
IV. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. Obecná část 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Na základě zmocnění § 70 odst. 2 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění zákona 

č. 183/2017 Sb. (dále jen „celní zákon“), je předkládán návrh změny nařízení vlády 

č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky (dále 

jen „nařízení vlády“). 

Hlavním cílem návrhu je upravit výši prahů pro vykazování statistických údajů o obchodu 

Evropské unie hospodářskými subjekty v systému Intrastat (dále jen „prahy“) a způsob 

vykazování opravených nebo chybějících údajů v elektronické podobě. V případě přijetí 

tohoto návrhu parametrických změn lze předpokládat snížení zátěže zpravodajských jednotek 

v souvislosti se zvýšením prahů pro vykazování na 12 mil. Kč. Od roku 2009, v němž byla 

provedena konsolidace prahů na současnou výši 8 mil. Kč, nebyly prahy pro vykazování 

údajů zvyšovány. Při zohlednění vývoje indexu cen zahraničního obchodu se prahy ve výši 

8 mil. Kč dostávají v roce 2017 na reálnou hodnotu 6,9 mil. Kč na přijetí a 6,6 mil. Kč 

na odeslání. Mezi léty 2009-2017 se vývoz do zemí Evropské unie zvýšil 1,66 krát a dovoz 

z nich 1,54 krát v běžných cenách. Dynamické zvýšení vývozu i dovozu dokazuje, 

že zvednutí výše prahů je neodkladnou záležitostí. Evropské právní předpisy [čl. 10 odst. 3 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004, o statistice Společenství obchodu 

se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91, v platném znění 

(dále jen „nařízení č. 638/2004“)] stanoví minimální práh pro vykazování ve výši 93 % 

celkové hodnoty přijetí. Ve skutečnosti byly shromážděny údaje ve výši 97,4 % celkové 

hodnoty přijetí. Na straně odeslání stanoví evropské právní předpisy minimální práh 

pro vykazování ve výši 97 % celkové hodnoty odeslání. Reálně byly získány údaje ve výši 

98,6 % celkové hodnoty odeslání. 

Ke konci roku 2017 vykazovalo data v systému Intrastat 18 646 subjektů Při zvýšení prahu 

z 8 na 12 mil. Kč by došlo k redukci počtu zpravodajských jednotek s vykazovací povinností 

v systému Intrastat na 16 266 zpravodajských jednotek, tedy o 2 380 zpravodajských jednotek 

méně. 

Navržená změna prahů je předkládána v souvislosti s každoročním přehodnocováním jejich 

výše, které jsou členské státy Evropské unie povinny provádět na základě ustanovení čl. 10 

odst. 1 nařízení č. 638/2004. Navrženou výší prahů se současně uvádí v soulad nastavení 

prahů jednotlivými členskými státy Evropské unie a předchází možnému znevýhodnění 

subjektů v České republice oproti jiným členským státům.  

Hodnoty a struktura obchodu chybějících zpravodajských jednotek by byly dopočítávány 

pomocí standardní metody dopočtů pro podprahové subjekty, která vychází z předpokladu, 

že zbožová struktura subjektů těsně nad prahem je podobná zbožové struktuře pod prahem. 

Na základě údajů vykázaných v systému Intrastat v roce 2017 byl vyčíslen dopad navrženého 

zvýšení prahu pro vykazování údajů na kvalitu a objem vykázaných dat v systému Intrastat. 

V roce 2017 bylo vykázáno přijetí zboží v celkové hodnotě 2 843,2 mil. Kč, které bylo 

zařazeno celkem do 8 850 komodit. V důsledku navržené změny ubude z celkového objemu 

dat v systému Intrastat o přijatém zboží 27 komodit s úhrnnou hodnotou ve výši 10,4 mil. Kč. 

Navržené zvýšení prahu pro vykazování údajů ve výkazu pro přijaté zboží bude mít naprosto 
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minimální dopad na kvalitu dat. V systému Intrastat nebudou sbírána data o 0,3 % komodit 

a z celkové hodnoty nebudou sbírána data o 0,4 % hodnoty zboží. 

Výčet komodit, které nebudou nově zahrnuty ve statistice přijatého zboží v důsledku zvýšení 

prahu 

 KN8 Název Kč 

01013000 Osli, živí 200 934 

02075421 Husy dělené-půlky, čtvrtky nevykostěné čerstvé, chlazené 20 671 

02075491 Játra z hus, čerstvá, chlazená, ne: tučná játra 5 578 

02101920 Vepřové zadní tři čtvrti nebo půlky, solené nebo ve slaném nálevu 10 654 

03011900 Okrasné ryby, živé, ne: sladkovodní 19 004 

03019230 Úhoři (Anguilla spp.), živí, o délce >= 12, ale < 20 cm 4 316 317 

03036611 Štikozubec kapský a hlubokomořský, zmrazený, ne: játra, jikry, mlíčí 45 271 

03049410 Surimi ze tresky pestré, zmrazené, ne: filé 351 800 

16041994 Štikozubci, Merluccius spp., Urophycis spp., upravení nebo 

konzervovaní, celí nebo v kusech (kromě štikozubců na jemno 

drcených a filet, syrových, jen obalených těstem nebo strouhankou, též 

předsmažených v oleji, zmrazených) 

2 337 

17022010 Javorový cukr, v pevném stavu (kromě aromatizovaného a barveného) 3 927 

20084039 Hrušky, upravené nebo konzervované, s přídavkem alkoholu, v 

bezprostředním obalu o čisté hmotnosti <= 1 kg (kromě s obsahem 

cukru > 15 % hmotnostních) 

1 726 

20093955 Citronová šťáva, nezkvašená, s hodnotou Brix > 20, avšak <= 67 při 

teplotě 20 °C, v hodnotě <= 30 €  za 100 kg čisté hmot., s obsahem 

přidaného cukru <= 30 % hmotnostních, bez přídavku alkoholu 

384 

22042233 Vína vyprodukovaná v oblasti Tokaj, s chráněným označením původu 

(CHOP), mající skutečný objemový obsah alkoholu <= 15 % obj., v 

nádobách o obsahu > 2 litry avšak <= 10 litrů (kromě vín šumivých a 

perlivých) 

19 676 

29313300 Diethyl-ethylfosfonát 2 798 

38246091 Sorbitol, obsahující <= 2 % hmotnostní D-mannitolu, počítaného na 

obsah D-glucitolu (kromě D-Glucitolu (sorbitolu) a sorbitolu ve 

vodném roztoku) 

933 541 

38253000 Klinický odpad 503 

38254900 Odpadní organická rozpouštědla, ne-halogenová 0 

39069020 Kopolymer 2-diisopropylaminoethylmetakrylátu s decylmetakrylátem 

ve formě N,N-dimethylacetamidového roztoku obsahující >= 55 % 

hmotnostních kopolymeru, v primárních formách 

5 792 

41044151 Plný líc, neštípaný; lícové štípenky v suchém stavu, poločiněné (crust), 

z celých kůží a kožek z hovězího dobytka, včetně buvolů, o plošné 

výměře jednoho kusu > 28 čtverečních stop (2,6 m2), odchlupené (bez 

dále upravovaných a čísla 4104 41) 

43 728 

41044990 Kůže a kožky z koní a jiných lichokopytníků, v suchém stavu, 

poločiněné (crust), odchlupené, též štípané (bez dále upravovaných a 

plných líců, neštípaných a lícových štípenek) 

284 933 

44072199 Mahagonové dřevo (Mahagon, Swietenia spp.) rozřezané či štípané 

podélně, krájené či loupané, o tloušťce > 6 mm (bez na konci 

spojovaných, hoblovaných a broušených pískem) 

565 014 

44083125 Listy na dýhování, vč. listů získaných krájením na plátky vrstveného 

dřeva, na překližky a pod., jehličnaté, rozřezané podélně, krájené nebo 

loupané, o tloušťce <= 6 mm, broušené pískem, z Dark red, Light red a 

Meranti bakau 

6 009 
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52122210 Bavlněné tkaniny, obsahující < 85 % hmotnostních bavlny, o plošné 

hmotnosti > 200 g/m2, smíšené hlavně nebo výhradně se lnem, bělené 

591 568 

71011000 Přírodní perly, též opracované nebo tříděné, avšak nenavlečené, 

nezamontované ani nezasazené, perly, přírodní nebo uměle pěstované, 

dočasně navlečené pro usnadnění jejich dopravy (kromě perleti) 

24 323 

71039100 Rubíny, safíry, smaragdy opracované/roztříděné, ale nenavlečené, 

nezamontované, nezasazené, rubíny, safíry, smaragdy opracované, 

neroztříděné, dočasně navlečené pro usnadnění dopravy 

8 887 

84081089 Vznětové pístové motory s vnitřním spalováním - dieselové motory 

nebo motory s žárovou hlavou, nové, s výkonem > 1000 kW, ale <= 

5000 kW (kromě pro plavidla čísel 8901 až 8906, lodě k vlečení jiných 

lodí č. 8904.00.10 a válečné lodě č. 8906 

112 242 

88039030 Části a součásti balistických a kosmických nosných raket 2 832 310 

Celkem   10 409 927 

V roce 2017 bylo vykázáno odeslání zboží v celkové hodnotě 3 483,7 mil. Kč, které bylo 

zařazeno celkem do 8 270 komodit. V důsledku navržené změny ubude z celkového objemu 

dat v systému Intrastat o odeslaném zboží 26 komodit s úhrnnou hodnotou ve výši 20,3 mil. 

Kč. Navržené zvýšení prahu pro vykazování údajů ve výkazu pro odeslané zboží bude mít 

naprosto minimální dopad na kvalitu dat. V systému Intrastatu nebudou sbírána data o 0,3 % 

komodit a z celkové hodnoty nebudou sbírána data o 0,6 % hodnoty zboží. 

Výčet komodit, které nebudou ve statistice odeslaného zboží v důsledku zvýšení prahu 

KN8 Název Kč 

03011900 Okrasné ryby, živé, ne: sladkovodní 81 923 

09019010 Kávové slupky a pulpy 28 107 

15149110 Olej řepky nebo řepky olejky s vysokým obsahem 

kyseliny erukové a jeho frakce, které obsahují >= 2 % 

hmotnostní kyseliny erukové a hořčičný olej, surový, pro 

technické nebo průmyslové účely (ne: pro výrobu potravin 

určených pro lidskou výživu) 

49 530 

28100010 Oxid boritý 5 010 

29024200 m-Xylen 63 

38259090 Odpadní produkty chemického průmyslu nebo příbuzných 

průmyslových odvětví, jinde neuvedené ani nezahrnuté 

(kromě odpadu) 

340 

44072191 Mahagonové dřevo (Mahagon, Swietenia spp.) rozřezané 

či štípané podélně, krájené či loupané, o tloušťce > 6 mm, 

hoblované (bez na konci spojovaných) 

2 486 703 

44072891 Dřevo Iroko, rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo 

loupané, o tloušťce > 6 mm, hoblované (bez na koncích 

spojovaného) 

3 817 

44072983 Dřevo Abura, Afrormosia, Ako, Andiroba, Aningré, 

Avodiré, Balau, Bossé clair, Bossé foncé, Cativo, Cedro, 

Dabema, Doussié, Doussié, Framiré, Freijo, Fromager, 

Fuma, Geronggang, Ipé, Jaboty, Jequitiba, Kosipo, Kotibé, 

Koto, Louro, Maçarandub 

12 532 

44079699 Březové dřevo (Betula spp.), rozřezané nebo štípané 

podélně, krájené nebo loupané, o tloušťce > 6 mm (kromě 

dřeva hoblovaného, broušeného nebo na koncích 

spojovaného) 

900 937 
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47010090 Mechanická dřevná buničina (kromě termomechanické 

dřevné buničiny) 

69 585 

51053100 Jemné zvířecí chlupy, z kašmírských koz, mykané nebo 

česané 

16 752 

52061300 Jednoduchá příze, z nečesaných vláken, obsahující < 85 % 

hmotnostních bavlny, o délkové hmotnosti >= 192,31 

decitex, ale < 232,56 decitex (kromě šicích nití a 

upravených pro drobný prodej) 

3 068 

53071000 Nitě z juty nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 

5303, jednoduché 

82 707 

55033000 Střižová vlákna, akrylová nebo modakrylová, nemykaná, 

nečesaná ani jinak nezpracovaná pro spřádání 

169 476 

57025010 Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, z vlny nebo 

jemných zvířecích chlupů, tkané, ale nevšívané ani 

nepovločkované, bez vlasového povrchu, ne zcela 

zhotovené (kromě Kelim, Schumacks,Karamanie a 

podobných ručně tkaných koberců) 

9 297 

58030090 Perlinkové tkaniny (kromě z bavlny, hedvábí nebo 

hedvábného odpadu a stuh čísla 5806) 

6 297 

61123910 Pánské nebo chlapecké plavky, z ostatních textilních 

materiálů, pletené nebo háčkované, obsahující >= 5 % 

hmotnostních kaučukových nití (kromě ze syntetických 

vláken) 

2 753 

70042091 Tažené a foukané sklo v tabulích, s nereflexní vrstvou, 

avšak jinak neopracované (kromě optického skla) 

16 280 

72072032 Polotovary ze železa nebo nelegované oceli, obsahující >= 

0,25 % hmotnostních uhlíku, pravoúhlého, kromě 

čtvercového, příčného průřezu, jehož šířka je < 

dvojnásobek tloušťky, válcované nebo získané 

kontinuálním litím 

165 107 

84013000 Neozářené palivové články (kazety) (Euratom) 476 

84073100 Vratné pístové motory typů používaných k pohonu vozidel 

kapitoly 87, s obsahem válců <= 50 cm3 

13 220 

84743200 Míchačky nerostných hmot s živicí 8 515 742 

86069180 Železniční nebo tramvajové nákladní vozy a vagony, bez 

vlastního pohonu, kryté a uzavřené (kromě 

samovýsypných vozů a vagonů a cisternových nebo 

podobných vagonů a speciálně konstruovaných pro 

přepravu vysoce radioaktivních materiálů) 

7 669 500 

90215000 Srdeční stimulátory (kromě jejich částí, součástí a 

příslušenství) 

27 126 

91081900 Hodinkové strojky, úplné a smontované, řízené elektricky 

(kromě pouze s mechanickým zobrazením nebo se 

zařízením umožňujícím vestavět mechanické zobrazení 

nebo pouze s optoelektronickým zobrazením) 

10 282 

Celkem   20 346 630 

Celkově by bylo od vykazování osvobozeno 2 380 zpravodajských jednotek, což by 

znamenalo významné snížení administrativní zátěže, především menších subjektů. Všeobecně 

platí, že menší subjekty častěji poskytují data s větší chybovostí než větší subjekty, které mají 

sofistikované účetní systémy, z nichž data pro systém Intrastat čerpají. Proto jsou menší 

subjekty od poskytování dat v jiných členských státech osvobozovány. Údaje za ně často 
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poskytuje třetí strana, jejíž vyloučení by pro zpravodajské jednotky představovalo i snížení 

finančních nákladů na poskytování statistických údajů. 

Snížení počtu zpravodajských jednotek by ovlivnilo i výkon působnosti Celní správy České 

republiky v oblasti statistiky zahraničního obchodu. Se snížením počtu vykazujících 

zpravodajských jednotek v systému Intrastat by byla posílena kontrolní činnost v této oblasti, 

v jejímž důsledku by měla být zvýšena kvalita poskytovaných údajů v oblasti statistiky 

obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie.  

Dále se navrhuje v rámci nařízení vlády provést několik dílčích zpřesňujících a legislativně 

technických úprav. 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná změna právní úpravy je předkládána na základě zmocnění § 70 odst. 2 celního 

zákona, které zejména v písmeni c) zmocňuje vládu k úpravě postupu a prahů a způsob 

vykazování opravených nebo chybějících údajů o obchodu se zbožím mezi Českou republikou 

a jinými členskými státy Evropské unie podle přímo použitelného předpisu Evropské unie. 

Právě tato problematika je těžištěm předkládaného návrhu.  

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami 

práva Evropské unie 

Problematika upravená navrženou změnou nařízení vlády navazuje na evropskou právní 

úpravu, kterou tvoří: 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 

o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení 

Rady (EHS) č. 3330/91, v platném znění, 

 Nařízení Komise (ES) č. 1982/2004 ze dne 18. listopadu 2004, kterým se provádí 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství 

obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Komise (ES) 

č. 1901/2000 a (EHS) č. 3590/92, v platném znění. 

Navržená změna prahů je předkládána v souvislosti s každoročním přehodnocováním jejich 

výše, které jsou členské státy Evropské unie povinny provádět na základě ustanovení čl. 10 

odst. 1 nařízení č. 638/2004. Navrženou výší prahů se současně uvádí v soulad nastavení 

prahů jednotlivými členskými státy Evropské unie a předchází možnému znevýhodnění 

subjektů v České republice oproti jiným členským státům. 

Návrh změny nařízení vlády je v souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních 

orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie. Předpokládaným 

snižováním zátěže zpravodajských jednotek naplňuje hlavní priority Evropské unie v oblasti 

zahraničního obchodu. 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Současná výše prahů z důvodů popsaných v části 1 představuje zbytečnou administrativní 

zátěž zpravodajských jednotek a její zvýšení nabízí potenciál pro omezení této zátěže. 

Obdobně platí i pro stávající úpravu provádění oprav vykázaných údajů v elektronické 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB55K9NHZ)



6 

 

 

podobě, kdy v současnosti je nutné při změně jen jediného řádku výkazu zaslat celý nový 

výkaz. Nově by u výkazu v elektronické podobě došlo k umožnění provedení opravy pouze 

nepřesného nebo chybného údaje (řádku). Stávající text nařízení vlády konečně v několika 

případech vyžaduje provedení dílčích legislativně technických a zpřesňujících změn. 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 

na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 

republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické 

skupiny obyvatel, zejména na osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 

postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

S realizací návrhu změny nařízení vlády nebudou spojeny žádné samostatné nároky na státní 

rozpočet, na ostatní veřejné rozpočty a na hospodářské subjekty, ani žádné negativní sociální 

dopady, dopady na podnikatelské prostředí nebo na životní prostředí.   

Na základě klíčové navržené změny v podobě zvýšení prahů by mělo být celkově 

od vykazování osvobozeno 2 380 zpravodajských jednotek, což by znamenalo významné 

snížení administrativní zátěže, především menších subjektů. Zjednodušení postupu 

při opravách vykázaných údajů v elektronické podobě rovněž přinese efekt v podobě snížení 

administrativní zátěže zpravodajských jednotek.  

K navrhované změně nebyla vypracována Zpráva z hodnocení dopadů regulace, neboť 

s výjimkou zvýšení prahů nepřináší významnější věcné změny stávající právní úpravy, a tedy 

ani nepřináší nové a rozsáhlé dopady (viz čl. 3.6 části I Obecných zásad pro hodnocení 

dopadů regulace (RIA)). Pokud jde o problematiku zvýšení prahů, jedná se o parametrickou 

změnu, v jejímž případě se rovněž vypracování Zprávy z hodnocení dopadů regulace 

nepředpokládá (viz čl. 3.8 písm. f) části I Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace 

(RIA)).  

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná změna právní úpravy ani současný stav nemají dopad ve vztahu k zákazu 

diskriminace ani ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 

Naplnění úkolů statistické služby, které ukládají buď přímo použitelné předpisy Evropské 

unie, nebo zákon České republiky, z povahy věci vyžaduje získání nezbytných informací. 

Ačkoliv tyto informace se většinově týkají zboží (a nejedná se tedy o osobní údaje), část 

shromažďovaných údajů je z povahy věci současně osobními údaji. Se získáváním informací 

úzce souvisí též povinnost uchovávat informace pro účely kontroly, která je ve spojení se 

speciální dvouletou lhůtou normována přímo celním zákonem.  

Předmětem navrhované změny nařízení vlády je zvýšení prahu pro vykazování na 12 mil. Kč, 

které bude mít vliv na snížení zátěže zpravodajských jednotek. Navrhovaná právní úprava je 

v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů, neboť nerozšiřuje kompetence orgánů 

veřejné moci ke zpracovávání osobních údajů, ani nerozšiřuje okruh osobních údajů již 

zpracovávaných na základě stávajících kompetencí. S ohledem na zúžení povinnosti 
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vykazovat údaje zpravodajskými jednotkami naopak dochází k částečnému omezení okruhu 

zpracovávaných údajů oproti stávajícímu stavu. 

8. Zhodnocení korupčních rizik 

Samotná navrhovaná změna právní úpravy není z korupčního hlediska riziková, neboť 

výrazným způsobem nemění stávající právní úpravu. Předložená změna nařízení vlády 

nezavádí diskreci v rozhodování, v níž by mohla být korupční rizika spatřována. 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu  

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
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II. Zvláštní část 

K čl. I 

K bodu 1 (Příloha č. 1 část I. odst. 16) 

Jedná se o legislativně technickou úpravu. Současné znění ustanovení výslovně nedefinuje 

podpoložku zboží, u něhož je uváděna vlastní hmotnost, odkazem na kombinovanou 

nomenklaturu.  Navrhuje se zpřesnění textu ustanovení tak, aby bylo jednoznačně určeno 

zboží podpoložky, jehož se dotýká režim zaokrouhlování vlastní hmotnosti určený tímto 

ustanovením, v návaznosti na kombinovanou nomenklaturu. 

K bodům 2, 5 a 8 (Příloha č. 1 část I. odst. 20, příloha č. 1 část IV. odst. 1, příloha č. 3 

odst. 2) 

Jedná se o legislativní zpřesnění textu ve vztahu ke kurzu pro přepočet cizí měny v rámci 

vykazování podle nařízení vlády. Ze současného znění není zcela zjevné, že zpravodajské 

jednotky mají pro přepočet cizí měny na koruny české používat kurz, který používají jakožto 

plátci daně z přidané hodnoty pro účely vykazování daně z přidané hodnoty, ačkoliv tomu tak 

v praxi skutečně je. Z důvodu právní jistoty zpravodajských jednotek se navrhuje v těchto 

ustanoveních definovat kurz pro přepočet výslovně tak, že zpravodajské jednotky mají 

pro přepočet cizí měny na koruny české používat kurz, který používají jakožto plátci daně 

z přidané hodnoty pro účely vykazování daně z přidané hodnoty.  

K bodu 3 (Příloha č. 1 část II. poznámka ke kódům 11 až 19 písm. A)) 

Navržené znění odstraňuje rozpor textu poznámky A) se zněním kódů 11 až 19. Současný text 

hovoří pouze o obchodu s osobami registrovanými k dani z přidané hodnoty, u nichž dochází 

k protiplnění až následně. Toto znění neodpovídá rozsahu údajů, které jsou zpravodajské 

jednotky v systému Intrastat povinny vykazovat. V rámci statistiky obchodu se zbožím mezi 

členskými státy Evropské unie se vykazují rovněž obchody s neplátci daně z přidané hodnoty 

z jiných členských států Evropské unie, stejně jako i obchody, u nichž dochází k protiplnění 

před jejich uskutečněním, a proto je nutná úprava znění textu poznámky A).  

K bodu 4 (Příloha č. 1 část II. poznámka ke kódům 94 až 99) 

Za účelem odstranění možných nejasností v oblasti vykazování dočasného přijetí nebo 

odeslání zboží se ke kódům 94 až 99 vkládá upřesňující poznámka.  

K bodu 6 (Příloha č. 1 část IV. odst. 13) 

Na základě zkušeností dosavadní praxe je vhodné toto ustanovení, upravující definici 

reklamního materiálu ve vazbě na obdobnou definici v rámci úpravy daně z příjmů, zrušit 

pro nadbytečnost. Dané ustanovení je pro příjemce normy matoucí, jelikož definuje reklamní 

materiál, který se však podle ustanovení písmene g) přílohy I nařízení č. 1982/2004, kterým se 

provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství 

obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Komise (ES) č. 1901/2000 

a (EHS) č. 3590/92, v platném znění, do systému Intrastat vůbec nevykazuje. 

K bodu 7 (Příloha č. 3 odst. 1) 

Navrhuje se zvýšit prahy pro vykazování údajů ve výkazu, aby se snížila administrativní zátěž 

pro podnikající subjekty. Při zvýšení prahu pro vykazování se zmenší skupina subjektů, které 

jsou povinny vykazovat data v systému Intrastat. Vzhledem k výši statistických prahů bude 

tato úleva přímo působit na malé podnikající subjekty, kdy se zvětší skupina subjektů, které 

nebudou mít povinnost vykazovat data v systému Intrastat.  
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K bodu 9 (Příloha č. 4 odst. 1) 

Navrhuje se nově stanovit pravidla pro provádění oprav v elektronické podobě. V současnosti 

je nutné při změně jen jediného řádku výkazu zaslat celý nový výkaz. Stanovená forma oprav 

je pro zpravodajské jednotky značně zatěžující. Místo, aby odeslaly pouze špatně vykázaný 

řádek výkazu, musí odesílat znovu často velmi rozsáhlé výkazy. Za účelem snížení 

administrativní zátěže zpravodajských jednotek při provádění oprav vykázaných údajů se 

navrhuje změna, která by u výkazu v elektronické podobě umožnila opravu pouze nepřesného 

nebo chybného údaje (řádku). Současně je zachována možnost opravit celý výkaz zasláním 

nového výkazu. Předpokládá se, že tento druh oprav celého hlášení budou zpravodajské 

jednotky využívat v případech rozsáhlých oprav a změn ve výkazu. 

K čl. II - Účinnost 

Účinnost nařízení se navrhuje dnem 1. ledna 2019. 
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