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1.3 Poukaz

Počínaje ustanovením § 15 ZDPH od novely 2019 se v návaznosti na transpozici evrop-
ské směrnice zavádí specifi cká pravidla pro uplatnění daně u tzv. poukazů. Zde je třeba 
poznamenat, že pojem poukaz je pro potřeby DPH autonomně vymezen a nelze jej tak 
ztotožňovat s běžně používanými např. dárkovými poukazy. Zpravidla tedy jde o platební 
prostředek. V  podstatě je pojem poukaz dle ZDPH obsahově širší, než jak tento pojem 
v praxi běžně užíváme.

1.3.1 Poukazy obecně

Obecně se pro potřeby DPH poukaz vymezuje jako listina. Jeho základním znakem je, že je 
dána povinnost jej přijmout jako úplatu nebo část úplaty za konkrétní dodání zboží nebo 
poskytnutí služby. V související dokumentaci musí být zřejmé údaje, jaké zboží či služba 
mají být dodány/poskytnuty a také je zřejmá osoba, která má dané plnění uskutečnit. 

Pravidla pro poukazy se nevztahují na tzv. slevové kupóny, které opravňují jejich držitele 
k získání slevy z ceny nákupu, avšak neposkytují právo takové zboží nebo takovou službu 
obdržet. Je lhostejno, zda je sleva na slevovém kupónu vyjádřená v procentech z nákupu, 
či zda je vyjádřená v absolutní hodnotě.

Poukazy se v ZDPH dělí na jednoúčelové a víceúčelové. Jednoúčelový poukaz je v pod-
statě takový, u kterého lze s jistotou již při jeho vydání určit zdanění příslušných dodání 
zboží nebo poskytnutí služby. Vylučovací metodou poukaz, který není v  duchu zákona 
jednoúčelovým, je tedy víceúčelovým. 

Poukaz je vydán okamžikem, kdy se převede na prvního nabyvatele. Vydáním poukazu 
se tedy nerozumí jeho pouhé fyzické vystavení (např. vytištění, vytvoření v elektronické 
podobě), ale až jeho první uvedení do oběhu.

1.3.2 Jednoúčelové poukazy – § 15a

U jednoúčelových poukazů se jedná o poukaz, u kterého zákon stanovuje minimální výčet 
údajů, které musí být známy v okamžiku jeho vydání. Díky tomu, že je známo určité pen-
zum informací týkajících se poskytnutého plnění, je u jednoúčelového poukazu v okamži-
ku jeho vydání poskytované plnění známo dostatečně určitě.

Pro uplatnění daně u jednoúčelových poukazů platí zásady, že vydání a každý převod 

jednoúčelového poukazu se považuje za dodání zboží nebo poskytnutí služby, na kte-
ré se poukaz vztahuje. V podstatě pak samotné jeho uplatnění zákazníkem, tj. jeho čer-
pání, kdy na základě předložení poukazu je zboží dodáno nebo služba poskytnuta, není 
plněním, které je předmětem daně. 

Pokud osoba povinná k  dani převádí vlastním jménem jednoúčelový poukaz, uplatní 
na tento převod daň z přidané hodnoty, tj. chová se tak, jako kdyby sama dodala zboží 
nebo poskytla službu, na  něž se poukaz vztahuje. Při převodu poukazu tato povinnost 
platí jak pro vydavatele tohoto poukazu, tak i pro další distributory.

Osoba, která na základě předloženého poukazu dodala zboží či poskytla službu, tak vlast-
ně získala úplatu za poukaz již v okamžiku převodu poukazu distributorovi či případně 
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konečnému zákazníkovi. Tudíž v okamžiku, kdy fakticky fyzicky zboží dodá či službu po-
skytne, již daň neodvádí. 

ZDPH obsahuje také specifi cké pravidlo zavádějící fi kci uskutečnění plnění. To platí pro 
případy, kdy jednoúčelový poukaz vydá jiná osoba než ta, která má povinnost jej přijmout 
jako úplatu za dodání zboží nebo poskytnutí služby. To znamená, že vydavatel poukazu 
není tím, kdo zákazníkovi zboží dodá či kdo poskytne službu. Tady platí, že předání zboží 
nebo poskytnutí služby výměnou za poukaz se z hlediska daně z přidané hodnoty pova-
žuje za poskytnutí plnění konečným dodavatelem vůči vydavateli poukazu. 

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dle § 21 odst. 4 písm. j) ZDPH dnem vydá-
ní nebo převodu jednoúčelového poukazu.

1.3.2 Víceúčelové poukazy – § 15b

U víceúčelových poukazů jde prakticky o poukaz, u kterého při jeho vydání není zřejmé, 
jaké zboží či služba oproti jeho předložení budou poskytnuty. Budoucí poskytované plně-
ní tedy není dostatečně určitě známo. 

Protože jde o poukaz, u něhož není předem dostatečně známo, na jaké konkrétní plně-
ní bude čerpán, je povinnost přiznání daně spojena až s  okamžikem čerpání poukazu. 
Na rozdíl od pravidel platných pro jednoúčelové poukazy se za uskutečněná plnění nepo-
važují jeho převody, ale až jeho čerpání. V podstatě tedy je daň odváděna, až když je zboží 
dodáno či služba poskytnuta. 

S ohledem na uvedené pak zákon pro tyto poukazy zavádí zvláštní pravidla pro stanovení 
základu daně. 

1.4 Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost 

přiznat daň

1.4.1 Povinnost přiznat daň 

Povinnost přiznat daň při dodání zboží či poskytnutí služby vzniká plátci obecně 
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud před uskutečněním zdanitelného plnění 
byla přijata úplata, vzniká povinnost přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty. To 
však neplatí, není-li zdanitelné plnění ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě. Zá-
kon současně stanovuje podmínky, za jakých se zdanitelné plnění považuje za dostatečně 
známé. A to v případě, pokud je alespoň známo zboží, které má být dodáno, služba, jež má 
být poskytnuta, dále sazba daně a místo plnění. 

Výše uvedené pravidlo pro stanovení dne pro přiznání daně má pro plátce ten význam, že 
určuje, kdy má plátce daň z daného plnění uvést do daňového přiznání. Platí tedy, že daň 
plátce vykáže v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém plátci vznikla po-

vinnost přiznat daň. Při stanovení data uskutečnění zdanitelného plnění pro jednotlivé 
typy zdanitelných plnění postupuje plátce podle stanovených pravidel, která jsou vysvět-
lena v dalším textu.

!

§ 20a ZDPH
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1.4.2 Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Při dodání zboží se obecně za datum uskutečnění zdanitelného plnění považuje den 
dodání zboží, tj. den převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník.

   P O Z N Á M K A   

Speciální postup platí pro vydražení zboží ve veřejné dražbě, kdy se zdanitelné plnění považu-
je za uskutečněné dnem příklepu. V případě leasingových smluv s povinným odkupem, které 
se považují za dodání zboží, se považuje zdanitelné plnění za uskutečněné k datu vzniku práva 
užívat zboží, které je předmětem smlouvy, nájemcem.

Při dodání nemovité věci platí jako výchozí princip zásada, že se za datum uskutečnění 

zdanitelného plnění považuje den předání nemovité věci nabyvateli do užívání, nebo 
den doručení vyrozumění, ve kterém je uvedeno datum právních účinků vkladu do ka-
tastru nemovitostí, a to ten den, který nastane dříve. U leasingových smluv na nemovité 
věci s povinným odkupem, které se považují za převod nemovitosti, se zdanitelné plnění 
považuje za uskutečněné dnem vzniku práva užívat nemovitou věc nájemcem.

Při poskytování služeb je možno vázat uskutečnění zdanitelného plnění na den po-
skytnutí služby nebo také na den vystavení daňového dokladu, pokud je vystaven před 
datem poskytnutí služby. Od 1. 7. 2017 z pohledu vázání uskutečnění zdanitelného plnění 
na vystavení daňového dokladu platí výjimka pro splátkové nebo platební kalendáře či 
daňové doklady vystavené k přijaté úplatě. 

V případě zdanitelných plnění podle smlouvy o dílo se zdanitelné plnění považuje 
za uskutečněné dnem převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části. V případě dílčích plně-
ní podle smlouvy o dílo je možno vázat den uskutečnění zdanitelného plnění jako u ostat-
ních dílčích plnění také na den uvedený ve smlouvě.

Specifi ckým způsobem je stanoven den uskutečnění zdanitelného plnění při dodání 

tepla, elektřiny, plynu, vody a poskytování telekomunikačních služeb a také při pře-

pravě a distribuci plynu nebo při přenosu a distribuci elektřiny. Tento postup by se 
měl uplatnit i při přeúčtování energií a služeb, kdy jde o samostatné plnění. 

Při plnění podle komisionářské smlouvy nebo smlouvy obdobného typu se považuje 
zdanitelné plnění za uskutečněné dnem dodání zboží nebo poskytnutí služby třetí oso-
bě u příkazce i příkazníka současně.

U služeb poskytovaných v přímé souvislosti s nájmem se tyto považují za uskutečně-
né dnem zjištění skutečné výše částky s výjimkou dodávek tepla, elektřiny, plynu, chladu 
a telekomunikačních služeb. V případě služeb souvisejících s nájmem, které pronajímatel 
poskytuje, v praxi dochází k tomu, že k okamžiku, kdy by měl dle základného pravidla pro 
určení DUZP u služeb přiznat daň, však často přesnou částku nezná. Proto je zde stanove-
no toto specifi cké pravidlo. 

V návaznosti na úpravu týkající se poukazů je tímto ustanovením řečeno, že u jednoúče-

lových poukazů je plnění uskutečněno dnem převodu jednoúčelového poukazu. 

V případě prodeje zboží prostřednictvím automatů, např. prodej jízdenek, nápojů, 
cukrovinek, kdy nelze prokazatelně zjistit ani den dodání zboží ani okamžik přijetí platby, 
se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem, kdy plátce daně vyjmutím peněz 
nebo známek nahrazujících peníze z přístroje nebo jiným způsobem zjistí výši obratu.

Při vypořádání daně ze salda obalového konta vratných obalů se zdanitelné plně-

ní považuje za  uskutečněné k  poslednímu dni účetního období daného plátce nebo 

§ 21 odst. 1 ZDPH

§ 21 odst. 2 ZDPH

§ 21 odst. 3 ZDPH

§ 21 odst. 4 ZDPH 
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§ 21 odst. 5 ZDPH 

§ 21 odst. 6 ZDPH 
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