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Brožuru připravili: 
 
BIC Plzeň, podnikatelské a inovační centrum 
partner sítě Enterprise Europe Network   
Riegrova 1, 306 25 Plzeň  
tel.   377 235 379  
e-mail:  eu-help@bic.cz 
www.bic.cz 
 
 
Marek Reinoha 
poradce v oblasti cel a unijního obchodu 
tel.  774 434 334 
e-mail:  info@reinoha-consulting.cz  
www.reinoha-consulting.cz 
 
 
 
Zaslání brožury v elektronické verzi si lze vyžádat na adrese 
eu-help@bic.cz nebo prostřednictvím formuláře „Ptejte se“ na stránkách 
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Obsah této brožury má pouze informační charakter a nenahrazuje 
kvalifikované daňové poradenství.  

Vydavatel ani zpracovatel nenesou žádnou odpovědnost za případné škody, 
které by mohly vzniknout při aplikaci zde uváděných informací a doporučení 
v praxi. 
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ENTERPRISE EUROPE NETWORK 
 

V roce 2008 zahájila činnost nová evropská síť Enterprise Europe Network, která 
navázala na dosavadní činnost sítí Euro Info Center (EIC)  
a Inovačních transferových center (IRC). Tato síť je jedním z nástrojů, jimiž 
Evropská unie v rámci realizace Rámcového programu pro konkurenceschopnost a 
inovace (CIP) podporuje  rozvoj podnikání, zvyšování konkurenceschopnosti firem 
a  zavádění inovací.  

Síť Enterprise Europe Network nabízí především malým a středním podnikům 
vysoce kvalitní integrované služby. K široké škále těchto služeb patří  poskytování 
informací o možnostech a podmínkách podnikání v rámci  jednotného evropského 
trhu, poradenství v otázkách evropské legislativy a dalších předpisů, pomoc při  
vyhledávání zahraničních partnerů pro výrobní, obchodní i technologickou 
spolupráci, asistence při realizaci inovačních záměrů podniků, při transferu 
technologií a při  komercializaci výsledků výzkumu a vývoje, konzultace v otázkách 
ochrany duševního vlastnictví, podpora účasti podniků v programech EU, asistence 
při přípravě projektů a žádostí o dotace atd. Jednotlivá pracoviště sítě rovněž 
využívají nástroje pro zajištění zpětné vazby mezi podniky a Evropskou komisí.  

Enterprise Europe Network zahrnuje kolem 600 partnerských organizací ve více 
než 40 zemích a vytváří tak celoplošné pokrytí všech členských států EU  
a spolupracujících zemí komplexním a profesionálním servisem. Vzájemné 
propojení všech partnerů sítě umožňuje uplatnění konceptu „no wrong door“,  kdy 
prostřednictvím kteréhokoli partnera obdrží firmy potřebnou pomoc nebo budou 
nasměrovány přímo na nejvhodnějšího poskytovatele služeb.  

Aktivity české části Enterprise Europe Network jsou realizovány konsorciem 
jedenácti partnerů, jejichž regionální rozložení a kompetenční zaměření zaručuje 
dostupnost služeb sítě  pro podnikatele kdekoli v celé České republice. Jedním 
z těchto partnerů je i podnikatelské a inovační centrum BIC Plzeň, které připravilo 
tuto příručku.  

Aktuální informace o síti Enterprise Europe Network a poskytovaných službách jsou 
dostupné na webových stránkách 

 

www.enterprise-europe-network.cz  

www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu  

www.bic.cz   
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ÚVOD 
Volný pohyb služeb je jednou ze čtyř základních svobod na vnitřním trhu Evropské 
unie. Spočívá v právu podnikatele z  jednoho členského státu poskytovat na území 
jiného členského státu dočasně a příležitostně služby, a to na základě oprávnění 
získaného v zemi sídla (místa podnikání), aniž by tento podnikatel měl úmysl se 
v hostitelském členském státu usadit.  

Služby mohou mít povahu činnosti průmyslové, obchodní, řemeslné či svobodných 
povolání. Volný pohyb služeb (někdy se používá také označení přeshraniční pohyb 
služeb, přeshraniční poskytování služeb atd.) lze realizovat formou vysílání 
zaměstnanců do zahraničí nebo samostatnou činností OSVČ přímo v jiném státě, 
ale i poskytnutím služby uživateli, který přijede do druhého státu, aby si zde nechal 
služby poskytnout, případně i předáním výsledku služby například prostřednictvím 
internetu. 

Celkově je tato problematika poměrně složitá a zahrnuje souvislosti právní, daňové, 
sociální, zdravotní, účetní a další. Přestože rámcově je přeshraniční poskytování 
služeb řešeno především evropskými právními normami, vždy je třeba brát v úvahu 
i právní normy státu, kde mají být služby poskytovány. V současné době je již 
dostupná řada informačních zdrojů, které se těmto otázkám věnují komplexněji (viz 
kapitola Zdroje dalších informací); malým a středním podnikatelům a drobným 
živnostníkům pomáhají najít odpovědi na  praktické otázky z této oblasti také 
jednotlivá pracoviště sítě Enterprise Europe Network.  

Tato příručka je tedy věnována pouze jedné dílčí části - problematice DPH při 
poskytování těchto služeb, která byla identifikována jako oblast, kde podnikatelé 
mnohdy postrádají snadno dostupné a srozumitelné informace. Její obsah je 
založen na reálných dotazech, které byly řešeny v rámci poradenského servisu sítě 
Enterprise Europe Network i předchozí sítě Euro Info Center a v průběhu 
odborných seminářů pořádaných jako aktivity těchto sítí. První verze byla 
zpracována na podzim roku 2008 a setkala se s velmi příznivým ohlasem  
a značným zájmem. Novelizací Zákona o DPH k 1.1. 2010 však došlo v této oblasti 
k výrazným změnám, proto je nyní připraveno zcela přepracované vydání, 
reflektující tyto změny. Vzhledem k tomu, že nejvíce dotazů směřujících na 
plzeňské pracoviště sítě Enterprise Europe Network (vydavatele této brožury), se 
týká poskytování služeb v sousední Spolkové republice Německo, je toto vydání 
také rozšířeno o samostatnou kapitolu, týkající se konkrétní aplikace německého 
zákona o DPH.  

Příručka samozřejmě nemůže postihnout složitější případy a nahradit služby 
kvalifikovaných daňových odborníků, měla by však pomoci při základní orientaci 
především těm podnikatelům, kteří se s přeshraničním poskytováním služeb 
setkávají poprvé, nebo o něm teprve uvažují. 

Odborným garantem publikace je poradce v oblasti cel a unijního obchodu Marek 
Reinoha, který se této problematice dlouhodobě profesionálně věnuje jako lektor  
i jako konzultant. 
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DPH PŘI PŘESHRANIČNÍM POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OD 
1.1.2010 

 

LEGISLATIVA 
Při poskytování služeb mezi členskými státy EU a do a ze třetích zemí je nutné 
postupovat podle pravidel definovaných zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění (dále jen „ZoDPH“), do kterého byly implementovány 
principy definované Směrnicí Rady 2006/112/ES o společném systému daně 
z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „Směrnice“), kterou byla nahrazena 
Šestá směrnice Rady EU č. 77/388/EHS. 

V souvislosti s novelizací Směrnice, byl od 1. 1. 2010 novelizován i český zákon  
o DPH. Tato novelizace přinesla, mimo jiné, i změnu pravidel pro uplatňování DPH 
při poskytování služeb. 

 

 

ZÁKLADNÍ PRINCIPY 
Pro správné uplatňování DPH při poskytování služeb je nutné jednoznačně určit, že 
se skutečně jedná o službu (nikoli tedy o dodání zboží nebo převod nemovitosti), že 
je poskytována za úplatu (ve formě peněz nebo formou nepeněžitého plnění) a že 
je poskytována poskytovatelem, který je osobou povinnou k dani (tuzemskou nebo 
také osobou z jiného členského státu EU nebo ze třetí země) nebo již 
registrovaným plátcem DPH.  

Jsou-li shora uvedené podmínky splněny, je poskytnutí služby předmětem daně ve 
smyslu ustanovení § 2 ZoDPH a při správné aplikaci DPH je nutné postupovat 
následujícím způsobem: 

1) určit místo plnění, tzn., zda se nachází v tuzemsku, v jiném členském státě EU 
nebo ve třetí zemi – viz ustanovení § 9, 10 a 10a – 10k ZoDPH, 

2) pakliže je místo plnění identifikováno v tuzemsku, určit, zda je povinen daň 
přiznat poskytovatel služby, nebo příjemce služby – viz ustanovení § 108  
ZoDPH, 

3) stanovit den vzniku povinnosti přiznat daň, tzn. den uskutečnění zdanitelného 
plnění, nebo den přijetí platby – viz § 21, 24 a 24a ZoDPH, 

4) vystavit příslušný daňový doklad – viz ustanovení § 26, 28, 31, 32 a 33 ZoDPH. 

 

 

MÍSTO PLNĚNÍ 

Základní pravidlo 

Základní pravidlo pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby je stanoveno 
v § 9 ZoDPH. Podle něj je místem plnění při poskytnutí služby: 

• v případech, kdy je příjemcem služby osoba povinná k dani, místo, kde má 
tato osoba (osoba příjemce služby) sídlo nebo místo podnikání. Pokud je 
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však tato služba poskytnuta provozovně osoby povinné k dani, nacházející se 
v jiném místě, než kde je její sídlo nebo místo podnikání, je místem plnění 
místo, kde je tato provozovna umístěna (§ 9 odst. 1)  

• v případech, kdy je příjemcem služby osoba nepovinná k dani, místo, kde má 
osoba poskytující službu sídlo nebo místo podnikání. Pokud je však tato 
služba poskytnuta prostřednictvím provozovny osoby povinné k dani, 
nacházející se v jiném místě, než kde je její sídlo nebo místo podnikání, je 
místem plnění místo, kde je tato provozovna umístěna (§ 9 odst. 2). 

Po novele zákona o DPH účinné od 1. 1. 2010 je tedy, za účelem identifikace místa 
plnění při poskytování služeb dle základního pravidla uvedeného v ustanovení § 9 
ZoDPH, nutné zkoumat, zda je příjemcem služby osoba povinná k dani nebo osoba 
nepovinná k dani. Český zákon o DPH definuje osobu povinnou k dani v ustanovení 
§ 5, dle kterého se za osoby povinné k dani považují osoby provádějící 
ekonomickou činnost (zejména podnikatelské subjekty). Nicméně nad rámec 
definice osoby povinné k dani uvedené v tomto ustanovení, se, pro účely 
identifikace místa plnění při poskytování služeb, za osobu povinnou k dani považují 
také: 

• osoby povinné k dani ve vztahu ke všem službám, které jim jsou poskytnuty, 
i když jsou poskytnuty pro činnost, která není předmětem daně (s výjimkou 
případů, kdy pořizuje službu výhradně pro svou soukromou potřebu nebo pro 
soukromou potřebu svých zaměstnanců, protože službu pro soukromou 
potřebu nelze považovat za určenou pro činnost osoby povinné k dani) 

• osoby identifikované k dani (tzn. právnické osoby nepovinné k dani, kterým 
bylo přiděleno DIČ pro účely DPH) nebo právnické osoby nepovinné k dani, 
které jsou osobou registrovanou v jiném členském státě. 

 

Případy, kdy budou služby poskytovány osobám povinným k dani 

V případech, kdy budou služby poskytovány osobám povinným k dani 
(podnikatelským subjektům), bude nutné zkoumat, kde má odběratel služby sídlo 
nebo provozovnu, pokud bude služba poskytována provozovně.  

POZOR!!! Je jedno, zda je odběratel registrován k DPH či nikoli, nebo v jakém státě 
je registrován k DPH – sleduje se pouze, zda je osobou povinnou k dani a kde má 
sídlo (nebo provozovnu). 

Pokud tedy: 

• odběratel služby bude mít sídlo (nebo provozovnu) v ČR, bude místo plnění 
v tuzemsku a bude nutné postupovat podle českého zákona o DPH – 
standardně fakturovat s uplatněnou DPH, nebo uplatňovat osvobození od DPH 
(dle ustanovení §§ 51 až 71 ZoDPH) 

Příklad č. 1: 
Plátce DPH registrovaný v tuzemsku se sídlem v tuzemsku poskytuje přepravu 
zboží z Německa do ČR osobě povinné k dani se sídlem v tuzemsku. Místem 
plnění je tedy tuzemsko a plátce poskytuje tuzemské zdanitelné plnění, při kterém 
bude uplatňovat DPH dle platné sazby. Pro uplatnění daně přitom není rozhodující, 
odkud a kam bylo zboží přepravováno. 
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• odběratel služby bude mít sídlo (nebo provozovnu) mimo ČR, bude místem 
plnění ten konkrétní stát, ve kterém se sídlo (nebo provozovna) odběratele 
služby bude nacházet. Poskytovaná služba tedy nebude v ČR předmětem 
daně a nebude uplatňována česká DPH. Daň bude odběratel služby v tom 
státě, kde se bude místo plnění nacházet, přiznávat sám za využití principu 
reverse charge (přenesení daňové povinnosti), který je definován článkem 196 
novelizované Směrnice. 

Příklad č. 2: 
Plátce DPH registrovaný v tuzemsku se sídlem v tuzemsku poskytuje přepravu 
zboží z Německa do ČR osobě povinné k dani se sídlem v jiném členském státě 
EU. Místem plnění je tedy jiný členský stát EU, ve kterém má příjemce služby sídlo. 
Plátce tedy poskytuje plnění mimo tuzemsko. DPH bude ve členském státě EU, ve 
kterém je identifikováno místo plnění, uplatňovat příjemce služby.  

 

Jediná výjimka z uvedeného pravidla je definována v ustanovení § 10k 
novelizovaného zákona o DPH, dle kterého, v případě kdy bude služba poskytnuta 
osobě povinné k dani, která má sídlo ve třetí zemi (mimo EU) a tento příjemce 
služby je zároveň registrován k DPH v ČR, a poskytnutá služba bude skutečně 
užita nebo spotřebována v ČR, se za místo plnění považuje tuzemsko. 

Příklad č. 3: 
Plátce DPH registrovaný v tuzemsku se sídlem v tuzemsku, poskytuje osobě 
povinné k dani se sídlem ve třetí zemi (mimo EU), která je však registrována k DPH 
v ČR, reklamní službu, která spočívá ve výrobě reklamního spotu a zajištění jeho 
prezentace televizními kanály v ČR. Přestože je příjemce služby osobou povinnou 
k dani se sídlem mimo tuzemsko, bude místem plnění poskytované služby 
tuzemsko, jelikož jsou splněny podmínky ustanovení § 10k ZoDPH, tzn., že 
třetizemní příjemce služby je registrován k DPH v ČR a služba byla skutečně užita 
v ČR. Plátce tedy poskytuje tuzemské zdanitelné plnění, při kterém bude uplatňovat 
DPH dle platné sazby. 

 

Případy, kdy budou služby poskytovány osobám nepovinným k dani 

V případech, kdy budou služby poskytovány osobám nepovinným k dani 
(nepodnikatelským subjektům), nebude nutné zkoumat, kde má odběratel služby 
sídlo nebo provozovnu. Místem plnění bude vždy ten konkrétní stát, ve kterém má 
sídlo nebo provozovnu poskytovatel služby. Pokud tedy bude poskytovatel služby 
tuzemský subjekt, bude místo plnění v tuzemsku a bude nutné postupovat podle 
českého zákona o DPH – standardně fakturovat s uplatněnou DPH, nebo 
uplatňovat osvobození od DPH (dle ustanovení §§ 51 až 71 ZoDPH). 

Základní pravidlo definující místo plnění v ustanovení § 9 ZoDPH je možné 
aplikovat pouze na služby, pro které neplatí zvláštní pravidla definovaná 
v ustanoveních §§ 10 až 10k  ZoDPH. Ustanovení § 10 až 10k ZoDPH stanoví 
místo plnění ve vyjmenovaných případech, přičemž pro účely stanovení místa 
zdanitelného plnění bude rozhodující skutečný obsah poskytovaných služeb. 

Od 1. 1. 2010, je však pro identifikaci místa plnění nově aplikováno základní 
pravidlo definované v ustanovení § 9 odst. 1 ZoDPH také pro následující služby, 
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pro které bylo do konce roku 2009 stanoveno zvláštní pravidlo v ustanovení § 10. 
Jedná se zejména o následující služby:  

• přeprava zboží pro osoby povinné dani 

• oceňování movité věci a práce na movité věci pro osoby povinné k dani  

• vyjmenované služby (služby, které byly do konce roku 2009 vymezeny 
ustanovením § 10 odst. 6 ZoDPH) pro osoby povinné k dani  

• poskytnutí služby zprostředkovatelem pro osoby povinné k dani 

 

 

Zvláštní pravidla (výjimky ze základního pravidla) 

Zvláštní pravidla identifikace místa plnění jsou uvedena v ustanoveních § 10 až 10 
k ZoDPH a týkají se následujících služeb: 

• služby vztahující se k nemovitostem  - § 10 
• přeprava osob - § 10a  
• služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání, zábavy 

a podobných služeb - § 10b 
• stravovací služby - § 10c 
• krátkodobý pronájem dopravního prostředku - §10d 
• poskytnutí služby zprostředkovatelem osobě nepovinné k dani - § 10e 
• přeprava zboží osobě nepovinné k dani – § 10f 
• služby přímo související s přepravou zboží a služby oceňování movité věci  

a práce na movité věci osobě nepovinné k dani - § 10g 
• vyjmenované služby zahraniční osobě nepovinné k dani -  § 10h 
• nájem dopravního prostředku - § 10j 
• poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo, místo podnikání nebo 

provozovnu ve třetí zemi - § 10k (viz výše) 
Pro správné použití zvláštních pravidel stanovení místa plnění uvedených 
v ustanoveních §§ 10 až 10k ZoDPH je nutné přihlédnout zejména k tomu jaká 
konkrétní služba je poskytována a v některých případech také, komu je služba 
poskytována (jaké osobě).  
 

Služby vztahující se k nemovitostem 

Mezi služby vztahující se k nemovitosti patří zejména: 

• stavební práce včetně služeb architekta a stavebního dozoru,  

• služby při přípravě a koordinaci stavebních prací, jako jsou zejména služby 
architekta a stavebního dozoru 

• služby realitních kanceláří, odhadců, znalců apod.  

• ubytovací služby, 

• udělení práv na užívání nemovitosti (např. nájem nebo poskytnutí věcného 
břemene), 

• apod. 
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Stavebními a montážními pracemi se rozumí práce při výstavbě nových budov  
a inženýrských děl a také práce při rekonstrukcích, modernizacích, rozšíření, 
stavebních úpravách, opravách a údržbě těchto budov a inženýrských děl. Součástí 
stavebních a montážních prací jsou konstrukce, materiály, stroje  
a zařízení, které se do staveb (budov a inženýrských děl) jako jejich součást 
montážními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují - stávají se nedílnou 
součástí staveb.  

Součástí staveb a stavebně montážních prací však nejsou předměty vnitřního 
vybavení, stroje a zařízení, které nevyžadují zabudování nebo montáž.  

Stavební práce jsou podrobněji popsány ve Standardní klasifikaci produkce (SKP) - 
viz www.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/p/0217-03 - v sekci  F oddílu 45 - Stavební 
práce. Montážní práce jsou klasifikovány jako průmyslové služby v oddílech 
Standardní klasifikace produkce, kde je klasifikováno příslušné zařízení nebo stroj. 

Pozn:   
Přestože od 1. 1. 2008 byla pro statistické účely Standardní klasifikace produkce (SKP) 
nahrazena Klasifikací produkce (CZ-CPA)  –  viz: 
www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_produkce_(cz_cpa), 
dle sdělení MF ČR se pro účely zákona o DPH nadále využívá Standardní klasifikace 
produkce (SKP).  
 

Za místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k  nemovitosti se dle ustanovení 
§ 10 ZoDPH považuje místo, kde se nemovitost nachází. A to bez ohledu na 
skutečnost, kdo je příjemcem služby, tzn., zda je osobou povinnou k dani či nikoli a 
kde má sídlo nebo provozovnu. 

V případech, kdy budou služby spojené s nemovitostí poskytovány na nemovitosti, 
která se nachází v tuzemsku, bude místo zdanitelného plnění v tuzemsku, 
v případě kdy budou tyto služby poskytovány na nemovitosti, která se nachází  
v jiném členském státě EU, bude místo zdanitelného plnění ve členském státě EU, 
ve kterém se nachází předmětná nemovitost. 

Příklad č.4: 
Plátce DPH registrovaný v tuzemsku se sídlem v tuzemsku poskytuje stavební 
práce na nemovitosti, která se nachází v tuzemsku. Místem plnění je tedy tuzemsko 
a plátce poskytuje tuzemské zdanitelné plnění, při kterém bude uplatňovat DPH dle 
platné sazby. Pro uplatnění daně přitom není rozhodující, kdo je příjemcem služby.   

Směrnice v případě služeb vztahujících se k nemovitosti nestanoví jednotlivým 
členským státům EU povinnost využít systém reverse charge (přenesení daňové 
povinnosti). Ponechává tedy na jednotlivých členských státech EU, aby ve svých 
národních legislativách stanovily, kdo je v těchto případech osobou povinnou 
přiznat resp. uplatnit DPH, tzn., zda je touto osobou poskytovatel služby z jiné 
členské země EU nebo osoba, které je služba poskytnuta. Osoba registrovaná 
k DPH v tuzemsku tedy při poskytnutí služby spojené s nemovitostí, která se 
nachází v jiném členském státě EU, bude muset zkoumat národní legislativu 
příslušného členského státu a zjišťovat, zda jí v tomto státě nevnikají ve vztahu 
k DPH nějaké povinnosti (např. povinnost přiznat a zaplatit daň). 
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Příklad č.5: 
Plátce DPH registrovaný v tuzemsku se sídlem v tuzemsku, poskytuje stavební 
práce na nemovitosti, která se nachází na území jiného členského státu EU. 
Místem plnění je tedy jiný členský stát EU. Plátce tedy poskytuje plnění mimo 
tuzemsko a bude muset zkoumat v národní legislativě členského státu EU, ve 
kterém je identifikováno místo plnění, jaké povinnosti mu v tomto státě vznikají 
stran uplatnění místní DPH. Pro to zda bude v jiném členském státě EU uplatňovat 
DPH poskytovatel služby (plátce), nebo příjemce služby, může být v některých 
členských státech EU  rozhodující,  kdo je příjemcem služby.   

 
Přeprava osob 

Dle ustanovení § 10a ZoDPH je místem plnění při poskytování přepravy osob 
místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje. A to bez ohledu na 
skutečnost, kdo je příjemcem služby, tzn., zda je osobou povinnou k dani či nikoli  
a kde má sídlo nebo provozovnu. 

Pakliže je tedy přeprava osob uskutečňována na území jednoho státu, tzn., že 
místo zahájení přepravy i místo ukončení přepravy se nachází na území téhož 
státu, je místem plnění tento stát. 

Příklad č.6: 
Plátce DPH registrovaný v tuzemsku se sídlem v tuzemsku uskutečňuje přepravu 
osob v tuzemsku (místo zahájení přepravy i místo ukončení přepravy se nachází 
v tuzemsku). Místem plnění je tedy tuzemsko a plátce poskytuje tuzemské 
zdanitelné plnění, při kterém bude uplatňovat DPH dle platné sazby.Pro uplatnění 
daně přitom není rozhodující, kdo je příjemcem služby.  

  

Směrnice v případě služeb přepravy osob uskutečňovaných na území jednoho státu 
nestanoví jednotlivým členským státům EU povinnost využít systém reverse charge 
(přenesení daňové povinnosti). Ponechává tedy na jednotlivých členských státech 
EU, aby ve svých národních legislativách stanovily, kdo je v těchto případech 
osobou povinnou přiznat resp. uplatnit DPH, tzn., zda je touto osobou poskytovatel 
služby z  jiné členské země EU, nebo osoba, které je služba poskytnuta. Osoba 
registrovaná k DPH v tuzemsku tedy při poskytnutí služby přepravy osob 
uskutečňované na území jiného členského státu EU bude muset zkoumat národní 
legislativu příslušného členského státu a zjišťovat, zda jí v tomto státě nevnikají ve 
vztahu k DPH nějaké povinnosti (např. povinnost přiznat a zaplatit daň).  

Příklad č.7: 
Plátce DPH registrovaný v tuzemsku se sídlem v tuzemsku uskutečňuje přepravu 
osob na území jiného členského státu EU (místo zahájení přepravy 
i místo ukončení přepravy se nachází v jednom jiném členském státě EU). Místem 
plnění je tedy jiný členský stát EU. Plátce tedy poskytuje plnění mimo tuzemsko  
a bude muset zkoumat v národní legislativě členského státu EU, ve kterém je 
identifikováno místo plnění, jaké povinnosti mu v tomto státě vznikají stran 
uplatnění místní DPH. Pro to zda bude v jiném členském státě EU uplatňovat DPH 
poskytovatel služby (plátce) nebo příjemce služby, může být v některých členských 
státech EU  rozhodující,  kdo je příjemcem služby.  
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Pakliže je však přeprava osob uskutečňována na území více států, tzn., že místo 
zahájení přepravy se nachází v jiném státě než místo ukončení přepravy, je místem 
plnění každý stát, na jehož území se uskutečnil některý úsek přepravy. V takových 
případech je tedy místo plnění současně ve více státech. Osoba registrovaná 
k DPH v tuzemsku tedy při poskytnutí takové přepravy osob, bude muset zkoumat 
národní legislativu těch členských států, na jejichž území se některá část přepravy 
uskutečnila, a zjišťovat, zda jí v těchto státech nevznikají ve vztahu k DPH nějaké 
povinnosti (např. povinnost přiznat a zaplatit daň). 

Příklad č. 8: 
Plátce DPH registrovaný v tuzemsku se sídlem v tuzemsku uskutečňuje přepravu 
osob, která začala v ČR a skončila na Slovensku. Místo plnění se tedy nachází 
v tuzemsku (část přepravy se uskutečnila v tuzemsku) i na Slovensku (část 
přepravy se uskutečnila na území Slovenska). Plátce tedy poskytuje tuzemské 
zdanitelné plnění, při kterém bude uplatňovat DPH dle platné sazby (dle ustanovení 
§ 70 ZoDPH se jedná o plnění osvobozené od DPH) i plnění mimo tuzemsko. Tzn., 
že bude muset zkoumat ve slovenském zákoně o DPH, jaké povinnosti mu v tomto 
státě vznikají stran uplatnění místní DPH (např. povinnost přiznat a zaplatit tuto 
daň).  

 

Služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání, zábavy  
a  podobných  služeb 

ZoDPH upravuje místo plnění poskytování služeb vztahujících se ke kulturní, 
umělecké, sportovní, vědecké, vzdělávací, zábavní nebo podobné akci, jako je 
veletrh nebo výstava, včetně přímo související služby, jakož i služby organizátora 
této akce, v ustanovení § 10b. Dle tohoto ustanovení je místem plnění při 
poskytnutí těchto služeb místo, kde se předmětná akce skutečně koná. A to bez 
ohledu na skutečnost, kdo je příjemcem služby, tzn., zda je osobou povinnou k dani 
či nikoli a kde má sídlo nebo provozovnu. 

Příklad č.9: 
Plátce DPH registrovaný v tuzemsku se sídlem v tuzemsku, realizuje vzdělávací 
akci, např. odborný seminář, v tuzemsku. Místem plnění je tedy tuzemsko  
a plátce poskytuje tuzemské zdanitelné plnění, při kterém bude uplatňovat DPH dle 
platné sazby. Pro uplatnění daně přitom není rozhodující, kdo je příjemcem služby.   

 

Směrnice v případě kulturních, uměleckých, sportovních, vědeckých, výchovných, 
vzdělávacích a zábavních služeb, v případech pořádání kongresů, výstav  
a veletrhů, včetně organizování těchto služeb, nestanoví jednotlivým členským 
státům EU povinnost využít systém reverse charge (přenesení daňové povinnosti)  
a ponechává tedy na jednotlivých členských státech EU, aby ve svých národních 
legislativách stanovily, kdo je v těchto případech osobou povinnou přiznat resp. 
uplatnit DPH, tzn., zda je touto osobou poskytovatel služby z jiné členské země EU, 
nebo osoba, které je služba poskytnuta. Osoba registrovaná k DPH v tuzemsku 
tedy při poskytnutí takové služby s místem plnění v jiném členském státě EU bude 
muset zkoumat národní legislativu příslušného členského státu a zjišťovat, zda jí 
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v tomto státě nevnikají ve vztahu k DPH nějaké povinnosti (např. povinnost přiznat 
a zaplatit daň). 

Příklad č.10: 
Plátce DPH registrovaný v tuzemsku se sídlem v tuzemsku pořádá vzdělávací akci, 
např. odborný seminář, v jiném členském státě EU, např. v Rakousku. Místem 
plnění je Rakousko, jelikož zde byla služba uskutečněna. Plátce tedy poskytuje 
plnění mimo tuzemsko a bude muset zkoumat v národní legislativě členského státu 
EU, ve kterém je identifikováno místo plnění, jaké povinnosti mu v tomto státě 
vznikají stran uplatnění místní DPH. Pro to, zda bude v jiném členském státě EU 
uplatňovat DPH poskytovatel služby (plátce), nebo příjemce služby, může být 
v některých členských státech EU  rozhodující,  kdo je příjemcem služby.   

 
Stravovací služby 

ZoDPH definuje v ustanovení § 10c místo plnění poskytování stravovacích služeb 
jako místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. A to bez ohledu na skutečnost, 
kdo je příjemcem služby, tzn., zda je osobou povinnou k dani či nikoli a kde má 
sídlo nebo provozovnu. 

Příklad č. 11: 
Plátce DPH registrovaný v tuzemsku se sídlem v tuzemsku, zabývající se např. 
poskytováním závodního stravování, poskytuje toto stravování v tuzemsku (dodává 
zboží do závodu umístěného v tuzemsku). Místem plnění je tedy tuzemsko a plátce 
poskytuje tuzemské zdanitelné plnění, při kterém bude uplatňovat DPH dle platné 
sazby. Pro uplatnění daně přitom není rozhodující, kdo je příjemcem služby.   

 

Směrnice v případě stravovacích služeb nestanoví jednotlivým členským státům EU 
povinnost využít systém reverse charge (přenesení daňové povinnosti)  
a ponechává tedy na jednotlivých členských státech EU, aby ve svých národních 
legislativách stanovili, kdo je těchto případech osobou povinnou přiznat resp. 
uplatnit DPH, tzn., zda je touto osobou poskytovatel služby z jiné členské země EU 
nebo osoba, které je služba poskytnuta. Osoba registrovaná k DPH v tuzemsku 
tedy při poskytnutí takové služby s místem plnění v jiném členském státě EU bude 
muset zkoumat národní legislativu příslušného členského státu a zjišťovat, zda jí 
v tomto státě nevnikají ve vztahu k DPH nějaké povinnosti (např. povinnost přiznat 
a zaplatit daň). 

Příklad č. 12: 
Plátce DPH registrovaný v tuzemsku se sídlem v tuzemsku, zabývající se např. 
poskytováním závodního stravování, poskytuje toto stravování v jiném členském 
státě EU (dodává stravování do závodu umístěného v jiném členském státě, např. 
v Německu). Místem plnění je tedy Německo, jelikož zde byla služba uskutečněna. 
Plátce tedy poskytuje plnění mimo tuzemsko a bude muset zkoumat v národní 
legislativě členského státu EU, ve kterém je identifikováno místo plnění, jaké 
povinnosti mu v tomto státě vznikají stran uplatnění místní DPH. Pro to, zda bude 
v jiném členském státě EU uplatňovat DPH poskytovatel služby (plátce) nebo 
příjemce služby, může být v některých členských státech EU rozhodující, kdo je 
příjemcem služby.   
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Jedinou výjimkou k tomuto pravidlu je poskytování stravovacích služeb na palubě 
lodi nebo letadla anebo ve vlaku během úseku přepravy osob uskutečněného na 
území EU. V takovém případě je místem plnění místo zahájení přepravy osob  
(§ 10c odst. 2). 

 

Krátkodobý pronájem dopravního prostředku 

Pro účely identifikace místa plnění se za krátkodobý pronájem považuje nepřetržité 
držení nebo užívání dopravního prostředku po dobu nepřesahující 30 dní a u lodí 
po dobu nepřesahující 90 dní.  

ZoDPH definuje v ustanovení § 10d místo plnění při takovém krátkodobém 
pronájmu dopravních prostředků jako místo, kde je dopravní prostředek 
skutečně předán zákazníkovi do držení nebo užívání. A to bez ohledu na 
skutečnost, kdo je příjemcem služby, tzn. zda je osobou povinnou k dani či nikoli a 
kde má sídlo nebo provozovnu. 

Příklad č. 13: 
Plátce DPH registrovaný v tuzemsku se sídlem v tuzemsku, provozující např. 
autopůjčovnu, poskytne krátkodobý pronájem osobního automobilu, přičemž 
automobil bude předán zákazníkovi do užívání v tuzemsku. Místem plnění je tedy 
tuzemsko a plátce poskytuje tuzemské zdanitelné plnění, při kterém bude 
uplatňovat DPH dle platné sazby. Pro uplatnění daně přitom není rozhodující, kdo 
je příjemcem služby.   

 

Směrnice v případě poskytování krátkodobého pronájmu dopravního prostředku 
nestanoví jednotlivým členským státům EU povinnost využít systém reverse charge 
(přenesení daňové povinnosti) a ponechává tedy na jednotlivých členských státech 
EU, aby ve svých národních legislativách stanovily, kdo je v těchto případech 
osobou povinnou přiznat resp. uplatnit DPH, tzn., zda je touto osobou poskytovatel 
služby z jiné členské země EU nebo osoba, které je služba poskytnuta. Osoba 
registrovaná k DPH v tuzemsku tedy při poskytnutí takové služby s místem plnění 
v jiném členském státě EU, bude muset zkoumat národní legislativu příslušného 
členského státu a zjišťovat zda jí v tomto státě nevznikají ve vztahu k DPH nějaké 
povinnosti (např. povinnost přiznat a zaplatit daň). 

Příklad č. 14: 
Plátce DPH registrovaný v tuzemsku se sídlem v tuzemsku, provozující např. 
autopůjčovnu, poskytne krátkodobý pronájem dopravního osobního automobilu, 
přičemž automobil bude předán zákazníkovi do užívání na letišti ve Vídni  
(v Rakousku). Místem plnění je tedy Rakousko. Plátce tedy poskytuje plnění mimo 
tuzemsko a bude muset zkoumat v národní legislativě členského státu EU, ve 
kterém je identifikováno místo plnění, jaké povinnosti mu v tomto státě vznikají 
stran uplatnění místní DPH. Pro to zda bude v jiném členském státě EU uplatňovat 
DPH poskytovatel služby (plátce) nebo příjemce služby, může být v některých 
členských státech EU rozhodující, kdo je příjemcem služby.   
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Poskytnutí služby zprostředkovatelem osobě nepovinné k dani 

ZoDPH definuje místo zdanitelného plnění v případech poskytnutí 
„zprostředkovatelské“ služby osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby, 
v ustanovení § 10e, jako místo, kde je místo plnění zajišťovaného plnění.  Toto 
ustanovení však upravuje pouze předmětné „zprostředkovatelské“ služby 
poskytované osobám nepovinným k dani (nepodnikatelským subjektům). Pakliže 
jsou takové služby poskytovány osobám povinným k dani (podnikatelské subjekty) 
aplikuje se základní pravidlo uvedené v ustanovení § 9 odst. 1 ZoDPH, dle kterého 
je místem plnění místo, kde má příjemce služby sídlo nebo místo podnikání (viz 
výše). 

Je však nutné si uvědomit, že shora uvedená definice místa plnění je podmíněna 
skutečnosti, že se jedná o „zprostředkování“ poskytované osobou, která jedná 
jménem a na účet jiné osoby. Pokud by osobě nepovinné k dani bylo poskytováno 
„klasické“ zprostředkování poskytované osobou, která jedná vlastním jménem na 
účet jiné osoby, muselo by se aplikovat základní pravidlo uvedené v ustanovení § 9 
odst. 2 ZoDPH, dle kterého je místem plnění místo, kde má osoba poskytující 
službu sídlo nebo místo podnikání (viz výše). 
 

Přeprava zboží osobě nepovinné k dani 

Dle ustanovení § 10f odst. 1 ZoDPH je místem plnění při poskytování služby 
přepravy zboží, která je poskytována osobám nepovinným k  dani (nepodni-
katelským subjektům), místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje. Toto 
ustanovení však upravuje pouze přepravu zboží poskytovanou osobám 
nepovinným k dani (nepodnikatelským subjektům). Pakliže jsou takové služby 
poskytovány osobám povinným k dani (podnikatelské subjekty), aplikuje se 
základní pravidlo uvedené v ustanovení § 9 odst. 1 ZoDPH, dle kterého je místem 
plnění místo, kde má příjemce služby sídlo nebo místo podnikání (viz výše). 

Pakliže je tedy přeprava zboží poskytovaná osobám nepovinným k dani 
uskutečňována na území jednoho státu, tzn., že místo zahájení přepravy i místo 
ukončení přepravy se nachází na území téhož státu, je místem plnění tento stát. 

Příklad č. 15: 
Plátce DPH registrovaný v tuzemsku se sídlem v tuzemsku uskutečňuje přepravu 
zboží (např. stěhovaných svršků) pro tuzemského občana v tuzemsku (místo 
zahájení přepravy i místo ukončení přepravy se nachází v tuzemsku). Místem 
plnění je tedy tuzemsko a plátce poskytuje tuzemské zdanitelné plnění, při kterém 
bude uplatňovat DPH dle platné sazby.   

 

Pokud je však osobě nepovinné k dani poskytnuta přeprava zboží mezi členskými 
státy EU, tzn., že přeprava začíná v jednom členském státě a končí v jiném 
členském státě, je místem plnění, dle definice uvedené v ustanovení § 10f odst. 2 
ZoDPH, místo zahájení přepravy.   

Příklad č. 16: 
Plátce DPH registrovaný v tuzemsku se sídlem v tuzemsku, uskutečňuje přepravu 
zboží (např. stěhovaných svršků) z Německa do Česka pro německého občana. 
Místem plnění je místo zahájení přepravy, tzn. Německo. Plátce tedy poskytuje 
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plnění mimo tuzemsko a bude muset zkoumat v národní legislativě členského státu 
EU, ve kterém je identifikováno místo plnění, jaké povinnosti mu v tomto státě 
vznikají stran uplatnění místní DPH.  

 

Služby přímo související s přepravou zboží a služby oceňování movité věci  
a práce na movité věci osobě nepovinné k dani 

A) služby přímo související s přepravou zboží 

Za služby související s přepravou zboží se považují zejména následující služby: 

• nakládka 

• vykládka 

• manipulace se zbožím 

• a podobné činnosti  

Ustanovení § 10g ZoDPH definuje pro případy poskytování těchto služeb osobám 
nepovinným k dani (nepodnikatelským subjektům) místo plnění jako místo, kde je 
tato služba skutečně poskytnuta. Toto ustanovení však upravuje poskytování 
služeb přímo souvisejících s přepravou osobám nepovinným k dani 
(nepodnikatelským subjektům). Pakliže jsou takové služby poskytovány osobám 
povinným k dani (podnikatelské subjekty), aplikuje se základní pravidlo uvedené 
v ustanovení § 9 odst. 1 ZoDPH, dle kterého je místem plnění místo, kde má 
příjemce služby sídlo nebo místo podnikání (viz výše). 

Příklad č. 17: 
Plátce DPH registrovaný v tuzemsku se sídlem v tuzemsku poskytuje službu 
nakládky zboží na dopravní prostředek (např. stěhovaných svršků) za účelem jeho 
přepravy pro německého občana v tuzemsku (zboží je nakládáno na dopravní 
prostředek v tuzemsku). Místem plnění je tedy tuzemsko a plátce poskytuje 
tuzemské zdanitelné plnění, při kterém bude uplatňovat DPH dle platné sazby.  

Příklad č. 18: 

Plátce DPH registrovaný v tuzemsku se sídlem v tuzemsku poskytuje službu 
vykládky zboží z dopravního prostředku (např. stěhovaných svršků) po ukončení 
jejich přepravy v Německu tuzemskému občanovi. Místem plnění je místo 
poskytnutí služby, tzn. Německo. Plátce tedy poskytuje plnění mimo tuzemsko  
a bude muset zkoumat v národní legislativě členského státu EU, ve kterém je 
identifikováno místo plnění, jaké povinnosti mu v tomto státě vznikají stran 
uplatnění místní DPH. 

 

B) služby oceňování movité věci a práce na movité věci 

Ustanovení § 10g ZoDPH definuje také pro případy poskytování služeb oceňování 
movité věci a práce na movité věci, mezi které patří např. oprava, údržba, úprava, 
zpracování, montáž, instalace, leštění, broušení, lakování a jiné zušlechťovací 
práce na movité věci, osobám nepovinným k dani (nepodnikatelským subjektům) 
místo plnění jako místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. Toto 
ustanovení však upravuje poskytování služeb oceňování movité věci a práce na 
movité věci osobám nepovinným k dani (nepodnikatelským subjektům). Pakliže jsou 
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takové služby poskytovány osobám povinným k dani (podnikatelské subjekty), 
aplikuje se základní pravidlo uvedené v ustanovení § 9 odst. 1 ZoDPH, dle kterého 
je místem plnění místo, kde má příjemce služby sídlo nebo místo podnikání (viz 
výše). 

Příklad č. 19: 
Plátce DPH registrovaný v tuzemsku se sídlem v tuzemsku, poskytuje službu práce 
na movité věci, např. provádí opravu osobního automobilu, pro rakouského občana, 
přičemž služba je poskytována v tuzemsku. Místem plnění je tedy tuzemsko  
a plátce poskytuje tuzemské zdanitelné plnění, při kterém bude uplatňovat DPH dle 
platné sazby.  

Příklad č. 20: 
Plátce DPH registrovaný v tuzemsku se sídlem v tuzemsku, poskytuje službu práce 
na movité věci, např. provádí opravu pračky pro rakouského občana, přičemž 
služba je poskytnuta v Rakousku (tuzemský poskytovatel služby vyslal za účelem 
poskytnutí služby do Rakouska svého mechanika). Místem plnění je tedy 
Rakousko. Plátce tedy poskytuje plnění mimo tuzemsko a bude muset zkoumat 
v národní legislativě členského státu EU, ve kterém je identifikováno místo plnění, 
jaké povinnosti mu v tomto státě vznikají stran uplatnění místní DPH. 
 

Vyjmenované služby zahraniční osobě nepovinné k dani  

Ustanovení § 10h ZoDPH definuje místo plnění pro případy, kdy jsou zahraniční 
osobě nepovinné k dani (nepodnikatelskému subjektu ze třetí země) poskytovány 
následující služby:  

a) převod a postoupení autorského práva, patentu, licence, ochranné známky  
a podobného práva, 

b) reklamní služby, 

c) poradenské, inženýrské, konzultační, právní, účetní a jiné podobné služby, 
stejně jako zpracování dat, poskytnutí informací, 

d) přijetí závazku zdržet se zcela nebo zčásti uskutečňování ekonomické činnosti 
nebo práva uvedeného v tomto ustanovení, 

e) bankovní, finanční a pojišťovací služby, s výjimkou nájmu bezpečnostních 
schránek, 

f) poskytnutí pracovníků, 

g) nájem movitého hmotného majetku, s výjimkou dopravních prostředků, 

h) poskytnutí přístupu k přepravní a distribuční soustavě pro plyn nebo přenosové 
a distribuční soustavě pro elektřinu a poskytnutí přepravy a distribuce plynu 
nebo přenosu a distribuce elektřiny prostřednictvím těchto soustav, včetně 
poskytnutí přímo souvisejících služeb, 

i) telekomunikační služby, 

j) služby rozhlasového a televizního vysílání, 

k) elektronicky poskytované služby. 
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Při poskytování předmětných služeb zahraniční osobě nepovinné k dani je místem 
plnění místo, kde má osoba, které je služba poskytnuta, sídlo nebo místo 
pobytu.  

Příklad č. 21: 
Plátce DPH registrovaný v tuzemsku se sídlem v tuzemsku poskytuje konzultační 
službu švýcarskému občanovi. Místem plnění je tedy Švýcarsko a plátce tedy 
poskytuje plnění mimo tuzemsko.   

 

Je však nutné si uvědomit, že ustanovení § 10h ZoDPH definuje místo plnění pouze 
pro případy poskytování předmětných služeb zahraničním osobám nepovinným 
k dani (nepodnikatelským subjektům ze třetích zemí). Pakliže jsou však takové 
služby: 

• poskytovány osobám povinným k dani (podnikatelské subjekty), aplikuje se 
základní pravidlo uvedené v ustanovení § 9 odst. 1 ZoDPH, dle kterého je 
místem plnění místo, kde má příjemce služby sídlo nebo místo podnikání (viz 
výše). 

• poskytovány tuzemským osobám nepovinným k dani nebo osobám 
nepovinným k dani z jiných členských států EU, aplikuje se základní pravidlo 
uvedené v ustanovení § 9 odst. 2 ZoDPH, dle kterého je místem plnění místo, 
kde má sídlo nebo místo podnikání poskytovatel služby. 

 

Nájem dopravního prostředku 

Ustanovení § 10j ZoDPH definuje výjimku ke stanovení místa plnění: 

• při poskytování dlouhodobého nájmu dopravních prostředků, pro který se 
aplikují základní pravidla uvedená v ustanovení § 9 ZoDPH, 

• při poskytování krátkodobého pronájmu dopravních prostředků, pro který se 
aplikuje zvláštní pravidlo uvedené v ustanovení § 10d ZoDPH.  

Tato výjimka tedy stanoví, že v případě, kdy by dle ustanovení § 9 (dlouhodobý 
nájem dopravních prostředků) nebo dle ustanovení 10d (krátkodobý nájem 
dopravních prostředků), bylo místo plnění: 

a) v tuzemsku, ale ke skutečnému užití nebo spotřebě najatého dopravního 
prostředku by došlo ve třetí zemi, za místo plnění by se považovala třetí země. 

Příklad č. 22: 
Plátce DPH registrovaný v tuzemsku se sídlem v tuzemsku, provozující např. 
autopůjčovnu, poskytne např. dlouhodobý pronájem dopravního prostředku 
osobě povinné k dani se sídlem v tuzemsku. Dle ustanovení § 9 odst. 1 ZoDPH, 
je místem plnění stát, ve kterém má příjemce služby sídlo, tzn. v tuzemsku. 
Pokud by však příjemce služby pronajaté auto používal na území Chorvatska, 
považovalo by se za místo plnění Chorvatsko. Plátce by tedy poskytoval plnění 
mimo tuzemsko.   

 
b) ve třetí zemi, ale ke skutečnému užití nebo spotřebě najatého dopravního 

prostředku by došlo v tuzemsku, za místo plnění by se považovalo tuzemsko. 
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Příklad č. 23: 
Plátce DPH registrovaný v tuzemsku se sídlem v tuzemsku, provozující např. 
autopůjčovnu, poskytne např. dlouhodobý pronájem dopravního prostředku 
osobě povinné k dani se sídlem ve Švýcarsku (třetí zemi). Dle ustanovení § 9 
odst. 1 ZoDPH, je místem plnění stát, ve kterém má příjemce služby sídlo, tzn. ve 
Švýcarsku. Pokud by však příjemce služby pronajaté auto používal na území 
tuzemska, považovalo by se za místo plnění tuzemsko. Plátce by tedy poskytoval 
tuzemské zdanitelné plnění, při kterém by musel uplatňovat DPH dle platné 
sazby. 

 

 

SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ 
Novela zákona o DPH účinná od 1.1 2010 přinesla tuzemským osobám povinným 
k dani novou povinnost, a to povinnost uvádět některé poskytované služby do 
souhrnného hlášení. Novelizované ustanovení § 102 ZoDPH definuje povinnost 
uvádět do souhrnného hlášení údaje poskytnutí služby s místem plnění v jiném 
členském státě podle § 9 odst. 1 ZoDPH. 

Tuzemské osoby povinné k dani tedy mají povinnost uvádět do souhrnného hlášení 
pouze služby poskytované osobám povinným k dani se sídlem nebo místem 
podnikání v jiném členském státě, u kterých je aplikováno základní pravidlo pro 
identifikaci místa plnění uvedené v ustanovení § 9 odst. 1 ZoDPH, dle kterého je 
místem plnění místo, kde má příjemce služby sídlo nebo místo podnikání. 

Do souhrnného hlášení se tedy neuvádějí údaje o službách: 

• poskytovaných osobám povinným k dani se sídlem nebo místem podnikání 
v tuzemsku nebo ve třetí zemi, u kterých je aplikováno základní pravidlo pro 
identifikaci místa plnění uvedené v ustanovení § 9 odst. 1 ZoDPH, dle kterého 
je místem plnění místo, kde má příjemce služby sídlo nebo místo podnikání, 

• poskytovaných osobám nepovinným k dani, u kterých je aplikováno základní 
pravidlo uvedené v ustanovení § 9 odst. 2 ZoDPH, dle kterého je místem 
plnění místo, kde má sídlo nebo místo podnikání poskytovatel služby, 

• u kterých jsou uplatňována zvláštní pravidla identifikace místa plnění uvedená 
v ustanoveních § 10 až 10k ZoDPH. 

 

 

 

POVINNOST JEDNOTLIVÝCH OSOB PŘIZNAT DAŇ V TUZEMSKU PŘI 
POSKYTNUTÍ SLUŽBY S MÍSTEM PLNĚNÍ V TUZEMSKU 
Důležitou otázkou, kterou je nutné zkoumat za účelem uplatňování DPH při 
poskytování služeb, je také určení osoby, která je povinna daň přiznat, v případech 
kdy je poskytována služba s místem plnění v  tuzemsku. Tato otázka je důležitá 
zejména v případech, kdy je služba poskytována tuzemské osobě osobou povinnou 
k dani z jiného členského státu EU nebo zahraniční (třetizemní) osobou povinnou  
k dani. 
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Pro tyto účely jsou využívány možnosti dané Směrnicí, konkrétně možnosti využití 
systému reverse charge a přenesení povinnosti přiznat DPH na příjemce služby. 

V českém zákoně o DPH je ustanovením, kterým se definuje osoba, která je 
povinna při poskytnutí služby osobou povinnou k dani z jiného členského státu EU 
nebo zahraniční (třetizemní) osobou povinnou k dani s místem plnění v tuzemsku 
přiznat DPH, ustanovení § 108 odst. 1 písm. b) a c). 

Podle ustanovení § 108 odst. 1 písm. b) ZoDPH, je osobou povinnou přiznat  
a zaplatit DPH v tuzemsku plátce DPH, kterému je poskytována služba s místem 
plnění v tuzemsku podle § 9 odst. 1 osobou povinnou k dani neusazenou 
v tuzemsku (usazenou v jiném členském státě EU nebo ve třetí zemi). To znamená, 
že v tuzemsku je v těchto případech, v souladu s ustanovením čl. 196 Směrnice, 
aplikován systém reverse charge a poskytovateli služby nevzniká v tuzemsku 
povinnost přiznat a zaplatit DPH a nevzniká jí tedy v tuzemsku ani povinnost 
registrace k DPH. 

Podle ustanovení § 108 odst. 1 písm. c) ZoDPH, je osobou povinnou přiznat  
a zaplatit DPH v tuzemsku plátce DPH, kterému je poskytována služba s místem 
plnění v tuzemsku podle § 10 až 10d a § 10j osobou povinnou k dani neusazenou 
v tuzemsku (usazenou v jiném členském státě EU nebo ve třetí zemi).To znamená, 
že v tuzemsku je v těchto případech aplikován systém reverse charge nad rámec 
ustanovení čl. 196 Směrnice, a poskytovateli služby nevzniká v tuzemsku povinnost 
přiznat a zaplatit DPH a nevzniká jí tedy v tuzemsku ani povinnost registrace 
k DPH. 
 

 

DATUM VZNIKU POVINNOSTI PŘIZNAT DAŇ PŘI POSKYTOVÁNÍ 
SLUŽEB S MÍSTEM PLNĚNÍ V TUZEMSKU A POVINNOST PŘIZNAT 
POSKYTNUTÍ SLUŽBY S  MÍSTEM PLNĚNÍ MIMO TUZEMSKO 
 

Vznik povinnosti přiznat daň při poskytování služeb s místem plnění 
v tuzemsku  

Při poskytování služeb s místem plnění v tuzemsku vzniká povinnost přiznat  
a zaplatit daň, dle ustanovení § 21 odst. 1 ZoDPH, k datu uskutečnění zdanitelného 
plnění (DUZP) nebo k datu přijetí platby, a to k tomu dni, který nastane dříve. 
Přičemž poskytnutí služby se dle ustanovení § 21 odst. 6 ZoDPH považuje za 
uskutečněné: 

a) dnem jejího poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu s výjimkou 
splátkového nebo platebního kalendáře, a to tím dnem, který nastane dříve, 
nebo 

b) dnem uvedeným ve smlouvě, ke kterému dochází k převodu práva nebo  
k poskytnutí práva k využití; pokud je sjednán způsob stanovení ceny  
a k uvedenému dni není známa její výše, zdanitelné plnění se považuje za 
uskutečněné ke dni přijetí platby.  
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Plátce daň uvádí v přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období 
(kalendářní měsíc nebo kalendářní čtvrtletí), ve kterém mu povinnost přiznat daň 
vznikla. 

 

Uskutečnění zdanitelného plnění a vznik povinnosti přiznat daň při 
poskytnutí služby osobou registrovanou k DPH v jiném členském státě 
EU a zahraniční (třetizemní) osobou  

Při poskytnutí služby osobou registrovanou k DPH v jiném členském státě EU  
a zahraniční (třetizemní) osobou vzniká, ve vazbě na konkrétní typ služby a na 
identifikaci místa plnění (viz kapitola Místo plnění), povinnost přiznat daň příjemci 
služby (tuzemskému plátci). 

V těchto případech vzniká povinnost přiznat daň, dle ustanovení § 24 odst. 1 
ZoDPH, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP), který se definuje podle 
obecných principů definovaných v ustanovení § 21 odst. 6 ZoDPH. 

Plátce daň uvádí v přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období 
(kalendářní měsíc nebo kalendářní čtvrtletí), ve kterém mu povinnost přiznat daň 
vznikla. 

 

Vznik povinnosti přiznat daň při poskytnutí služeb s místem plnění 
mimo tuzemsko  
Při poskytování služeb do jiných členských státu EU nebo do třetích zemí, tzn. 
služeb, u kterých je místo plnění identifikováno mimo tuzemsko, se nejedná  
o služby, které jsou v tuzemsku předmětem daně (viz ustanovení § 2 ZoDPH). 
Plátce tedy není povinen uplatňovat (přiznávat a platit) daň, ale je povinen 
uskutečnění tohoto plnění přiznávat (uvádět) v přiznání k dani z přidané hodnoty.  

Plátce je povinen přiznat toto plnění, dle ustanovení § 24a odst. 1 ZoDPH, ke dni 
jeho uskutečnění (DUZP) nebo ke dni přijetí platby, a to k tomu dni, který nastane 
dříve.  Datum uskutečnění zdanitelného plnění se opět definuje podle obecných 
principů definovaných v ustanovení § 21 odst. 6 ZoDPH. 

Plátce je povinen toto plnění uvádět do přiznání k dani z přidané hodnoty za 
zdaňovací období (kalendářní měsíc nebo kalendářní čtvrtletí), ve kterém mu 
vznikla povinnost je přiznat. 

V případech kdy český plátce poskytuje služby s místem plnění mimo tuzemsko, je 
dle ustanovení § 24a ZoDPH  povinen přiznat toto plnění ke dni jeho uskutečnění 
(viz § 21) nebo ke dni zaplacení, a to k tomu dni, který nastane dříve.  
 
 
 

DAŇOVÉ DOKLADY 

Daňové doklady při poskytování služeb s místem plnění v tuzemsku  

Při poskytování služeb s místem plnění v tuzemsku se vystavují daňové doklady 
s náležitostmi definovanými v ustanovení § 28 ZoDPH. V případě běžného 
daňového dokladu se jedná o následující náležitosti: 
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a) identifikace poskytovatele služby - obchodní firma nebo jméno a příjmení, 
popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo 
podnikání, 

b) daňové identifikační číslo poskytovatele služby, 

c) identifikace příjemce služby - obchodní firma nebo jméno a příjmení, popřípadě 
název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání, 

d) daňové identifikační číslo příjemce služby -  pokud je osoba, pro kterou se 
uskutečňuje plnění, plátcem, 

e) evidenční číslo daňového dokladu, 

f) rozsah a předmět plnění, 

g) datum vystavení daňového dokladu, 

h) datum uskutečnění plnění (DUZP) nebo datum přijetí platby, a to ten den, který 
nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu, 

i) jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové 
ceně, 

j) základ daně, 

k) základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění 
osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, 

l) výši daně zaokrouhlenou na nejbližší měnovou jednotku v oběhu, popřípadě 
uvedenou v haléřích. 

Je nutné si uvědomit, že se jedná o daňový doklad dle českého zákona o DPH  
a že: 

• musí být vystaven v českém jazyce. Pokud by byl vystaven v cizím jazyce, je 
plátce, který daňový doklad vystavil, povinen na žádost správce daně zajistit 
jeho překlad do českého jazyka (viz ustanovení § 26 odst. 7). 

• v něm musí být uveden základ daně v českých korunách (viz ustanovení  
§ 26 odst. 1 poslední věta ZoDPH), bez ohledu na to, v jaké měně je za službu 
požadována úhrada. 

 

Daňové doklady při poskytnutí služby osobou registrovanou k DPH 
v jiném členském státě EU a zahraniční (třetizemní) osobou s místem 
plnění v tuzemsku 

V případech, kdy je plátci DPH poskytnuta služba s místem plnění v tuzemsku 
osobou registrovanou k DPH v jiném členském státě EU nebo zahraniční 
(třetizemní) osobou, je definován daňový doklad v ustanovení § 31 ZoDPH resp. dle 
ustanovení § 32 ZoDPH.  

Z těchto ustanovení vyplývá následující důležitá skutečnost, a to, že doklad 
(faktura) vystavený poskytovatelem služby (osobou registrovanou k DPH v jiném 
členském státě EU nebo zahraniční (třetizemní) osobou není daňovým dokladem. 
Plátce DPH (tuzemský příjemce služby) je povinen doplnit na obdrženém dokladu 
nebo v evidenci pro daňové účely následující údaje: 
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a) základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění 
osvobozené od daně s odkazem na příslušné ustanovení předpisu, dle kterého 
se jedná o plnění osvobozené od daně, 

b) výši daně, 

c) datum, k němuž byly tyto údaje doplněny. 

Tyto údaje musí plátce doplnit do 15 dnů ode dne uskutečnění služby (má-li plátce 
doklad již k dispozici), příp. do 15 dnů od obdržení dokladu.  

Teprve po doplnění shora uvedených údajů se doklad (faktura) vystavený 
poskytovatelem služby stává daňovým dokladem, přičemž za datum vystavení 
daňového dokladu se považuje datum, ke kterému plátce předmětné údaje doplnil. 

  

Daňové doklady při poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko  

Při poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko je plátce povinen vystavit 
daňový doklad dle ustanovení § 33 odst. 2 ZoDPH. Tento daňový doklad má také 
obdobné náležitosti jako běžný daňový doklad, ale musí navíc obsahovat: 

• odkaz na příslušné ustanovení ZoDPH, dle kterého je místo plnění mimo 
tuzemsko, 

• sdělení, že daň je povinna přiznat a zaplatit osoba, které byla služba 
poskytnuta, pokud tato osoba má tuto povinnost ve státě, ve kterém se 
nachází místo plnění, s uvedením odkazu na ustanovení toho předpisu 
(Směrnice nebo zákon o DPH toho členského státu, ve kterém je 
identifikováno místo plnění), který povinnost přiznat a zaplatit daň příjemci 
služby stanovuje. 

Je nutné si uvědomit, že se jedná o daňový doklad dle českého zákona o DPH  
a že: 

• musí být vystaven v českém jazyce. Pokud by byl vystaven v cizím jazyce, je 
plátce, který daňový doklad vystavil, povinen na žádost správce daně zajistit 
jeho překlad do českého jazyka (viz ustanovení § 26 odst. 7). 

• v něm musí být uveden základ daně v Kč (viz ustanovení § 26 odst. 1 poslední 
věta ZoDPH), bez ohledu na to, v jaké měně je za službu požadována úhrada. 

 

 

PŘEPOČET ZÁKLADU DANĚ NA KORUNY ČESKÉ 
Dle ustanovení § 4 odst. 4 ZoDPH  se pro přepočet cizí měny na Kč používá kurz 
devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou a platný pro osobu provádějící 
přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň (viz kapitola Datum vzniku povinnosti 
přiznat daň …). Jedná se tedy o denní kurz ČNB nebo pevný kurz, který má plátce 
stanoven vnitrofiremní směrnicí, platný k datu vzniku povinnosti přiznat daň. 
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PRAKTICKÉ PŘÍKLADY (DOTAZY) 
 

1) Mám živnostenské oprávnění a registraci k DPH v tuzemsku na činnost 
průvodce, chci uzavřít smlouvu s českou cestovní kanceláří (registrovanou 
k DPH v tuzemsku) a provádět průvodcovské služby pro české turisty  
v Rakousku. Jak je to s DPH při fakturaci těchto služeb? 

Bude se jednat o poskytování služby českou fyzickou osobou podnikající na 
základě živnostenského oprávnění (povinnou k dani) české osobě zapsané 
v obchodním rejstříku (povinné k dani), přičemž obě osoby jsou v tuzemsku 
registrovány k DPH.  

Na popsanou službu nelze aplikovat zvláštní pravidla identifikace místa plnění 
uvedená v ustanoveních § 10 až 10k ZoDPH, tzn., že místem plnění bude místo, 
kde má sídlo příjemce služby dle ustanovení § 9 odst. 1  ZoDPH. To znamená, že 
poskytovatel služby bude uskutečňovat tuzemské zdanitelné plnění, při kterém 
bude uplatňovat DPH dle platné sazby. 

 

2) Mám živnostenské oprávnění a registraci k DPH v tuzemsku na činnost 
průvodce a chci poskytovat tuto službu pro zahraniční cestovní kanceláře (osoby 
registrované k DPH v jiných členských státech EU nebo ve třetích zemích), které 
přivážejí turisty do ČR. Mám zahraničním CK fakturovat s českou DPH? 

Bude se jednat o poskytování služby českou fyzickou osobou podnikající na 
základě živnostenského oprávnění (povinnou k dani) registrovanou v tuzemsku  
k DPH zahraničním osobám povinným k dani (osobám registrovaným k DPH 
v jiných členských státech EU nebo osobám ze třetích zemí).  

Poskytovatel bude poskytovat službu s místem plnění, které se bude nacházet, dle 
základního pravidla definovaného v ustanovení § 9 odst. 1 ZoDPH, v místě, kde má 
sídlo příjemce služby. To znamená, že, bude-li služba poskytována osobě: 

• se sídlem v jiném členském státě EU, bude místo plnění v jiném členském 
státě EU. Poskytovatel služby tedy bude uskutečňovat plnění mimo tuzemsko 
a nebude uplatňovat českou DPH. Bude vystavovat daňový doklad definovaný 
v ustanovení § 33 ZoDPH, ve kterém by uvedl odkaz na ustanovení § 9 odst. 1  
ZoDPH, dle kterého je místo plnění mimo tuzemsko.  DPH bude, ve smyslu čl. 
196 Směrnice, ve členském státě EU, ve kterém se bude identifikováno místo 
plnění, uplatňovat příjemce služby (reverse charge). 

• se sídlem ve třetí zemi, bude místo plnění ve třetí zemi. Poskytovatel služby 
tedy bude uskutečňovat plnění mimo tuzemsko a nebude uplatňovat českou 
DPH. Bude vystavovat daňový doklad definovaný v ustanovení § 33 ZoDPH, 
ve kterém by uvedl odkaz na ustanovení § 9 odst. 1  ZoDPH, dle kterého je 
místo plnění mimo tuzemsko.  Odpověď na otázku zda bude nutné uplatnit daň 
ve třetí zemi, ve které bude identifikováno místo plnění, a kdo tuto daň bude 
povinen uplatnit, je nutné hledat v národní legislativě dané třetí země. 

 

3) Jsme české grafické studio a tiskárna, pro zákazníka z Itálie realizujeme grafické 
a tiskařské práce (zpracování a tisk katalogu, včetně dopravy vytištěných 
katalogů k zákazníkovi). Jak je to s DPH při fakturaci těchto služeb? 
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Zde je nutné nejprve definovat, co vlastně česká osoba registrovaná v tuzemsku 
k DPH italskému odběrateli poskytuje, zda: 

a) dodává zboží – prodává katalog 

V takovém případě by se jednalo o standardní dodání zboží do jiného členského 
státu EU osobě registrované k DPH v jiném členském státě EU ve smyslu 
ustanovení § 13 odst. 2 ZoDPH, které by, při splnění podmínek definovaných 
v ustanovení § 64 ZoDPH, mohlo být osvobozeno od DPH.   

b) poskytuje službu  

V takovém případě by se jednalo o poskytnutí služby osobě povinné k dani se 
sídlem v Itálii.  Poskytovatel by tedy poskytoval službu s místem plnění, které se 
bude nacházet, dle základního pravidla definovaného v ustanovení § 9 odst. 1 
ZoDPH, v místě, kde má sídlo příjemce služby. To znamená, že by se místo plnění 
nacházelo v Itálii. Poskytovatel služby tedy bude uskutečňovat plnění mimo 
tuzemsko a nebude uplatňovat českou DPH. Bude vystavovat daňový doklad 
definovaný v ustanovení § 33 ZoDPH, ve kterém by uvedl odkaz na ustanovení § 9 
odst. 1  ZoDPH, dle kterého je místo plnění mimo tuzemsko.  DPH bude, ve smyslu 
čl. 196 Směrnice, v Itálii, kde se nachází místo plnění, uplatňovat italský příjemce 
služby (reverse charge). 

 

4) Jsme česká firma z oblasti výstavnictví (s registrací k DPH v tuzemsku), budeme 
zajišťovat montáž stánku pro českou firmu (registrovanou k DPH  
v tuzemsku) na veletrhu ve Španělsku  - činnost zahrnuje dopravu stánku z ČR 
do Španělska a zpět, montáž a demontáž na místě. Jak máme tyto služby 
českému klientovi fakturovat? 

Jedná se o poskytování služby českou osobou registrovanou k DPH v tuzemsku 
další české osobě registrované k DPH v tuzemsku, přičemž je poskytována služba, 
kterou je možné charakterizovat jako soubor služeb poskytovaných v souvislosti 
s realizací výstavy pro vystavovatele.  

Dle Informace k uplatňování DPH při pořádání výstav a veletrhů vydané MFČR 
takový soubor služeb zahrnuje např.: 

• návrh stánku, 

• postavení stánku, 

• pronájem vybavení stánku, 

• přepravní služby, 

• propagační služby, 

• poradenské služby, atd. 

Jedná se tedy o službu s místem plnění definovaným v ustanovení § 10b ZoDPH 
jako místo, kde je služba uskutečňována. Vzhledem k tomu, že se předmětná 
výstava uskutečňuje ve Španělsku, jedná se o službu s místem plnění mimo 
tuzemsko. 

Poskytovatel služby tedy nebude uplatňovat českou DPH a bude vystavovat daňový 
doklad definovaný v ustanovení § 24a ZoDPH, ve kterém uvede odkaz na 
ustanovení § 10b  ZoDPH, dle kterého je místo plnění mimo tuzemsko. Nicméně 
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bude muset zkoumat ve španělském zákoně o DPH, jaké povinnosti mu v tomto 
státě vznikají stran uplatnění místní DPH.  

 

5) Jsem pokrývač (OSVČ, plátce DPH), mám možnost občas realizovat zakázky 
pro zákazníky v Polsku - může se jednat o soukromé osoby, firmy, případně  
i o obce (oprava budovy radnice). Jak mám správně fakturovat jednotlivým 
zákazníkům? Musím se registrovat k DPH v Polsku? 

Jedná se o poskytování služby českou osobou registrovanou k DPH v tuzemsku 
pro osobu z jiného členského státu EU (osobu registrovanou k DPH v jiném 
členském státě EU nebo osobu neregistrovanou k DPH v jiném členském státě EU). 
Poskytovaná služba je zařazena mezi služby vztahující se k nemovitostem 
s místem plnění definovaným v ustanovení § 10 ZoDPH jako místo, kde se 
nemovitost, ke které se služba vztahuje, nachází. Vzhledem k tomu, že se 
předmětné nemovitosti budou nacházet v Polsku, bude místo plnění mimo 
tuzemsko.  

Poskytovatel služby tedy nebude uplatňovat českou DPH a bude vystavovat daňový 
doklad definovaný v ustanovení § 24a ZoDPH, ve kterém uvede odkaz na 
ustanovení § 10  ZoDPH, dle kterého je místo plnění mimo tuzemsko. Nicméně 
bude muset zkoumat v polském zákoně o DPH, jaké povinnosti mu v tomto státě 
vznikají stran uplatnění místní DPH. Vzhledem k tomu, že se jedná o službu,  
u které Směrnice nestanoví povinnost aplikace systému reverse charge,  
a že někteří příjemci služeb jsou osoby nepovinné k dani (soukromé osoby), je 
pravděpodobné, že poskytovateli služby v Polsku vznikne povinnost registrace 
k DPH. 

   

6) Jsme odborná stavební firma (s registrací k DPH v tuzemsku) a pracujeme na 
rekonstrukci budovy v ČR, jejímž vlastníkem a zadavatelem práce je zahraniční 
společnost. Zákazník se ptá, jak to bude v tomto případě s DPH?  

Jedná se o poskytování služby českou osobou registrovanou k DPH v tuzemsku 
pro zahraniční společnost (osobu registrovanou k DPH v jiném členském státě EU 
nebo osobu ze třetí země). Poskytovaná služba je zařazena mezi služby vztahující 
se k nemovitostem s místem plnění definovaným v ustanovení § 10 ZoDPH jako 
místo, kde se nemovitost, ke které se služba vztahuje, nachází.  Vzhledem k tomu, 
že se předmětná nemovitost nachází v tuzemsku, je místo plnění v tuzemsku.  

To znamená, že poskytovatel služby bude uskutečňovat tuzemské zdanitelné 
plnění, při kterém bude uplatňovat DPH dle platné sazby, bez ohledu na to, zda je 
příjemcem služby osoba registrovaná k DPH v jiném členském státě EU, nebo 
osoba ze třetí země. 

Nicméně příjemce služby bude moci využít institutu vrácení daně definovaného 
v ustanovení § 82a ZoDPH resp. ustanovení § 83 ZoDPH a bude moci v tuzemsku 
požádat o vrácení DPH zaplaceného v ceně poskytované služby. 

 

7) Jsme umělecká agentura a rádi bychom zajišťovali příležitostná vystoupení 
českých souborů s uměleckým programem (historický šerm, dobová hudba 
apod.) na akcích v Německu, Francii, případně dalších zemích. Za tato 
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vystoupení by nám platili pořadatelé jednotlivých akcí, což mohou být umělecké 
agentury, obce, ale i soukromí majitelé historických objektů. Jaká platí pro tuto 
situaci pravidla vztahující se k DPH?  

Jedná se o poskytování služby českou osobou registrovanou k DPH v tuzemsku 
pro zahraniční společnost (osobu registrovanou k DPH v jiném členském státě EU 
nebo osobu ze třetí země). Poskytovaná služba je zařazena mezi kulturní služby 
s místem plnění definovaným v ustanovení § 10b ZoDPH jako místo, kde se 
předmětná služba uskutečnila.  Vzhledem k tomu, že předmětná vystoupení se mají 
uskutečňovat v jiných členských státech EU, bude místo plnění mimo tuzemsko.  

Poskytovatel služby tedy nebude uplatňovat českou DPH a bude vystavovat daňový 
doklad definovaný v ustanovení § 24a ZoDPH, ve kterém uvede odkaz na 
ustanovení § 10b  ZoDPH, dle kterého je místo plnění mimo tuzemsko. Nicméně 
bude muset zkoumat v zákonech o DPH členských států, ve kterých bude služba 
uskutečňována, jaké povinnosti mu v těchto státech vznikají stran uplatnění místní 
DPH. Vzhledem k tomu, že se jedná o službu, u které Směrnice nestanoví 
povinnost aplikace systému reverse charge, je možné, že poskytovateli služby 
vznikne v daných členských státech povinnost registrace k DPH.   

 

8) Jsme česká konzultační firma (s registrací k DPH v tuzemsku), chceme 
poskytnout poradenské a zprostředkovatelské služby pro portugalského 
zákazníka (registrovaného k DPH v Portugalsku) při založení pobočky jeho firmy 
v ČR. Pro některé dílčí části této zakázky budeme platit další subjekty 
(subdodavatele registrované k DPH v tuzemsku), které nám budou fakturovat 
s DPH. Jak máme postupovat při přefakturování těchto služeb zahraničnímu 
zákazníkovi? 

Jedná se o poskytnutí konzultační služby českou osobou registrovanou k DPH 
v tuzemsku portugalské osobě povinné k dani registrované k DPH v Portugalsku.   
Poskytovatel tedy bude poskytovat službu s místem plnění, které se bude nacházet, 
dle základního pravidla definovaného v ustanovení § 9 odst. 1 ZoDPH, v místě, kde 
má sídlo příjemce služby. To znamená, že by se místo plnění nacházelo  
v Portugalsku. Poskytovatel služby tedy bude uskutečňovat plnění mimo tuzemsko 
a nebude uplatňovat českou DPH. Bude vystavovat daňový doklad definovaný 
v ustanovení § 33 ZoDPH, ve kterém by uvedl odkaz na ustanovení § 9 odst. 1  
ZoDPH, dle kterého je místo plnění mimo tuzemsko.  DPH bude, ve smyslu čl. 196 
Směrnice, v Portugalsku, kde se nachází místo plnění, uplatňovat portugalský 
příjemce služby (reverse charge). 

Tento postup bude platit i pro případy přeúčtování služeb, které poskytovatel přijal 
od subdodavatelů s uplatněnou českou DPH.  

 

9) Poskytuji IT-sluzby pro švýcarského zákazníka jako česká OSVČ. Jednoduše 
řečeno, sedím doma u PC a programuji pro švýcarskou firmu, které jednou 
měsíčně posílám fakturu. Doposud jsem nebyl plátce DPH, ale nyní jsem se jako 
plátce v ČR zaregistroval. Co to pro mě znamená pro tuto činnost?  

Jedná se o poskytnutí služby českou osobou registrovanou k DPH v tuzemsku 
švýcarské osobě povinné k dani (osobě povinné k dani ze třetí země). Poskytovatel 
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tedy bude poskytovat službu s místem plnění, které se bude nacházet, dle 
základního pravidla definovaného v ustanovení § 9 odst. 1 ZoDPH, v místě, kde má 
sídlo příjemce služby. To znamená, že by se místo plnění nacházelo ve Švýcarsku. 
Poskytovatel služby tedy bude uskutečňovat plnění mimo tuzemsko a nebude 
uplatňovat českou DPH. Bude vystavovat daňový doklad definovaný v ustanovení § 
33 ZoDPH, ve kterém by uvedl odkaz na ustanovení § 9 odst. 1  ZoDPH, dle 
kterého je místo plnění mimo tuzemsko.  Odpověď na otázku, zda bude nutné 
uplatnit daň ve Švýcarsku, kde se nachází místo plnění, a kdo tuto daň bude 
povinen uplatnit, je nutné hledat ve švýcarské národní legislativě. 

 

10) Jsem překladatel (česká OSVČ registrovaná k DPH v tuzemsku) a pracuji 
doma. Chci provádět překlady i pro zahraniční zákazníky, a to jak právnické 
osoby (plátce DPH registrované v jiných členských státech EU), tak i pro 
soukromé osoby (neplátce). Předpokládám, že se bude jednat především  
o zákazníky z Německa, Rakouska a Švýcarska a zasílání veškerých textů bude 
probíhat pouze e-mailem. Musím při fakturaci jednotlivým klientům nějak 
rozlišovat, o koho se jedná?  

Bude se jednat o poskytování překladatelských služeb českou osobou povinnou 
k dani registrovanou k DPH v tuzemsku osobám: 

• povinným k dani se sídlem v jiných členských státech EU - v takových 
případech by se jednalo o poskytnutí služby s místem plnění, které se bude 
nacházet, dle základního pravidla definovaného v ustanovení § 9 odst. 1 
ZoDPH, v místě, kde má sídlo příjemce služby. Místo plnění by se tedy 
nacházelo v jiném členském státě EU. Poskytovatel služby by tedy 
uskutečňoval plnění mimo tuzemsko a neuplatňoval by českou DPH. 
Vystavoval by daňový doklad definovaný v ustanovení § 33 ZoDPH, ve kterém 
by uvedl odkaz na ustanovení § 9 odst. 1  ZoDPH, dle kterého je místo plnění 
mimo tuzemsko.  DPH by, ve smyslu čl. 196 Směrnice, v jiném členském státě 
EU, ve kterém by bylo identifikováno místo plnění, uplatňoval příjemce služby 
(reverse charge). 

• osobám nepovinným k dani z jiných členských států EU - v takových případech 
by se jednalo o poskytnutí služby s místem plnění, které se bude nacházet, dle 
základního pravidla definovaného v ustanovení § 9 odst.2 ZoDPH, v místě, 
kde má sídlo poskytovatel služby. Místo plnění by se tedy nacházelo 
v tuzemsku. Poskytovatel služby by uskutečňoval tuzemské zdanitelné plnění, 
při kterém by musel uplatnit DPH dle platné sazby. 

• osobám povinným k dani ze třetích zemí - v takových případech by se jednalo 
o poskytnutí služby s místem plnění, které se bude nacházet, dle základního 
pravidla definovaného v ustanovení § 9 odst. 1 ZoDPH, v místě, kde má sídlo 
příjemce služby. Místo plnění by se tedy nacházelo ve třetí zemi. Poskytovatel 
služby by tedy uskutečňoval plnění mimo tuzemsko a neuplatňoval by českou 
DPH. Vystavoval by daňový doklad definovaný v ustanovení § 33 ZoDPH, ve 
kterém by uvedl odkaz na ustanovení § 9 odst. 1  ZoDPH, dle kterého je místo 
plnění mimo tuzemsko.  Odpověď na otázku, zda bude nutné uplatnit daň ve 
třetí zemi, ve které bude identifikováno místo plnění, a kdo tuto daň bude 
povinen uplatnit, je nutné hledat v národní legislativě dané třetí země. 
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• osobám nepovinným k dani ze třetích zemí - v takových případech by se 
jednalo o poskytnutí služby s místem plnění, které se bude nacházet, dle 
základního pravidla definovaného v ustanovení § 9 odst. 2 ZoDPH, v místě, 
kde má sídlo poskytovatel služby. Místo plnění by se tedy nacházelo 
v tuzemsku. Poskytovatel služby by uskutečňoval tuzemské zdanitelné plnění, 
při kterém by musel uplatnit DPH dle platné sazby. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že je nutné rozlišovat, zda je příjemce osobu 
povinnou k dani a kde má sídlo, nebo zda je osobou nepovinnou k dani. 

 

11) Jsme česká poradenská firma (s registrací k DPH v tuzemsku), ve spolupráci 
se zahraničním partnerem zajišťujeme účast českých firem na kooperačním 
setkání ve Švédsku. Zajištění zahrnuje zpracování přihlášek, komunikaci se 
zahraničním organizátorem, předání harmonogramu schůzek zákazníkovi, 
doprovod českých klientů na akci, podpůrné služby v místě konání atd.). 
Českým firmám budeme účtovat účastnický poplatek – jedná se o plnění v ČR 
nebo ve Švédsku? Co pro nás plyne z druhé možnosti? 

Bude se jednat o poskytování služby, která se řadí mezi služby uvedené 
v ustanovení § 10b ZoDPH, tzn. mezi služby pořádání seminářů a konferencí, 
včetně organizování těchto služeb a poskytnutí služeb s nimi přímo souvisejících 
českou osobou registrovanou k DPH v tuzemsku českým osobám. Dle uvedeného 
ustanovení ZoDPH mají tyto služby místo plnění tam, kde je tato služba 
uskutečňována. Vzhledem k tomu, že se předmětné kooperační jednání 
uskutečňuje ve Švédsku, jedná se o službu s místem plnění mimo tuzemsko. 

Poskytovatel služby tedy nebude uplatňovat českou DPH a bude vystavovat daňový 
doklad definovaný v ustanovení § 33 ZoDPH, ve kterém uvede odkaz na 
ustanovení § 10b ZoDPH, dle kterého je místo plnění mimo tuzemsko. Nicméně 
bude muset zkoumat ve švédském zákoně o DPH, jaké povinnosti mu v tomto státě 
vznikají stran uplatnění místní DPH. Vzhledem k tomu, že se jedná o službu,  
u které Směrnice nestanoví povinnost aplikace systému reverse charge, je možné, 
že poskytovateli služby ve Švédsku vznikne povinnost registrace k DPH. 

 

12) Naše firma provádí světelnou výzdobu pro reklamní a další akce. Jedná se  
o krátkodobé poskytování služeb (realizace trvá vždy jen několik dní). Pokud 
bychom tuto službu poskytovali opakovaně v několika různých zemích EU (např. 
Polsko, Maďarsko, Slovensko, Rakousko), musíme se v jednotlivých zemích 
registrovat k DPH? Bude nějaký rozdíl při tom, když odběratelem bude plátce 
DPH nebo neplátce? 

Bude se jednat o poskytování reklamní služby českou osobou povinnou k dani 
registrovanou k DPH v tuzemsku osobám povinným k dani se sídlem v jiných 
členských státech EU. 

Poskytovatel tedy bude poskytovat službu s místem plnění, které se bude nacházet, 
dle základního pravidla definovaného v ustanovení § 9 odst. 1 ZoDPH, v místě, kde 
má sídlo příjemce služby. To znamená, že se místo plnění bude nacházet v tom 
jiném členském státě EU, ve kterém má příjemce služby sídlo. Poskytovatel služby 
tedy bude uskutečňovat plnění mimo tuzemsko a nebude uplatňovat českou DPH. 
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Bude vystavovat daňový doklad definovaný v ustanovení § 33 ZoDPH, ve kterém 
uvede odkaz na ustanovení § 9 odst. 1  ZoDPH, dle kterého je místo plnění mimo 
tuzemsko.  DPH bude, ve smyslu čl. 196 Směrnice, v jiném členském státě EU, ve 
kterém bude identifikováno místo plnění, uplatňovat příjemce služby (reverse 
charge). 

 

13) Česká firma (s registrací k DPH v tuzemsku) opakovaně (několikrát za rok) 
obrábí součástky pro německou firmu (registrovanou k DPH v Německu). 
Součástky jsou dovezeny do ČR, zde se provede operace a pak jde zboží 
rovnou do Polska, kde se montuje finální výrobek. O dopravu se stará česká 
firma. Jak je to s DPH při fakturaci německému objednateli? 

Jedná se o poskytování služby oceňování movité věci a práce na movité věci 
českou osobou povinnou k dani registrovanou k DPH v tuzemsku německé osobě 
povinné k dani registrované k DPH v Německu. 

Poskytovatel tedy bude poskytovat službu s místem plnění, které se bude nacházet, 
dle základního pravidla definovaného v ustanovení § 9 odst. 1 ZoDPH, v místě, kde 
má sídlo příjemce služby. To znamená, že  místo plnění bude v Německu. 
Poskytovatel služby tedy bude uskutečňovat plnění mimo tuzemsko a nebude 
uplatňovat českou DPH. Bude vystavovat daňový doklad definovaný v ustanovení  
§ 33 ZoDPH, ve kterém by uvedl odkaz na ustanovení § 9 odst. 1  ZoDPH, dle 
kterého je místo plnění mimo tuzemsko.  DPH bude, ve smyslu čl.196 Směrnice, 
v Německu, kde se místo plnění nachází, uplatňovat německý příjemce služby 
(reverse charge). Přičemž není podstatné, kde byla předmětná služba poskytnuta. 

 

14) Naše firma (plátce DPH v ČR) projektuje výstavbu nemovitostí v Košicích pro 
registrovaného plátce DPH na Slovensku  Musí se naše firma registrovat na 
Slovensku? Doposud fakturujeme našemu odběrateli projekční práce bez DPH. 
Jak by to bylo v případě, že by naším odběratelem byl slovenský subjekt, který 
není k DPH registrovaný, např. soukromá osoba? 

Jedná se o poskytování služby českou osobou registrovanou k DPH v tuzemsku 
pro osobu registrovanou k DPH v jiném členském státě EU (Slovensko). 
Poskytovaná služba je zařazena mezi služby vztahující se k nemovitostem 
s místem plnění definovaným v ustanovení § 10 ZoDPH jako místo, kde se 
nemovitost, ke které se služba vztahuje, nachází.  Vzhledem k tomu, že se 
předmětná nemovitost bude nacházet na Slovensku, je místo plnění mimo 
tuzemsko – na Slovensku.  

Poskytovatel služby tedy nebude uplatňovat českou DPH a bude vystavovat daňový 
doklad definovaný v ustanovení § 33 ZoDPH, ve kterém uvede odkaz na 
ustanovení § 10  ZoDPH, dle kterého je místo plnění mimo tuzemsko. Nicméně 
bude muset zkoumat ve slovenském zákoně o DPH, jaké povinnosti mu v tomto 
státě vznikají stran uplatnění místní DPH.  

 

15) Jsem OSVČ (neplátce DPH) provádějící montáže staveb z termoizolačních 
panelů a chci provádět stavby ve Francii pro francouzskou s.r.o. Mohu tomuto 
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zákazníkovi fakturovat bez DPH? Mám povinnost se ve Francii k DPH 
registrovat?  

Jedná se o poskytování služby českou osobou povinnou k dani registrovanou 
k DPH v tuzemsku pro osobu povinnou k dani registrovanou k DPH ve Francii. 
Poskytovaná služba je zařazena mezi služby vztahující se k nemovitostem 
s místem plnění definovaným v ustanovení § 10 ZoDPH jako místo, kde se 
nemovitost, ke které se služba vztahuje, nachází.  Vzhledem k tomu, že se 
předmětné nemovitosti budou nacházet ve Francii, bude místo plnění mimo 
tuzemsko.  

Poskytovatel služby, přestože není plátcem DPH, bude uskutečňovat ekonomickou 
činnost v jiném členském státě EU a bude tedy osobou povinnou k dani v jiném 
členském státě EU. Tzn., že bude muset zkoumat ve francouzském zákoně o DPH, 
jaké povinnosti mu v tomto státě vznikají stran uplatnění místní DPH. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o službu, u které  Směrnice nestanoví povinnost aplikace 
systému reverse charge (přenesení daňové povinnosti), je možné, že mu ve Francii 
vznikne povinnost registrace k DPH.   

 

16) Přepravní firma z ČR (plátce DPH) provádí přepravu z Belgie do Rumunska 
(členský stát EU) a do Chorvatska (nečlen EU) pro belgickou firmu registrovanou 
k DPH v Belgii. Kde a kdo bude platit DPH  za tyto služby? 

a) Přeprava z Belgie do Rumunska 

Bude se jednat o přepravu zboží mezi členskými státy EU poskytovanou osobě 
povinné k dani registrované k DPH v Belgii. Poskytovatel tedy bude poskytovat 
službu s místem plnění, které se bude nacházet, dle základního pravidla 
definovaného v ustanovení § 9 odst. 1 ZoDPH, v místě, kde má sídlo příjemce 
služby. To znamená, že se místo plnění bude v Belgii. Poskytovatel služby tedy 
bude uskutečňovat plnění mimo tuzemsko a nebude uplatňovat českou DPH. Bude 
vystavovat daňový doklad definovaný v ustanovení § 33 ZoDPH, ve kterém by 
uvedl odkaz na ustanovení § 9 odst. 1  ZoDPH, dle kterého je místo plnění mimo 
tuzemsko. DPH bude, ve smyslu čl. 196 Směrnice, v  Belgii, kde se místo plnění 
nachází, uplatňovat belgický příjemce služby (reverse charge).  

b) Přeprava z Belgie do Chorvatska 

Bude se jednat o přepravu zboží související s vývozem zboží do třetí země 
poskytovanou osobě povinné k dani registrované k DPH v Belgii. Poskytovatel tedy 
bude poskytovat službu s místem plnění, které se bude nacházet, dle základního 
pravidla definovaného v ustanovení § 9 odst. 1 ZoDPH, v místě, kde má sídlo 
příjemce služby. To znamená, že se místo plnění bude v Belgii. Poskytovatel služby 
tedy bude uskutečňovat plnění mimo tuzemsko a nebude uplatňovat českou DPH. 
Bude vystavovat daňový doklad definovaný v ustanovení § 33 ZoDPH, ve kterém 
by uvedl odkaz na ustanovení § 9 odst. 1  ZoDPH, dle kterého je místo plnění mimo 
tuzemsko. DPH bude, ve smyslu čl. 196 Směrnice, v Belgii, kde se místo plnění 
nachází, uplatňovat belgický příjemce služby (reverse charge).  

Ze shora uvedeného tedy vyplývá, že při poskytování služby přepravy zboží pro 
osoby povinné k dani, pro identifikaci místa plnění není podstatné, kde byla 
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přeprava skutečně realizována, tzn., v jakém státě byla přeprava zahájena  
a v jakém ukončena.   

 

17) Česká cestovní kancelář si najímá autobus českého přepravce (oba subjekty 
jsou v ČR plátci DPH) pro dopravu klientů z ČR do Francie a Španělska. Je 
třeba se registrovat k DPH v jednotlivých státech, na jejichž území se doprava 
realizuje (konkrétně např. v Německu)? Pokud ano, má povinnost registrace  
a následně daňových přiznání a plateb přepravce, nebo cestovní kancelář? 

Zde je nutné vyložit pojem „cestovní kancelář si najímá autobus“. Předpokládám, že 
se nejedná o pronájem dopravního prostředku, ale o poskytování služby přeprava 
osob. 

Přeprava osob mezi členskými státy EU a do třetích zemí je dle ustanovení § 70 
ZoDPH osovobozena od DPH. Nicméně místem plnění takové přepravy je, dle 
ustanovení § 10a  ZoDPH,  místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje.  

Vzhledem k tomu, že se předmětné přepravy uskutečňují na území více států EU, 
bude muset být v zákonech o DPH těchto států zkoumáno, jakým způsobem je 
řešeno uplatňování místní DPH (přestože na území tuzemska je přeprava od DPH 
osvobozena) – v jednotlivých členských státech se to může lišit. Tyto skutečnosti 
však musí zkoumat poskytovatel přepravní služby, tzn. dopravce.   

 

18) Naše firma je členem konsorcia, které získalo kontrakt ve výběrovém řízení 
EU. Podle smlouvy uzavřené mezi naší firmou a Evropskou komisí se fakturace 
v rámci tohoto kontraktu provádí bez účtování DPH. Naše firma je ale plátcem 
DPH a podle našeho zákona o účetnictví musí v každé faktuře DPH účtovat. Jak 
máme v tomto případě správně postupovat? 

Dle ustanovení § 68 odst. 7 ZoDPH je osvobozeno od DPH s nárokem na odpočet 
dodání zboží nebo poskytnutí služby orgánu Evropských společenství se sídlem  
v jiném členském státě EU, pokud plátce uskutečňující toto dodání nebo poskytnutí 
služby prokáže nárok na osvobození tohoto dodání nebo poskytnutí služby 
osvědčením o osvobození od daně potvrzeným příslušným orgánem členského 
státu, na jehož území je sídlo orgánu Evropských společenství. 

Aby tedy plátce DPH mohl toto osvobození uplatnit, bude si muset vyžádat  
u příslušného orgánu Evropských společenství příslušné osvědčení uvedené 
v předchozím odstavci. 

 

19) Spolu s další českou firmou se naše společnost zúčastnila veletrhu v Dánsku. 
Vzhledem k možnosti slevy, která se vztahovala pouze na naši společnost,  jsme 
vůči dánskému organizátorovi vystupovali jako jediný vystavovatel a obdrželi 
jsme od něho fakturu včetně dánské DPH. Nyní chceme poměrnou část nákladů 
přefakturovat české firmě, které přísluší. Podle našeho názoru je místem plnění 
této služby Dánsko, služba by tedy neměla být předmětem české DPH. Je 
možné přefakturovat české firmě náklady včetně dánské DPH jako osvobozené 
plnění (protože DPH již byla odvedena v Dánsku)? Nebo bychom se museli 
v Dánsku registrovat k dani a  fakturovat s dánskou DPH? 



   - 34 - 

Vzhledem k tomu, že přeúčtování služby je považováno za poskytnutí služby, 
poskytoval by český plátce DPH službu s místem plnění definovaným v ustanovení 
§ 10b ZoDPH jako místo, kde se předmětná akce koná. Vzhledem k tomu, že se 
předmětný veletrh uskutečňuje v Dánsku, jednalo by se o službu s místem plnění 
mimo tuzemsko. 

Poskytovatel služby by tedy neuplatňoval českou DPH a vystavoval by daňový 
doklad definovaný v ustanovení § 33 ZoDPH, ve kterém by uvedl odkaz na 
ustanovení § 10b ZoDPH, dle kterého je místo plnění mimo tuzemsko. Nicméně by 
musel zkoumat v dánském zákoně o DPH, jaké povinnosti mu v tomto státě vznikají 
stran uplatnění místní DPH. Vzhledem k tomu, že odběratelem služby není osoba 
registrovaná k  DPH v Dánsku (český spoluvystavovatel), je pravděpodobné, že by 
poskytovateli služby v Dánsku mohla vzniknout povinnost registrace k DPH.   

 

20) Jsme veletržní agentura, zprostředkující realizaci veletržních expozic. Na 
vlastní realizaci veletržní expozice (stavbu stánku apod.) si najímáme českou 
realizační firmu. Dostali  jsme zakázku na stavbu veletržního stánku v Paříži,  
stánek se bude stavět pro klienta z Asie, ale zadavatelem zakázky bude pro nás 
holandská firma registrovaná k DPH v Holandsku. Jak by měla proběhnout 
fakturace, aby bylo vše v pořádku? 

Zde je nejdříve nutné definovat zda veletržní agentura: 

a) zprostředkovává realizaci veletržní expozice –  V takovém případě by se jednalo 
o poskytování zprostředkovatelské služby osobou povinnou k dani registrovanou 
k DPH v tuzemsku holandské osobě povinné k dani registrované k DPH 
v Holandsku Poskytovatel (veletržní agentura) tedy bude poskytovat službu 
s místem plnění, které se bude nacházet, dle základního pravidla definovaného 
v ustanovení § 9 odst. 1 ZoDPH, v místě, kde má sídlo příjemce služby. To 
znamená, že místo plnění bude v Holandsku. Poskytovatel služby tedy bude 
uskutečňovat plnění mimo tuzemsko a nebude uplatňovat českou DPH. Bude 
vystavovat daňový doklad definovaný v ustanovení § 33 ZoDPH, ve kterém by 
uvedl odkaz na ustanovení § 9 odst. 1  ZoDPH, dle kterého je místo plnění mimo 
tuzemsko. DPH bude, ve smyslu čl. 196 Směrnice, v Holandsku, kde se místo 
plnění nachází, uplatňovat holandský příjemce služby (reverse charge). 

b) přeúčtovává službu – realizace veletržní expozice - Vzhledem k tomu, že 
přeúčtování služby je považováno za poskytnutí služby, poskytovala by tedy 
veletržní agentura službu s místem plnění definovaným v ustanovení § 10b 
ZoDPH jako místo, kde se předmětná akce koná. Vzhledem k tomu, že se 
předmětný veletrh uskutečňuje ve Francii, jednalo by se o službu s místem plnění 
mimo tuzemsko. 

Poskytovatel služby by tedy neuplatňoval českou DPH a vystavoval by daňový 
doklad definovaný v ustanovení § 33 ZoDPH, ve kterém by uvedl odkaz na 
ustanovení § 10b ZoDPH, dle kterého je místo plnění mimo tuzemsko. Nicméně 
by musel zkoumat ve francouzském zákoně o DPH, jaké povinnosti mu v tomto 
státě vznikají stran uplatnění místní DPH.  
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PŘÍKLADY POSTUPU PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V SRN 
 

SPECIFIKA NĚMECKÉHO ZÁKONA O DPH  

I německý zákon o DPH (po novelizaci účinné od 1.1.2010) aplikuje v případech, 
kdy jsou poskytovány služby s místem plnění v Německu německým osobám 
povinným k dani osobami povinnými k dani se sídlem v jiných členských státech 
EU, princip reverse charge (viz ustanovení § 13a německého zákona o DPH).  

Tento princip však v Německu není aplikován u následujících služeb: 

• přeprava osob, která podléhala jednotlivému zdanění  

• přeprava osob, která byla prováděna vozidlem taxi 

• přeshraniční přeprava osob v letecké dopravě 

• služby vztahující se k veletrhu, výstavě a kongresu konanému v Německu, 
v případech kdy jsou služby poskytovány další osobě povinné k dani se sídlem 
v jiném členském státě EU.  

V případě poskytování služeb souvisejících s nemovitostí umístěnou na území 
Německa je princip reverse charge aplikován pouze v případech, kdy je příjemcem 
služby osoba povinná k dani, která také poskytuje služby vztahující se 
k nemovitosti. Princip reverse charge však není aplikován v případě poskytování 
služeb projektování staveb a ostraha budov.  

 
Příklady poskytování služeb do Německa  

1) Český podnikatel registrovaný k DPH v tuzemsku zpracovává projekt stavby, 
která má být postavena v Německu. Jak je to s DPH při fakturaci této služby? 

Bude se jednat o poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti s místem plnění 
definovaným v ustanovení § 10 ZoDPH jako místo, kde se nachází nemovitost, ke 
které se předmětná služba vztahuje, tzn., že místem plnění bude Německo. 

Vzhledem k tomu, že německý zákon v těchto případech nedefinuje jako osobou 
povinnou přiznat DPH příjemce služby, bude poskytovateli vznikat povinnost 
registrace k DPH v Německu a povinnost uplatnit německou DPH na výstupu. 

 

2) Česká firma registrovaná k DPH v tuzemsku bude zajišťovat montáž stánku pro 
českou firmu (registrovanou k DPH v tuzemsku) na veletrhu v Německu. Jak je to 
s uplatněním DPH při poskytování takové služby? 

Jedná se o poskytování služby vztahující se k výstavě nebo veletrhu českou 
osobou registrovanou k DPH v tuzemsku další české osobě registrované k DPH 
v tuzemsku. 

Předmětná služba má definováno místo plnění v ustanovení § 10b ZoDPH jako 
místo, kde se tato akce koná. Vzhledem k tomu, že se veletrh koná v Německu, 
bude mít poskytovaná služba místo plnění v Německu. 

Vzhledem k tomu, že německý zákon o DPH v případech, kdy jsou předmětné 
služby poskytovány osobě povinné k dani se sídlem v jiném členském státě EU (z 
pohledu Německa), nestanoví přenesení povinnosti přiznat DPH na výstupu na 
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příjemce služby, bude poskytovateli vznikat povinnost registrace k DPH v Německu 
a povinnost uplatnit německou DPH na výstupu.  

 

3) Spolu s další českou firmou se naše společnost zúčastnila veletrhu v Německu. 
Vzhledem k možnosti slevy, která se vztahovala pouze na naši společnost,  jsme 
vůči německému organizátorovi vystupovali jako jediný vystavovatel a obdrželi 
jsme od něho fakturu včetně německé DPH. Nyní chceme poměrnou část 
nákladů přefakturovat české firmě, které přísluší. Podle našeho názoru je 
místem plnění této služby Německo, služba by tedy neměla být předmětem 
české DPH. Je možné přefakturovat české firmě náklady včetně německé DPH 
jako osvobozené plnění (protože DPH již byla odvedena v Německu)? Nebo 
bychom se museli v Německu registrovat k dani a  fakturovat s německou DPH? 

Vzhledem k tomu, že přeúčtování služby je považováno za poskytnutí služby, 
poskytoval by český plátce DPH službu s místem plnění definovaným v ustanovení 
§ 10b ZoDPH jako místo, kde se předmětná akce koná. Vzhledem k tomu, že se 
předmětný veletrh uskutečňuje v Německu, jednalo by se o službu s místem plnění 
v Německu. 

Poskytovatel služby by tedy neuplatňoval uplatňovat českou DPH a vystavoval by 
daňový doklad definovaný v ustanovení § 33 ZoDPH, ve kterém by uvedl odkaz na 
ustanovení § 10b ZoDPH, dle kterého je místo plnění mimo tuzemsko. Nicméně 
stejně jako v předcházejícím dotazu by mu vznikla povinnost registrace k DPH 
v Německu a povinnost uplatnit německou DPH na výstupu.   

 

4) Přepravní firma z ČR (plátce DPH) provádí přepravu zboží na území Německa 
(z Mnichova do Frankfurtu) pro německou firmu registrovanou k DPH 
v Německu. Kde a kdo bude platit DPH  za tyto služby? 

Bude se jednat o přepravu zboží poskytovanou osobě povinné k dani se sídlem 
v Německu. Místem plnění poskytované služby tedy v souladu s ustanovením § 9 
odst. 1 ZoDPH bude místo, kde má sídlo příjemce služby, tzn. Německo. 

Německý zákon o DPH v takovém případě v souladu s ustanovením čl. 196 
Směrnice aplikuje přenesení povinnosti přiznat DPH na výstupu na příjemce služby 
(reverse charge). Německou DPH tedy bude v Německu přiznávat německý 
příjemce služby.  

 

5) Český autoservis v tuzemsku opravuje osobní automobily také německým 
firmám (zpravidla registrovaným k DPH v Německu) a německým občanům. Jak 
je to s DPH při fakturaci německým zákazníkům? 

a) zákaznikem je německá firma 

Jedná se o poskytování služby oceňování movité věci a práce na movité věci 
českou osobou povinnou k dani registrovanou k DPH v tuzemsku německé 
osobě povinné k dani. Místem plnění poskytované služby tedy v souladu 
s ustanovením § 9 odst. 1 ZoDPH bude místo, kde má sídlo příjemce služby, 
tzn. Německo. 

Německý zákon o DPH v takovém případě v souladu s ustanovením čl. 196 
Směrnice aplikuje přenesení povinnosti přiznat DPH na výstupu na příjemce 
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služby (reverse charge). Český autoservis tedy nebude uplatňovat českou DPH, 
jelikož místo plnění se nebude nacházet v tuzemsku, a německou DPH bude 
v Německu přiznávat německý příjemce služby.  

b) zákazníkem je německý občan 

Jedná se o poskytování služby oceňování movité věci a práce na movité věci 
českou osobou povinnou k dani registrovanou k DPH v tuzemsku německé 
osobě nepovinné k dani. Místem plnění poskytované služby tedy v souladu 
s ustanovením § 10g ZoDPH, bude místo, kde je služba skutečně poskytnuta, 
tzn. tuzemsko. 

Český autoservis tedy bude uskutečňovat české zdanitelné plnění a bude 
standardně uplatňovat českou DPH na výstupu.  

 

6) Jsem pokrývač (OSVČ, plátce DPH), mám možnost občas realizovat zakázky 
pro zákazníky v Německu - může se jednat o soukromé osoby, firmy). Jak mám 
správně fakturovat jednotlivým zákazníkům? Musím se registrovat k DPH 
v Německu? 

Jedná se o poskytování služby českou osobou povinnou k dani registrovanou 
k DPH v tuzemsku pro německé zákazníky (osoby povinné k dani nebo osoby 
nepovinné k dani). Poskytovaná služba je zařazena mezi služby vztahující se 
k nemovitostem s místem plnění definovaným v ustanovení § 10 ZoDPH jako místo, 
kde se nemovitost, ke které se služba vztahuje, nachází.  Vzhledem k tomu, že se 
předmětné nemovitosti budou nacházet v Německu, bude místo plnění v Německu. 

a) zákaznikem je německá osoba povinná k daní (firma apod.) 

Německý zákon o DPH v takovém případě, přestože to podle Směrnice není 
povinné, aplikuje přenesení povinnosti přiznat DPH na výstupu na příjemce 
služby (reverse charge). Poskytovatel služby tedy nebude uplatňovat českou 
DPH, jelikož místo plnění se nebude nacházet v tuzemsku, a německou DPH 
bude v Německu přiznávat německý příjemce služby.  

b) zákazníkem je německá osoba nepovinná k dani (občan) 

Německý zákon o DPH v případech, kdy jsou předmětné služby poskytovány 
osobě nepovinné k dani, nestanovení přenesení povinnosti přiznat DPH na 
výstupu na příjemce služby. Tzn. že poskytovateli služby bude vznikat povinnost 
registrace k DPH v Německu a povinnost uplatnit německou DPH na výstupu.  

 

7) Česká účetní společnost (s registrací k DPH v tuzemsku) hodlá poskytovat 
německým zákazníkům (firmám) účetní a poradenské služby související 
s registrací německých zákazníku k DPH v ČR a s vedením jejich daňové 
evidence v ČR.  Jak má postupovat při poskytování těchto služeb z pohledu 
uplatňování DPH? 

Jedná se o poskytnutí účetních a poradenských služeb českou osobou povinnou 
k dani registrovanou k DPH v tuzemsku osobám povinným k dani se sídlem 
v Německu. Poskytovatel tedy bude poskytovat službu s místem plnění, které se 
bude nacházet, dle základního pravidla definovaného v ustanovení § 9 odst. 1 
ZoDPH, v místě, kde má sídlo příjemce služby. To znamená, že se místo plnění 
bude nacházet v Německu.  
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Poskytovatel služby tedy bude uskutečňovat plnění mimo tuzemsko a nebude 
uplatňovat českou DPH. Bude vystavovat daňový doklad definovaný v ustanovení  
§ 33 ZoDPH, ve kterém by uvedl odkaz na ustanovení § 9 odst. 1  ZoDPH, dle 
kterého je místo plnění mimo tuzemsko.   

Německý zákon o DPH v takovém případě v souladu s ustanovením čl. 196 
Směrnice aplikuje přenesení povinnosti přiznat DPH na výstupu na příjemce služby 
(reverse charge). Tzn., že německou DPH bude v Německu přiznávat německý 
příjemce služby.  
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URČOVÁNÍ MÍSTA PLNĚNÍ A POVINNOSTÍ POSKYTOVATELE 
(tabulkový přehled) 
Legenda (platí pro všechny následující tabulky): 

Osoba povinná k dani = podnikatelský subjekt 

Osoba nepovinná k dani = nepodnikatelský subjekt  

EU = jiná členská země EU 

DPH ČR = tuzemská DPH dle platné sazby nebo osvobození od DPH dle § 51 až 71 ZoDPH 

 

Tab. 1  - Služby s místem plnění dle ustanovení § 9 odst. 1  ZoDPH 

Poskytovatel služby Příjemce služby Místo plnění  Povinnost poskytovatele 

Osoba povinná k dani se sídlem 
v ČR ČR Tuzemské plnění – DPH ČR 

Osoba povinná k dani se sídlem 
v EU EU 

Plnění mimo tuzemsko – v EU 
přiznává daň příjemce 

(reverese charge) 
Osoba povinná 
k dani se sídlem  

v ČR 

Osoba povinná k dani se sídlem 
ve třetí zemi třetí země 

Plnění mimo tuzemsko – 
poskytovatel zkoumá, zda mu 

ve třetí zemi nevznikají 
povinnosti 

 

 

Tab. 2  - Služby s místem plnění dle ustanovení § 9 odst. 2  ZoDPH 

Poskytovatel služby Příjemce služby Místo plnění  Povinnost poskytovatele 

Osoba nepovinná k dani 
s bydlištěm v ČR 

ČR 

Osoba nepovinná k dani 
s bydlištěm v EU ČR 

Osoba povinná 
k dani se sídlem  

v ČR 
Osoba p nepovinná k dani 
s bydlištěm ve třetí zemi ČR 

Tuzemské plnění – DPH ČR 

 

 

Tab. 3 - Služby vztahující se k nemovitostem (§ 10 ZoDPH) 

Poskytovatel 
služby 

Umístění 
nemovitosti 

Příjemce služby Místo 
plnění  

Povinnost poskytovatele 

Osoba povinná k dani se 
sídlem v ČR 

Osoba povinná k dani se 
sídlem v EU 

Osoba povinná k dani se 
sídlem ve třetí zemi 

ČR 

Osoba nepovinná k dani 

ČR Tuzemské plnění – DPH ČR 

Osoba povinná k dani se 
sídlem v ČR 

Osoba povinná k dani se 
sídlem v EU 

Osoba povinná k dani se 
sídlem ve třetí zemi 

Osoba povinná 
k dani se sídlem  

v ČR 
 

EU nebo 
třetí země  

Osoba nepovinná k dani 

EU, nebo 
třetí 

země 

Plnění mimo tuzemsko – 
poskytovatel zkoumá, zda 
mu v EU nebo ve třetí zemi 

nevznikají povinnosti 
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Tab. 4 -  Služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání, zábavy a podobných 

služeb (§ 10b ZoDPH) 

Poskytovatel 
služby 

Místo kde 
se akce 

koná 

Příjemce služby Místo plnění  Povinnost poskytovatele 

Osoba povinná k dani se 
sídlem v ČR 

Osoba povinná k dani se 
sídlem v EU 

Osoba povinná k dani se 
sídlem ve třetí zemi 

ČR 

Osoba nepovinná k dani 

ČR Tuzemské plnění – DPH ČR 

Osoba povinná k dani se 
sídlem v ČR 

Osoba povinná k dani se 
sídlem v EU 

Osoba povinná k dani se 
sídlem ve třetí zemi 

Osoba 
povinná 
k dani se 

sídlem v ČR 
 

EU nebo 
třetí země 

Osoba nepovinná k dani 

EU nebo 
třetí země 

Plnění mimo tuzemsko – 
poskytovatel zkoumá, zda 
mu v EU nebo ve třetí zemi 

nevznikají povinnosti 

 

 

Tab. 5 -  Stravovací služby (§ 10c ZoDPH) 

Poskytovatel 
služby 

Místo 
poskytnutí 

služby 

Příjemce služby Místo plnění  Povinnost poskytovatele 

Osoba povinná k dani se 
sídlem v ČR 

Osoba povinná k dani se 
sídlem v EU 

Osoba povinná k dani se 
sídlem ve třetí zemi 

ČR 

Osoba nepovinná k dani 

ČR 

Tuzemské plnění – DPH ČR 

 

 

 

Osoba povinná k dani se 
sídlem v ČR 

Osoba povinná k dani se 
sídlem v EU 

Osoba povinná k dani se 
sídlem ve třetí zemi 

Osoba 
povinná 
k dani se 

sídlem v ČR 
 

 

 

 

 

 

 

 

EU nebo 
třetí země 

Osoba nepovinná k dani 

EU nebo 
třetí země 

Plnění mimo tuzemsko – 
poskytovatel zkoumá, zda mu 

v EU nebo ve třetí zemi 
nevznikají povinnosti 
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Tab. 6 -  Krátkodobý pronájem dopravních prostředků (§ 10d ZoDPH) 

Poskytovatel 
služby 

Místo 
předání 

dopravního 
prostředku 
do užívání 

Příjemce služby Místo plnění  Povinnost poskytovatele 

Osoba povinná k dani se 
sídlem v ČR 

Osoba povinná k dani se 
sídlem v EU 

Osoba povinná k dani se 
sídlem ve třetí zemi 

ČR 

Osoba nepovinná k dani 

ČR 

Tuzemské plnění – DPH 
ČR 

 

 

 

Osoba povinná k dani se 
sídlem v ČR 

Osoba povinná k dani se 
sídlem v EU 

Osoba povinná k dani se 
sídlem ve třetí zemi 

Osoba 
povinná 
k dani se 

sídlem v ČR 
 

 

 

 

 

 

 

 

EU,nebo 
třetí země 

Osoba nepovinná k dani 

EU nebo 
třetí země 

Plnění mimo tuzemsko – 
poskytovatel zkoumá, zda 

mu v EU nebo ve třetí 
zemi nevznikají 

povinnosti 
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SAZBY DPH V ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU  
 
Zdroj: VAT Rates Applied in the Member States of the European Community, Situation at 1st July 
2009, Evropská komise - taxud.d.1(2009)307669 – EN 
Jsou uvedeny dostupné údaje k  1.7.2009, pouze pro Českou republiku se jedná 
o aktuální sazbu od 1.1.2010.  

Členská země  Základní sazba (%) Snížená sazba (%) Supersnížená sazba (%) 

Belgie  21 12 / 6 - 

Bulharsko  20 7 - 

Česká republika  20 10 - 

Dánsko  25 - - 

Estonsko  20 9 - 

Finsko  22 17 / 8 - 

Francie  19,6 5,5  2,1 

Irsko  21,5 13,5 4,8 

Itálie  20 10 4 

Kypr  15 8 / 5 - 

Litva  21 9 / 5 - 

Lotyšsko  21 10 - 

Lucembursko  15 12 / 6 3 

Maďarsko  25 18 / 5 - 

Malta  18 5 - 

Německo  19 7 - 

Nizozemsko  19 6 - 

Polsko  22 7 3 

Portugalsko  20 12 / 5 - 

Rakousko  20 10 - 

Rumunsko  19 9 - 

Řecko  19 9 4,5 

Slovensko  19 10 - 

Slovinsko  20 8,5 - 

Španělsko  16 7 4 

Švédsko  25 12 / 6 - 

Velká Británie  15 5 - 
 

 
POZNÁMKA: Daň z přidané hodnoty je zavedena v celé EU (i když v některých zemích může mít 
rozdílný název, např. v Německu se nazývá také daň z obratu). Základní sazba musí podle 
pravidel EU dosahovat minimálně 15 % s tím, že jsou přípustné snížené (případně i nulové) sazby 
na vybrané okruhy zboží a služeb. 
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ZDROJE DALŠÍCH INFORMACÍ 
 

Všeobecné informace a legislativa  k přeshraničnímu poskytování služeb 
Aktualizovaná a rozšířená pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU 
Publikace  - vydal Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR ve spolupráci s CRR Praha – 
Enterprise Europe Network, 2008 
Ke stažení na www.socr.cz/assets/aktivity/publikace/Cela.pdf  
 

Volný pohyb služeb v otázkách a odpovědích.  
Publikace - vydalo Centrum pro regionální rozvoj ČR Praha, aktualizace 2008 
Ke stažení na www.businessinfo.cz/files/2008/pohyb_sluzby_otazky_080321.pdf   
 

Informace o volném pohybu služeb (anglicky, francouzsky, německy) 
www.ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_19_en.htm  
 

Smlouva o založení ES – konsolidované znění (základní legislativní rámec EU pro 
svobodu poskytování služeb) (česky) 
www.euroskop.cz/196/sekce/zakladni-smlouvy-spolecenstvi-a-jejich-novelizace  
 

Směrnice 2006/123/ES    o službách na vnitřním trhu EU (česky)  
www.mpo.cz/dokument31240.html  
 

Další informace k volnému pohybu služeb (česky) 
www.mpo.cz/cz/eu-a-vnitrni-trh/sluzby-na-vnitrnim-trhu/#category194  
 

Poradenské služby k podnikání v EU (síť Enterprise Europe Network v ČR) 
www.enterprise-europe-network.cz/poradenstvi  
 

Jednotná kontaktní místa pro pomoc podnikatelům v oblasti poskytování služeb 
www.mpo.cz/dokument66591.html  
 

Informace a legislativa  k DPH 
DPH v EU (souhrnné informace – anglicky, německy,francouzsky)  
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/index_en.htm    
 

DPH v jednotlivých členských zemích EU 
ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/va
t_rates_en.pdf  
ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/vat_community/index_en.htm  
 

Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28.11. 2006 o společném systému DPH  
eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2006%3A347%3ASOM%3ACS%3AHTML   
 

Směrnice Rady 2008/8/ES ze dne 12. února 2008, kterou se mění Směrnice 2006/112/ES 
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:044:0011:0022:CS:PDF   
 

Evropské právní normy k DPH (anglicky, německy, francouzsky) 
ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_recently_adopted/i
ndex_en.htm  
europa.eu/legislation_summaries/taxation/l31057_en.htm  
 

Zákon o DPH (235/2004 Sb.) v novelizovaném znění 
business.center.cz/business/pravo/zakony/dph   
 

Standardní klasifikace  produkce  
www.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/p/0217-03  
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DPH při přeshraničním poskytování služeb v EU  
Aktualizované a doplněné vydání platné k 1. lednu 2010 
 
Tato brožura byla zpracována pro potřeby sítě Enterprise Europe Network v ČR 
jako součást poradenských služeb poskytovaných pracovišti této sítě především 
malým a středním podnikatelům.  
 

Není povoleno jakékoli využívání této brožury ke komerčním účelům ani 
její šíření jako celku či jednotlivých částí bez souhlasu vydavatele. 
 

BIC Plzeň, leden 2010 

 
 
NEPRODEJNÉ 



DPH při přeshraničním poskytování služeb v EU
Aktualizované a doplněné vydání 2010

Příručka shrnuje základní informace k problematice uplatňování DPH při poskytování 
služeb mezi členskými státy EU v souvislosti s novelizací českého Zákona o DPH, 
platnou od 1.1.2010. Je určena především malým a středním podnikatelům jako součást 
poradenských služeb poskytovaných pracovišti sítě Enterprise Europe Network v ČR. 

Evropská komise ani žádná osoba jednající jejím jménem nenese odpovědnost za jakékoli důsledky 
plynoucí z využití informací, které jsou obsahem této publikace. Uvedené informace reprezentují 
výhradně sdělení autorů a nemusí odrážet oficiální postoj Evropské komise.


