
 

 
 

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje si Vás dovoluje pozvat na 
 

Konzultační seminář o praktickém provádění INTRASTATU v roce 2022 

 

 

 

LEKTOŘI:  

Ing. Jan Bílý - vedoucí oddělení metodiky a zpracování Intrastatu a Extrastatu odboru statistiky zahraničního 

obchodu Českého statistického úřadu 

Mgr. Veronika Trakalová - metodička Intrastatu v oddělení metodiky a zpracování Intrastatu a Extrastatu 

odboru statistiky zahraničního obchodu Českého statistického úřadu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Termín: 6. 1. 2022, 9:00 – 14:30 hodin 

Místo:  prezenčně (na adrese Krajská hospodářská komora KK, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, Cheb) 

nebo on-line (na url odkazu, který zašleme po přihlášení a uhrazení platby) 
 

PROGRAM:  
- změny v Intrastatu účinné od 1. 1. 2022 

- nová terminologie 

- DIČ partnera a země původu ve směru vývozu 

- úprava definice referenčního období 

- vznik a zánik povinnosti k vykazování údajů do Intrastatu 

- zjednodušené hlášení 

- zboží sledované v Intrastatu 

- zboží nesledované v Intrastatu 

- způsoby předávání výkazů pro Intrastat celním orgánům 

- obsah a rozsah všech údajů vykazovaných do Intrastatu, 

s mimořádným zaměřením na fakturovanou hodnotu 

zboží, nové kódy povahy transakcí, třístranný obchod a 

kombinovanou nomenklaturu zboží 

- opravy a upřesňování údajů ve výkazech pro Intrastat 

- dobropisy 

- informace o kontrolách správného provádění Intrastatu, 

požadované dokumentaci při těchto kontrolách a 

sankcích za zjištěné chyby   

- dotazy účastníků k provádění Intrastatu a odpovědi na ně      

Účast je závazná. Bezplatné storno akceptujeme 

do 5-ti dnů před zahájením semináře. 

Kapacita pro prezenční účast je omezena, 

max. 18 osob. Ostatní účastníci se mohou 

účastnit on-line.  
Na základě zaslaného přihlášení účasti obdrží 

účastník potvrzení o registraci s výzvou k platbě. 

Uzávěrka pro přihlášení je do 1. 2. 2021. 

  

 

Podmínky účasti: 
Pro členy KHK KK: 1500 Kč bez DPH/                
                                 1815 Kč vč. DPH 
Pro nečleny: 1800 Kč bez DPH/  

                        2178 Kč vč. DPH 
 

Číslo účtu pro platbu: 195658274/0300,  

VS = 06012022,  

do zprávy pro příjemce uveďte vaše IČ. 

 

Kontaktní osoba:  
Ing. Kateřina Danková, tel: 775 188 873, 
354 426 140, email: dankova@khkkk.cz 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXsuJ_SOJjyUhyzEOAoFcyIoRnM07iOJ5ObQTQ9nqJWibuRw/viewform

