stejný pro výdejky a příjemky stejný. 
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INTRASTAT P/O 
P - přijetí 
O - odeslání 
 
Údaje  před lomítkem jsou pro výkaz Přijetí. 
Údaje za lomítkem jsou pro výkaz Odeslání. 
 

• Stát odeslání – vyplňuje se pouze pro přijetí zboží (u příjemky). Klávesa F1 zobrazí 
z číselníku zemí položku Kód2. U odeslání (u výdejky) se nevyplňuje. Ve výkazu je 
příslušný sloupec proškrtnut. 

• Stát původu - pro přijetí zboží (u příjemky). Klávesa F1 zobrazí z číselníku zemí 
položku Kód2. 

• Stát určení - pro odeslání (u výdejky). Klávesa F1 zobrazí z číselníku zemí položku 
Kód2. 

• Kraj CZ určení - pro přijetí zboží (u příjemky). Klávesa F1 zobrazí číselník krajů České 
republiky. 

• Kraj CZ původu - pro odeslání (u výdejky). Klávesa F1 zobrazí číselník krajů České 
republiky. 

• Transakce – klávesa F1 nabídne číselník transakcí. 

• Dodací podmínky -  klávesa F1 nabídne číselník dodacích podmínek 

• Druh dopravy -  klávesa F1 nabídne číselník druh dopravy  

• Zvláštní pohyb -  klávesa F1 nabídne číselník zvláštních pohybů 
 

POSTUP 

• Založení příjemky nebo výdejky 

• Vyplnění hlavičky příjemky nebo výdejky – musí být vyplněna souvztažnost, která 
odlišuje doklad o jiných příjmů nebo výdejů (přijetí z nákup z EU nebo prodej do EU) . 
V číselníku souvztažností mohou být předvyplněny i další hodnoty pro INTRASTAT. 
(viz číselník souvztažností) 

• Organizace – vyplní se z adresáře (F1). V adresáři může být vyplněn stát, potom se do 
příjemky automaticky vyplní Stát odeslání. V adresáři může být také vyplněna dodací 
podmínka, která se v příjemce nebo výdejce automaticky vyplní. 

• měna – v příjemce má být vyplněna ta měna, která je uvedena v přijaté faktuře. Může  
to být zahraniční cena ale i cena v Kč. 

• V rozpisu se vybere zboží  z ceníku. Podle ceníku se k němu zapíše automaticky celní 
kód, který je možné přepsat. 

 
Fakturovaná hodnota se uvádí v Kč. Do výkazu se počítá: 
- příjemka v cizí měně – jednotková nákupní zahraniční cena se znásobí celním kurzem a 
množstvím. Celní kurz se musí vyplnit do  číselníku celní kurzy a požadovaný se vybere podle 
datumu dokladu. Viz číselník Celní kurzy. 
- příjemka v Kč - jednotková nákupní cena se znásobí celním kurzem a množstvím. 
 
Statistická hodnota - se uvádí v Kč. Do výkazu se počítá: 
Fakturovaná hodnota  ± náklady na dopravu 
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Náklady na dopravu se odečítají pokud má být statistická hodnota nižší než fakturovaná – 
podle dodacích podmínek. K rozpuštění nákladů na příjemce se použije činnost v menu Sklad 

 INTRASTAT  Rozpuštění PON (provozní obchodní náklady) 
 
Statistická hodnota na 1 měrnou jednotku se automaticky zapíše do rozpisu příjemky. 
 

 
 
Zpracování výdejky probíhá obdobně  jako u příjemky.  
 

VYDANÉ FAKTURY 

Ve vydaných fakturách se údaje pro INTRASTAT vyplňují na kartě vydané faktury.  

Stiskne se tlačítko  Místo určení.  
  

 
 

 

ROZPUŠTĚNÍ NÁKLADŮ 

Použití pro výpočet statistické hodnoty. Statistická hodnota = Fakturovaná hodnota  ± 

náklady na dopravu. 
Pro rozpuštění nákladů se používá: 
 

• V příjemkách nebo výdejkách 

 menu Sklad  INTRASTAT  Rozpuštění PON (provozní obchodní náklady) 

• Ve vydaných fakturách  menu Vydané  INTRASTAT  Rozpuštění PON (provozní 
obchodní náklady) 
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2) Tisk výkazů 

Tisk výkazů pro INTRASTAT je umožněn přes tlačítko   - z hlavní 
obrazovky – INTRASTAT  

 
 
Výkaz o odeslání může být zpracován alternativně na základě  

• výdejek z agendy Příjem – výdej  

• nebo vydaných faktur. 
Ve většině případů bude zřejmě vhodnější použití vydaných faktur vzhledem k tomu, že jsou 
v nich jistější údaje především o prodejní ceně v cizí měně. 
 
 

• Výběr skladů 
Nejprve se vybere, ze kterých skladů se budou výkazy tisknout. Je možné z jednoho nebo 
z více skladů 

 
 

• Období 

 

 
- zvolí se požadovaný měsíc. Výkazy se tisknou za sledované období a to je vždy  měsíc 
aktuálního roku. Zobrazí se datum od –do. 
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Výběr sestavy: 
Výběr, která sestava se bude tisknout. Každá se tiskne 
samostatně. 
 
 
 

• Příjem – výkaz INTRASTAT pro přijetí zboží 

• Odeslání – výkaz INTRASTAT pro odeslání zboží 

• Příjem – podklad: tiskne se podklad, podle kterého je potom tištěn výkaz přijetí. 
Jeden řádek výkazu je rozepsán podle  jednotlivých dokladů (příjemek) a zboží. Je 
setříděn podle celního kódu. Zboží, které nemá vyplněný celní kód se do tohoto 
podkladu také zapracuje. Není ale potom uvedeno ve výkazu o přijetí. Kontrolou lze 
zjistit zboží, které se nedostalo do výkazu INTRASTAT, protože nemělo vyplněný celní 
kód. 

• Výdej – podklad: podklad: tiskne se podklad, podle kterého je potom tištěn výkaz 
odeslání. Jeden řádek výkazu je rozepsán podle jednotlivých dokladů (výdejek nebo 
faktur) a zboží. Je setříděn podle celního kódu. Zboží, které nemá vyplněný celní kód 
se do tohoto podkladu také zapracuje. Není ale potom uvedeno ve výkazu o odeslání 
. Kontrolou lze zjistit zboží, které se nedostalo do výkazu INTRASTAT, protože nemělo 
vyplněný celní kód. 

 

Souvztažnosti  
Souvztažnosti je vždy nutné vyplnit. Vyberou se souvztažnosti pro nákup z EU nebo prodej 
do EU.  Klávesa F1 nabízí číselník souvztažností. Správné souvztažnosti musí být uvedeny 
v dokladech. Do výkazů se zpracovávají doklady podle této souvztažnosti. 
 

 
• Příjem 

- souvztažnost pro příjemky (výkaz přijetí) 
 

• Odeslání 
Výkaz odeslání se zpracovává na základě výdejek – Musí být vyplněna souvztažnost pro 
výdejky – prodej do EU 
 
Výkaz odeslání se zpracovává na základě vydaných faktur - Musí být vyplněna 
souvztažnost pro vydané faktury – prodej do EU 

 

• Dobropisy 
Do výkazu se také zapracovávají vydané dobropisy. Dobropisy musí mít v číselníku 
souvztažností samostatnou souvztažnost – příjem vrácené zboží z EU. 
Uživatel má možnost si zvolit zda dobropisy budou započítány do výkazu přijetí plusovou 
hodnotou nebo do výkazu odeslání minusovou hodnotou. 
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FV pro zákazníky – je možné si vybrat i více zákazníků programu pro výběr vydaných faktur. 
Pokud není vyplněno, potom se výkazy tisknou pro aktuálního. 
 

 - sloupec statistická hodnota ve výkazech 
se nebude počítat. 
Statistickou hodnotu, druh dopravy, dodací podmínky jsou povinny uvádět do výkazu pro 
INTRASTAT pouze ty firmy, u nichž fakturovaná hodnota přijatého nebo odeslaného zboží 
překročila 100 mil. Kč. 
 

 
Vyprázdnit sloupce 8 až 13 
Země původu: Šarže (Ceník) – Země. Kód2- přednostně se zpracovává položka Země původu 
ze šarže, do které se zapisuje země původu. 
Země původu: Šarže 
 
Kontaktní osoba – jméno a spojení kontaktní osoby je uvedeno v hlavičce výkazu. 

3) Výkazy 

POPIS VÝKAZU “ODESLÁNÍ ZBOŽÍ“ 

 
Obsah jednotlivých sloupců: 
 

1. Kód zboží: položka celního sazebníku – naplní se z ceníku – položka celní kód 
 
2. Stát odeslání: nedoplňuje se - XX 

 
3. Stát určení: stát, kam je zásilka adresována. – naplní se z výdejky nebo 

vydané faktury, položka – Stát určení (F1) 
 
4. Kraj původu: kraj v ČR, kde zboží bylo vyrobeno, zpracováno, smontováno 

atd. -  naplní se z výdejky nebo vydané faktury, položka – Kraj CZ původu (F1) 
 

5. Fakturovaná hodnota v Kč: prodejní cena z výdejek, v případě, že je zboží 
fakturováno v cizí měně nebo prodejní cena z vydaných faktur. Pro přepočet 
na Kč se používá  kurz devizového trhu stanovený pro celní účely (zveřejňuje 
GŘ cel vždy na počátku sledovaného období). Fakturovaná hodnota zboží 
INTRASTATU se do výkazu vždy uvádí v celých Kč zaokrouhleně nahoru. Celní 
kurz se zapisuje do číselníku celní kurzy. 

 
6. Statistická hodnota v Kč: je vlastní hodnota zboží při odeslání zvýšená o 

přímé obchodní náklady spojené s dopravou zboží po území ČR 
7. Vlastní hmotnost v kg: vlastní hmotnost zboží je hmotnost bez jakýchkoliv 

obalů – údaj kg netto ve výdejce. Hmotnost je uvedená v ceníku. 
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8. Množství v doplňkové MJ: uvádí se množství odesílaného zboží 

v doplňkových jednotkách.. Doplňková měrná jednotka je uvedena u zboží 
v ceníku, současně je také v ceníku uveden koeficient přepočtu z měrné 
jednotky zboží.  

9. Povaha transakce: číselný kód povahy transakce odesílaného zboží. Naplní se 
z  výdejky nebo faktury. F1 – číselník transakcí  

10. Dodací podmínky: třímístný alfabetický kód dodací podmínky použité při 
odeslání zboží. Naplní se z  výdejky nebo faktury. F1 – číselník dodací 
podmínky 

11. Druh dopravy:  kód druhu dopravy odesílaného zboží , která se předpokládá 
při opuštění území ČR. Naplní se z  výdejky nebo faktury. F1 – číselník dopravy 

 
12. Zvláštní číselný statistický kód: přídavný kód, který je přidělen jenom u 

určenému zboží podle celních kódů. 
 
13. Zvláštní druhy nebo pohyby zboží, malé zásilky: použije se v případě, že se 

jedná o zvláštní druhy zásilky nebo pohyby. Naplní se z  výdejky nebo faktury. 
F1 – číselník zvláštní pohyby. 

 
14. Údaje pod sloupci výkazu: příjmení a jméno, datum vystavení dokladu 

(DDMMRR) 
 

POPIS VÝKAZU “PŘIJETÍ ZBOŽÍ“ 

 
Obsah jednotlivých sloupců: 

 
1. Kód zboží: naplní se z ceníku, položka celní kód 

 
2. Stát odeslání: při přijetí zboží se jako stát odeslání uvádí stát, ze kterého bylo zboží 

přímo odesláno – naplní se z příjemky, položka – Stát odeslání (F1) 
 
3. Stát původu: stát, ve kterém bylo zboží vyrobeno, zpracováno, vytěženo atd. – naplní 

se z příjemky, položka – Stát původu (F1) 
 
4. Kraj určení: kraj v ČR, ve kterém má být zboží spotřebováno, instalováno, zpracováno 

atd. naplní se z příjemky, položka – Kraj CZ určení (F1). 
 
5. Fakturovaná hodnota v Kč: hodnota, kterou kupující uhrazuje prodávajícímu za 

přijaté zboží (fakturovaná částka). V případě, že je zboží fakturováno v cizí měně, 
používá se pro přepočet na Kč kurz devizového trhu stanovený pro celní účely 
(zveřejňuje GŘ cel vždy na počátku sledovaného období). Celní kurz se zapisuje do 
číselníku celní kurzy. Fakturovaná hodnota zboží  se do výkazu vždy uvádí v celých Kč 
zaokrouhleně nahoru . 
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6. Statistická hodnota v Kč: vlastní hodnota zboží při přijetí zvýšená o přímé náklady 
spojené s dopravou zboží po území mimo ČR. (od odesílatele až na státní hranice). 
Statistická hodnota zboží  se do výkazu vždy uvádí v celých Kč zaokrouhleně nahoru.  

 
7. Vlastní hmotnost v kg: vlastní hmotnost zboží je hmotnost bez jakýchkoliv obalů – 

doplnit kolonku údaj kg netto do příjemky. Hmotnost je uvedená v ceníku. 
 
8. Množství v doplňkové MJ: uvádí se množství přijatého zboží v doplňkových 

jednotkách, které jsou k jednotlivým položkám přiřazeny v kombinované 
nomenklatuře. Doplňková měrná jednotka je uvedena u zboží v ceníku, současně je 
také v ceníku uveden koeficient přepočtu z měrné jednotky zboží.  

 
9. Povaha transakce: číselný kód povahy transakce přijímaného zboží. Naplní se 

z příjemky. F1 – číselník transakcí  
 
10. Dodací podmínky: třímístný alfabetický kód dodací podmínky použité při přijetí zboží. 

Naplní se z příjemky. F1 – číselník dodací podmínky. 
 
11. Druh dopravy: druhu dopravy odesílaného zboží , která se předpokládá při opuštění 

území ČR. Naplní se z příjemky. F1 – číselník druhy dopravy 
 

12. Zvláštní číselný statistický kód: přídavný kód, který je přidělen jenom u určenému 
zboží podle celních kódů. 

 
13. Zvláštní druhy nebo pohyby zboží, malé zásilky: použije se v případě, že se jedná o 

zvláštní druhy zásilky nebo pohyby. Naplní se z  výdejky nebo faktury. F1 – číselník 
zvláštní pohyby 

 
14. Údaje pod sloupci výkazu: příjmení a jméno, datum vystavení dokladu (DDMMRR) 

 

4) Číselníky pro výkazy  

Menu Služby – servis – číselníky      
Číselníky jsou nadefinované. Ale je možné je případně doplnit nebo editovat. 
 

DRUH DOPRAVY  
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KRAJE V TUZEMSKU                                                                  ZEMĚ EU 

 

TRANSAKCE 
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STATISTICKÝ ZNAK 

Týká se pouze několika vybraných položek celního sazebníku. 
 

 
 

CELNÍ KÓD 

K položce celního kódu se váže DMJ – doplňková měrná jednotka, ve které se vykazuje 
množství. 
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DOPLŇKOVÁ MĚRNÁ JEDNOTKA                                       ZVLÁŠTNÍ POHYB 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

CELNÍ KURZY 

Kurzovní lístek s kurzem cizí měny pro celní účely. 

Celní kurz je zveřejňován na internetových stránkách 
Generálního ředitelství cel. Je uváděn pro určené 
období. 

5) Doplňkové pohyby 
Existuje také možnost do výkazů vložit pohyby, které nejsou zapsané v evidenci. Tj. není 
příjemky, výdejka nebo faktura. Například vývoz nebo dovoz bezplatných vzorků pro výstavy. 

Tyto pohyby je možné vložit do tabulky. Hlavní obrazovka -  
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6) Export  

 
 
Program MANW umožňuje přípravu datových souboru pro všechny způsoby podání hlášení 
Intrastat: 
 

APLIKACE IDES (INSTATDESK) 

Off-Line aplikace pro pořízení , import a zaslání hlášení pro Intrastat . 
Aplikaci je nutné mít nainstalovanou v aktuální verzi. 
Do aplikace je možné importovat soubor ve formátu csv. 
Počet importovaných vět počet vět není omezen (u InstatOnline je omezení 500 vět měsíčně 
za zpravodajskou jednotku). 

APLIKACE INSTATONLINE 

On-Line webová aplikace pro podávání výkazů pro Intrastat. 
Výhody: možnost pořídit či importovat data z jakéhokoliv PC připojeného k internetu, 
automaticky aktualizované prostředí (číselníky, kurzovní lístky, aplikace), není nutné použití 
elektronického podpisu. 
Nevýhody: rychlost odvíjející se od vlastností webové technologie, pomalejší odezva v 
posledních dnech zpracování, možno importovat pouze 500 vět měsíčně pro jednu 
zpravodajskou jednotku. 
 
Do aplikace je možné importovat soubor ve formátu csv 
Před importem do aplikace je potřeba soubor zkomprimovat metodou ZIP nebo GZIP 
 

PODÁNÍ PŘES PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY 

Pro tuto možnost je nutné použít elektronický komunikátor (program dodávaný 
specializovanými firmami např. PVS Komunikátor) který zajišťuje veškerou komunikaci mezi 
klientem a celní správou 

7) Opravné přijetí / odeslání 
Nejprve je potřeba mít nastaven parametr „IS_FILEPVS“ – cesta kde jsou uložené dříve 
vytvořené řádné hlášení Intrastat 
 
Potom se při stisku tlačítka Opravné přijetí/odeslání nabídnou všechny dřívější dávky 
vytvořené pro právě zvolené období a je zde možné upravit požadované údaje. 
Následně je také možné vytvořit export do formátu XML 

8) Práva přístupu 

Pro číselníky Intrastat existuje samostatné právo přístupu - Intrastat 
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