
Daňový doklad 
Zákon č. 235/2004 Sb. o DPH předepisuje náležitosti daňového dokladu, ten musí obsahovat 

tyto údaje:  

• označení (obchodní firma nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo) osoby, která uskutečňuje 

plnění,  

• daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění,  

• označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,  

• daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje (pokud jí bylo přiděleno), 

• evidenční číslo daňového dokladu,  

• rozsah a předmět plnění,  

• den vystavení daňového dokladu,  

• den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla 

povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění, pokud se liší ode 

dne vystavení daňového dokladu,  

• jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně,  

• základ daně,  

• sazbu daně,  

• výši daně (v české měně). 

Plátce je povinen vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty (tzv. záznamní povinnost) 

u přijatých zdanitelných plnění, která použije pro uskutečňování plnění s nárokem na odpočet 

daně, také daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění, s výjimkou plnění, u 

nichž byly vystaveny zjednodušené daňové doklady. 

Ve specifických případech musí daňový doklad obsahovat rovněž tyto údaje:  

• odkaz na příslušné ustanovení zákona o DPH, ustanovení předpisu Evropské unie nebo jiný 

údaj uvádějící, že plnění je od daně osvobozeno, je-li plnění osvobozeno od daně, 

• „vystaveno zákazníkem“, je-li osoba, pro kterou je plnění uskutečněno, zmocněna k 

vystavení daňového dokladu,  

• „daň odvede zákazník“, je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění 

uskutečněno. 

Zjednodušený daňový doklad 
Daňový doklad lze vystavit jako zjednodušený daňový doklad, pokud celková částka za 

plnění na daňovém dokladu není vyšší než 10 000 Kč. 

Daňový doklad naopak nelze vystavit jako zjednodušený daňový doklad v případě:  

• dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně s nárokem 

na odpočet daně,  

• zasílání zboží do tuzemska s místem plnění v tuzemsku,  

• uskutečnění plnění, u něhož je povinna přiznat daň osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje, 

nebo  

• prodeje zboží, které je předmětem spotřební daně z tabákových výrobků, za jiné než pevné 

ceny pro konečného spotřebitele. 

Zjednodušený daňový doklad nemusí (oproti „běžnému“ daňovému dokladu) obsahovat:  

• označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, 

• daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, 

• jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně,  

• základ daně, 

• výši daně. 

Neobsahuje-li zjednodušený daňový doklad výši daně, musí obsahovat částku, kterou osoba, 

která plnění uskutečňuje, získala nebo má získat za uskutečňované plnění celkem. Částku 

základu daně a výši daně si potom dopočítá plátce, pro kterého byl tento zjednodušený 

daňový doklad vystaven.  


