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Oddíl 7 

Zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti daňových dokladů 
§ 34 
(1) U daňového dokladu musí být od okamžiku jeho vystavení do konce doby stanovené pro jeho 
uchovávání zajištěna 

a) věrohodnost jeho původu, 
b) neporušenost jeho obsahu a 
c) jeho čitelnost. 

(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
a) věrohodností původu skutečnost, že je zaručena totožnost osoby, která plnění uskutečňuje 
nebo která daňový doklad oprávněně vystavila, 
b) neporušeností obsahu skutečnost, že obsah daňového dokladu požadovaný podle tohoto 
zákona nebyl změněn, 
c) čitelností skutečnost, že je možné se seznámit s obsahem daňového dokladu přímo nebo 
prostřednictvím technického zařízení. 

(3) Zajištění věrohodnosti původu daňového dokladu, neporušenosti jeho obsahu a jeho čitelnosti lze 
dosáhnout prostřednictvím kontrolních mechanismů procesů vytvářejících spolehlivou vazbu mezi 
daňovým dokladem a daným plněním. 
(4) Věrohodnost původu daňového dokladu v elektronické podobě a neporušenost jeho obsahu lze 
vedle kontrolních mechanismů procesů zajistit také 

a) uznávaným elektronickým podpisem, 
b) uznávanou elektronickou pečetí, nebo 
c) elektronickou výměnou informací (EDI)21), jestliže dohoda o této výměně stanoví užití 
postupů zaručujících věrohodnost původu a neporušenost obsahu. 

Oddíl 8 

Uchovávání daňových dokladů 
§ 35 

Obecné ustanovení o uchovávání daňových dokladů 
(1) Povinnost uchovávat daňové doklady má uchovatel, kterým je osoba povinná k dani, která 

a) daňový doklad vystavila nebo jejímž jménem byl daňový doklad vystaven, pokud jde o 
daňové doklady za uskutečněná plnění, nebo 
b) má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku a která je plátcem nebo identifikovanou osobou, 
pokud jde o daňové doklady za všechna plnění přijatá v souvislosti se sídlem nebo provozovnou 
v tuzemsku. 

(2) Daňové doklady se uchovávají po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění 
uskutečnilo. 
(3) Uchovatel se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku je povinen uchovávat daňové doklady v 
tuzemsku. To neplatí, pokud je uchovává způsobem umožňujícím nepřetržitý dálkový přístup. 
(4) Pokud má uchovatel sídlo nebo provozovnu v tuzemsku, je povinen předem oznámit správci daně 
místo uchovávání daňových dokladů v případě, že toto místo není v tuzemsku. 
(5) Uchovatel je povinen na žádost správce daně zajistit český překlad daňového dokladu vystaveného 
v cizím jazyce. 
§ 35a 

Elektronické uchovávání daňových dokladů 
(1) Daňový doklad lze převést z listinné podoby do elektronické a naopak. 
(2) Daňový doklad lze uchovávat elektronicky prostřednictvím elektronických prostředků pro zpracování 
a uchovávání dat. 



(3) Při uchovávání daňových dokladů prostřednictvím elektronických prostředků musí být rovněž 
elektronicky uchovávána data zaručující věrohodnost původu daňových dokladů a neporušenost jejich 
obsahu. 
(4) Pokud uchovatel uchovává daňové doklady prostřednictvím elektronických prostředků zaručujících 
nepřetržitý dálkový přístup k uchovávaným datům, je povinen zajistit pro správce daně bezodkladně 
přístup k těmto dokladům, možnost stahovat je a používat je, pokud jde o 

a) daňové doklady uchovávané osobou povinnou k dani, která má sídlo nebo provozovnu v 
tuzemsku, nebo 

b) daňové doklady za uskutečněná plnění s místem plnění v tuzemsku uchovávané osobou 
povinnou k dani, která nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku. 

 


