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Naopak některá území jsou považována za daňové území EU, tj. chápou se jako území ně-
kterého členského státu a dodání zboží z těchto území není považováno za dovoz zboží, 
ale za pořízení zboží z jiného členského státu. Dodání zboží z tuzemska do těchto území 
není obdobně považováno za vývoz zboží, ale za dodání zboží do jiného členského státu. 
Jedná se o území Monackého knížectví, které se pro účely ZDPH považuje za území Fran-
couzské republiky, o území ostrova Man, které se považuje za území Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska, a o území Akrotiri a Dhekelie, která se považují za území 
Kypru.

   P O Z N Á M K A   

Současně také je třeba upozornit na to, že vymezení „celního území“ podle celních předpisů se 
nemusí shodovat s územní působností pro účely DPH.

K A P I TO L A  2

Místo plnění 

Místo plnění je jednou z rozhodujících skutečností pro vymezení předmětu daně, proto-
že pouze u plnění s místem plnění v tuzemsku se postupuje podle znění ZDPH platného 
pro Českou republiku, tj. pouze u těchto plnění vzniká povinnost zaplatit a přiznat daň, 
případně osvobození od daně s nárokem nebo bez nároku na odpočet daně podle ZDPH. 
Jestliže je místo plnění mimo tuzemsko, je nutno při uplatňování daně postupovat podle 
předpisů platných v zemi, kde je podle stanovených pravidel místo plnění. 

2.1 Místo plnění při dodání zboží 

2.1.1 Místo plnění při dodání zboží

Místem plnění při dodání zboží v případě, že s dodáním zboží není spojena přeprava, je 
místo, kde dochází k dodání předmětného zboží.

PŘÍKLAD

Pokud si kupující vyzvedne sám zboží v prodejně nebo na skladě, je místem plnění místo, 
kde dochází k prodeji. 

V  případě dodání zboží, které je spojeno s  přepravou nebo odesláním, je místem pl-
nění místo, kde se zboží nachází v  době, kdy se přeprava nebo odeslání zboží začíná 
uskutečňovat. 

§ 7 až 12 ZDPH 

§ 7 odst. 1 ZDPH

§ 7 odst. 2 ZDPH
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PŘÍKLAD

Pokud je zboží dodáváno spolu se zajištěním přepravy, např. silniční nákladní přepravou, je 
místem plnění to místo, kde se zboží nakládá – např. sklad výrobce. 

Ustanovení § 7 odst. 3 ZDPH upravuje stanovení místa plnění v případě řetězových dodá-
vek zboží, kdy je zboží přepraveno z jednoho členského státu do jiného. A to za podmí-
nek, že zboží je přepravováno pouze v rámci jedné přepravy od prvního dodavatele přímo 
k poslednímu odběrateli. Na základě tohoto ustanovení se přeprava přiřazuje pouze jedi-
nému z těchto plnění tak, aby bylo možno jednoznačně určit, které plnění z řetězových 
dodávek je spojeno s osvobozením od daně u intrakomunitárního dodání. Pravidlo pro 
stanovení místa plnění je navázáno na osobu prostředníka. Podle písm. a) se dodání zboží 
s přepravou přiřazuje prostředníkovi. Dle písm. b) se dodání zboží s přepravou přiřazuje 
odběrateli prostředníka v situaci, kdy prostředník uskutečňuje dodávku pod DIČ státu, ve 
kterém je zahájena přeprava. 

Pojem prostředník je poté vysvětlen v § 7 odst. 4 ZDPH, kdy je to osoba, jež není prvním 
dodavatelem a současně zboží sám odesílá nebo přepravuje nebo přepravu uskutečňuje 
jím zmocněná osoba. 

Jestliže je dodání zboží spojeno s jeho instalací nebo montáží, je místem plnění místo, kde 
je zboží instalováno nebo smontováno.

PŘÍKLAD

Pokud je dodáváno technologické zařízení s montáží, je místem plnění místo, kde je jeho 
montáž prováděna, tedy např. výrobní hala odběratele výrobního zařízení.

Toto ustanovení je v praxi důležité zejména v případě, že je plátcem dodáváno zboží s in-
stalací nebo montáží v jiném členském státě nebo ve třetí zemi. Toto dodání se vykazu-
je v daňovém přiznání pouze v řádku 25, kde se vykazují ostatní plnění s místem plnění 
mimo tuzemsko, a nevykazuje se v souhrnném hlášení o dodávkách zboží do jiného člen-
ského státu. 

V případě, že je dodáno zboží na palubě lodě, letadla nebo vlaku během přepravy osob 
uskutečněné na území EU, považuje se za místo plnění vždy místo zahájení přepravy 

osob. Zpáteční přeprava se přitom považuje za samostatnou přepravu. Odstavec 5 pak 
vysvětluje, co se pro účely odst. 4 rozumí zde užitými pojmy.

PŘÍKLAD

Pokud je prodáváno zboží v letadle, které letí z Prahy do Londýna, místo plnění je u veškeré-
ho prodeje během této cesty v České republice, i když je zboží fakticky prodáno nad územím 
jiných členských států.

Základní pravidla pro stanovení místa plnění při dodání zboží jsou uvedena v  následující 
tabulce.

§ 7 odst. 3 a 4 ZDPH

!

§ 7 odst. 5 ZDPH

§ 7 odst. 6 a 7 ZDPH 
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Způsob dodání zboží Místo plnění
Právní úprava 

v ZDPH

bez odeslání 
nebo přepravy

místo, kde se zboží nachází 
v době dodání

§ 7 odst. 1

s odesláním 
nebo přepravou

místo zahájení přepravy 
nebo odeslání

§ 7 odst. 2

dodání zboží s instalací, 
montáží

místo instalace, montáže zboží § 7 odst. 3

na palubě letadla, lodi 
či vlaku

místo zahájení přepravy cestujících § 7 odst. 4

2.1.2 Místo plnění při dodání nemovitých věcí

Místem plnění při dodání nemovité věci je místo, kde se předmětná nemovitá věc 
nachází. 

Z toho např. vyplývá, že převod staveb v jiném členském státě EU nebo ve třetí zemi není 
předmětem daně podle ZDPH platného pro Českou republiku. Předmětem daně je za sta-
novených podmínek převod staveb v tuzemsku, bez ohledu na to, zda kupujícím je tuzem-
ská osoba či osoba z EU nebo ze třetí země.

2.1.3 Místo plnění při dodání plynu, elektřiny, tepla či chladu

Místem plnění je při dodání plynu prostřednictvím přepravní nebo distribuční sousta-
vy, při dodání elektřiny nebo při dodání tepla či chladu sítěmi obchodníkovi místo, kde 
má obchodník sídlo, místo podnikání nebo kde má provozovnu, pro kterou je toto zboží 
dodáno, popř. místo pobytu či místo, kde se obvykle zdržuje. 

Z  toho vyplývá, že v  případě dodání např. plynu plátcem z  tuzemska obchodníkovi se 
sídlem v jiném členském státě, je místo plnění v tomto jiném členském státě. Obchodní-
kem se přitom pro tyto účely rozumí osoba povinná k dani, která nakupuje plyn, elektřinu, 
teplo nebo chlad zejména za účelem jejich dalšího prodeje a jejíž vlastní spotřeba tohoto 
zboží je zanedbatelná.

Jestliže je dodáván plyn, elektřina, teplo nebo chlad soustavami nebo sítěmi jiné osobě 
než obchodníkovi, místem plnění je místo, kde osoba, které je plyn nebo elektřina do-
dána, tento plyn či elektřinu spotřebuje. Z toho vyplývá, že v případě dodání např. plynu 
plátcem z tuzemska fi rmě se sídlem v jiném členském státě, která není obchodníkem, je 
místo plnění v tomto jiném členském státě, pokud je zde plyn spotřebován. Pokud osoba, 
které je zboží dodáno, nespotřebuje všechno dodané zboží, považuje se za místo plnění 
pro toto nespotřebované zboží místo, kde má tato osoba, které je zboží dodáno, sídlo, 
místo podnikání, místo pobytu nebo kde má provozovnu, pro niž je toto zboží dodáno, 
tj. použije se vlastně postup platný pro stanovení místa plnění při dodání plynu, elektřiny, 
tepla či chladu obchodníkovi.

Základní přehled pro určení místa plnění při dodání plynu, elektřiny, tepla či chladu je 
uveden v následující tabulce.

§ 7 odst. 8 ZDPH 

§ 7a ZDPH 
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