
 

 
 

 
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., člen sítě Enterprise Europe Network, 

ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Chomutov 
 

si Vás dovolují pozvat na seminář  

Praktické provádění INTRASTATU  - statistiky obchodu 
se zbožím mezi ČR a ostatními členskými státy  

Datum:   17. dubna 2013, 9:00 - 14:00 hodin                                                                             

Místo konání:  OHK Chomutov, Cihlářská 4132, 430 03 Chomutov 
                                    (areál Technologického parku, budova C, 1. patro)  

 
Seminář je určen všem, kteří obchodují s ostatními členskými státy Evropské unie, případně z nich 
přijímají nebo do nich odesílají zboží z jiných důvodů a mají tak povinnost vykazovat údaje 
do INTRASTATU nebo kontrolují jejich správnost. 
 
Cílem semináře je zejména konzultační formou seznámit jeho účastníky se správným a jednotným 
výkladem těch ustanovení aktuálních právních předpisů o Intrastatu, jejichž provádění v praxi činí 
zpravodajským jednotkám největší potíže a často není jednotně prováděno.  
 

Seminář bude zaměřen na:     

- Základní ustanovení předpisů Evropské unie o provádění Intrastatu 
- ustanovení vyhlášky č. 201/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů   
- vznik a zánik povinnosti k vykazování údajů do Intrastatu 
- způsoby předávání výkazů pro Intrastat celním orgánům 
- obsah a rozsah údajů vykazovaných do Intrastatu, zejména pravidla k uvádění kódů 

povahy transakcí, kódů kombinované nomenklatury zboží a údajů o jeho fakturované 
hodnotě vykazované do Intrastatu  

- opravy a upřesňování údajů ve výkazech pro Intrastat 
- provádění kontrol správného provádění Intrastatu a sankce za jeho chybné provádění  
- dotazy účastníků k provádění Intrastatu  

 

Přednáší: JUDr. Otakar Krátký - hlavní zpracovatel návrhů vyhlášek a příruček o Intrastatu 
a kontaktní osoba ČSÚ pro poskytování informací o provádění Intrastatu.  
 



 

 
 

 

Podmínky účasti:  

• Registrace účasti: na adrese tucek@rra.cz  nebo tel. čísle 417 637 452  

• Uzávěrka pro přihlášení je do 10. 4. 2013 

• Účast na semináři je ZDARMA 

• Seminář se uskuteční při minimálním počtu 15 účastníků  

 

S přátelským pozdravem 
     Ing. Tomáš Tuček, Enterprise Europe Network ČR                                

                                 Ing. Ivana Košanová, ředitelka OHK Chomutov   

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 


