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Změny zákona o DPH (zákon 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 
plynoucí ze zákona č. 377/2005 Sb. (zákon o fin.konglomerátech)  

 a týkající se oblasti použití elektronického podpisu. 
 

verze dokumentu 1.01 z 4.10.2005 

Poznámka – obsah dokumentu 

Zákon č. 377/2005 Sb. je rozsáhlý zákon o dohledu nad finančními konglomeráty, k němuž byly připojeny i věcně 
nesouvisející novely jiných zákonů. Mezi nimi je v části 31. zákona 377/2005 Sb. novelizován i výše uvedený 
zákon o DPH. Novela v části 31 je účinná od 1.října 2005. Zákon o DPH obsahoval zmínku o elektronickém 
podpisu na třech místech. Všechny tyto tři odstavce jsou novelou upraveny a v tomto dokumentu je níže uvedeno 
jejich původní i nové znění. Část 31 obsahuje i jiné novelizace zákona o DPH, které se však netýkají použití 
elektronického podpisu a proto v tomto dokumenty zmíněny nejsou. 

Poznámka – formátování 

Původní celé znění odstavců uvedené přeškrtnuté, aktuální celé znění odstavce modře, nahrazené části jsou 
označené tučně v původním i nahrazujícím textu. 
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Změny zákona o DPH novelou č. 377/2005 Sb. v oblasti elektronického podpisu 

... 
§ 26 
Vystavování daňových dokladů 
... 

(4) Daňový  doklad může být vystaven  se souhlasem osoby, pro kterou se uskutečňuje zdanitelné  plnění nebo 
plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně,  i v elektronické podobě, pokud je opatřen 
elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu20) nebo pokud je zaručena věrohodnost původu a 
neporušitelnost obsahu daňového dokladu elektronickou výměnou informací (EDI).21) 

(4)  Daňový doklad může být vystaven se souhlasem osoby, pro kterou se uskutečňuje zdanitelné plnění nebo 
plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, i v elektronické podobě, pokud jej plátce nebo osoba 
uvedená v odstavci 3 opatřila zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu 
nebo elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu podle zvláštního 
právního předpisu20) nebo pokud je zaručena věrohodnost původu a neporušitelnost obsahu daňového dokladu 
elektronickou výměnou informací (EDI)21). 
-------------------- 
20)  Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů. 
21) Čl. 2 Doporučení komise 1994/820/ES ze dne 19. října 1994 o právních aspektech elektronické výměny 
informací. 

.... 
§ 27 
Uchovávání daňových dokladů 

(1)  Plátce  je  povinen  uchovávat  všechny  daňové  doklady rozhodné  pro  stanovení  daně  nejméně  po  dobu  
10 let od konce zdaňovacího  období, ve  kterém se  uskutečnilo zdanitelné  plnění nebo plnění osvobozené  od 
daně s nárokem na  odpočet daně, na jím zvoleném místě. Po tuto dobu plátce odpovídá za věrohodnost původu 
dokladů,  neporušitelnost  jejich  obsahu,  jejich  čitelnost a na žádost  správce daně  za umožnění  přístupu k  nim 
bez  zbytečného odkladu. 

(2) Daňový doklad v písemné formě lze převést do elektronické podoby a uchovávat pouze v této podobě, pokud 
metoda použitá pro převod a uchování zaručuje věrohodnost původu a neporušitelnost obsahu daňového dokladu 
a jeho čitelnost elektronickou  výměnou informací (EDI)21) nebo je opatřen elektronickým podpisem podle 
zvláštního právního předpisu.20) 

(2) Daňový doklad v písemné formě lze převést do elektronické podoby a uchovávat  pouze v této podobě, pokud 
metoda použitá pro převod a uchování zaručuje věrohodnost původu, neporušitelnost obsahu daňového dokladu 
a jeho čitelnost a pokud je daňový doklad převedený do elektronické podoby opatřen zaručeným 
elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu20) nebo označen elektronickou značkou 
založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu20) osoby odpovědné za jeho převod. 

... 
§ 30 
Daňové doklady při dovozu a vývozu zboží 
... 

(5) Pokud je celní prohlášení podáno plátcem se souhlasem celního orgánu elektronicky, musí být ověřeno podle 
zvláštního právního předpisu.20) 

(5) Pokud je celní prohlášení podáno plátcem se souhlasem celního orgánu elektronicky, musí být opatřeno 
zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, který byl vydán 
akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, podle zvláštního právního předpisu20), nebo označeno 
elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu, který byl vydán 
akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb20). 
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