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Obecný právní rámec

• Zákon č. 16/1993 Sb. Zákon České národní rady
o dani silniční

• Zákon č. 142/2022 Sb., kterým se mění…

• Účinnost od 1. 7. 2022, platnost od 1. 1. 2022
• Pro daňové povinnosti u daně silniční za zdaňovací období 2022, jakož i pro

práva a povinnosti s nimi související se použije zákon č. 16/1993 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

• V roce 2020 – snížení sazeb o 25 %

• Minimální sazby stanoveny směrnicí EU =) nad 12
tun zatím nelze zrušit, sazby pro rok 2023 by
měly být stejné jako v roce 2022

• Zrušena povinnost registrace
• Registrační povinnost k dani silniční vzniklá přede dnem nabytí účinnosti

tohoto zákona zaniká dnem 1. ledna 2022. Rozhodnutí o zrušení registrace
se v takovém případě nevydává.
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Předmět daně

• Předmět daně definován v § 2:
• (1) Předmětem daně silniční je zdanitelné vozidlo.

• (2) Zdanitelným vozidlem se pro účely daně silniční rozumí silniční 
vozidlo kategorie N2 a N3 a jejich přípojná vozidla kategorie 
O3 nebo O4, pokud jsou registrovaná v registru silničních vozidel v 
České republice.

• (3) Zdanitelným vozidlem není silniční vozidlo

• a) s přidělenou zvláštní registrační značkou podle zákona 
upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních 
komunikacích,

• b) kategorie N podkategorie
– 1. vozidlo zvláštního určení (vymezení viz směrnice 2007/46/ES) nebo

– 2. terénní vozidlo zvláštního určení nebo

• c) kategorie O s kódem druhu karoserie DA (= NÁVĚS)
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Předmět daně

• Předmět daně definován v § 2:
• (5) Pro účely daně silniční se kategorií zdanitelného vozidla a jeho

kódem druhu karoserie rozumí kategorie a kód druhu karoserie
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

(6) Na vozidlo…, které nemá v
žádném technickém dokladu k
vozidlu uvedenu kategorii vozidla
tvořenou kombinací písmene a
číslice nebo kód druhu karoserie
podle tohoto přímo použitelného
předpisu, se hledí jako na silniční
vozidlo, které má v technickém
průkazu uvedenu kategorii vozidla
nebo kód druhu karoserie, které
nejblíže odpovídají vymezení
podle tohoto přímo použitelného
předpisu.
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Předmět daně

• Předmět daně definován v § 2:
• Přímo použitelný předpis Evropské unie = Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o 
schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

• Definice BC (Tahač návěsu) vs. BD (Silniční tahač)
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Předmět daně

• Předmět daně definován v § 2:

Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 
2018/858 ze dne 30. května 
2018 o schvalování 
motorových vozidel a jejich 
přípojných vozidel

Příklad vozidla kategorie 
BD – Silniční tahač
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Osvobození od daně

• Osvobození od daně viz § 3:

• (1) Od daně silniční se osvobozuje zdanitelné vozidlo

• a) vybavené zvláštním zvukovým výstražným zařízením 
doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy nebo 
modré a červené barvy zapsaným v technickém průkazu vozidla,

• b) určené jako státní hmotná rezerva, pokud není používáno k 
podnikání,

• c) kategorie O, pokud je poplatníkem dílčí daně za něj 
poplatník dílčí daně za zdanitelné vozidlo kategorie N s 
kódem druhu karoserie BD, nebo

• d) poplatníka dílčí daně za toto vozidlo, pokud je tímto 
poplatníkem…

– 4. vlastník pozemní komunikace, správce pozemní komunikace nebo 
jimi pověřená osoba, je-li používáno výlučně k zabezpečení sjízdnosti 
nebo schůdnosti pozemní komunikace.
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Výše daně

• § 5 Výše daně silniční za zdanitelné vozidlo je
uvedena v příloze k tomuto zákonu. BA = nákladní automobil

BB = skříňový automobil
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Výše daně

• § 5 Výše daně silniční za zdanitelné vozidlo je
uvedena v příloze k tomuto zákonu. BC = tahač návěsů

BD = silniční tahač

Přípojná vozidla
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Výše daně

• § 5 Výše daně za zdanitelné vozidlo

Pozor na neaktuální sazby v § 6!

Legislativně technická chyba, bude 
odstraněna novelou s účinností od 
1. 1. 2024

Pokyny k tiskopisu – uvedené, které 
hodnoty jsou pro výpočet daně 
relevantní
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Výše daně

• § 5 Výše daně za zdanitelné vozidlo – příklad 1

• Tahač + návěs

Sazba za tahač návěsů 
= 18 400,- Kč

Kategorie O s druhem 
karoserie DA (návěs) 
není předmětem daně! 
Neuvádí se do DP! 

Celková výše daně = 
18 400,- Kč
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Výše daně

• § 5 Výše daně za zdanitelné vozidlo – příklad 2

• Nákladní automobil + přívěs

• Sazba za nákladní vozidlo, 3 
nápravy, nad 23 tun = 9 000,- Kč

• Sazba daně u přívěsu nad 12 tun 
= 3 600,- Kč

• Celková výše daně za soupravu 
činí 12 600,- Kč (2 řádky v DP).
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Sleva na dani

• § 12 Kombinovaná doprava – beze změny
• (3) U zdanitelného vozidla, které uskuteční v kombinované dopravě ve 

zdaňovacím období

• více než 120 jízd činí sleva 90 % výše daně pro toto vozidlo,

• od 91 do 120 jízd činí sleva 75 % výše daně pro toto vozidlo,

• od 61 do 90 jízd činí sleva 50 % výše daně pro toto vozidlo,

• od 31 do 60 jízd činí sleva 25 % výše daně pro toto vozidlo.

• Je-li vzdálenost ujetá územím České republiky delší než 250 kilometrů, 
započítává se pro účely slevy na dani taková jízda jako dvě jízdy.

• (4) Slevu na dani uplatní poplatník v daňovém přiznání (sloupec 21).

• § 16 Záznamní povinnost
• Poplatník uplatňující slevu na dani silniční je povinen uchovávat přepravní 

doklady s potvrzenými údaji překladiště kombinované dopravy, případně 
nakládací a vykládací železniční stanice vhodné k překládce nebo 
vnitrozemského přístavu.

• Není tedy nutné dokládat k daňovému přiznání!
(Původní znění: „Nárok na slevu na dani prokazuje poplatník přepravními doklady s potvrzenými údaji…“)
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Daňové přiznání

• § 15 Daňové přiznání

• (1) Poplatník je povinen podat řádné daňové přiznání k dani 
silniční, pokud se v něm uvádí alespoň jedno zdanitelné 
vozidlo, a to nejpozději do 31. ledna kalendářního roku 
následujícího po uplynutí zdaňovacího období.

• (2) V daňovém přiznání se uvádí pouze zdanitelné vozidlo,
– a) za které je dílčí daň vyšší než 0 Kč,

– b) za které se uplatňuje sleva na dani nebo

– c) které je osvobozeno, pokud by jinak dílčí daň za něj byla vyšší než 0 

• Činí-li vypočtená daň silniční méně než 100 Kč, daň se
nepředepíše a neplatí.

• Zrušeno snížení daně vycházející ze stáří vozidla.

• Zrušeny zálohy na daň, platba pouze jednou ročně.



• Vozidla v depozitu 

• Nadále platí, že při uložení RZ do depozitu nepodléhá toto 
vozidlo silniční dani za každý celý měsíc, kdy byly RZ 
deponovány – formálně je registrováno, prakticky nikoliv.

• § 2, odst. (4) Zdanitelné vozidlo není předmětem daně v kalendářním měsíci, ve 
kterém u něj nebyly naplněny skutečnosti, které jsou předmětem daně.

• Pokud je vozidlo v depozitu celý kalendářní rok, do daňového 
přiznání se vůbec neuvádí.

• Původní znění § 2 (platné do 30. 6. 2022)
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Daňové přiznání
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Daňové přiznání

• § 12a Výpočet daně

• (1) Daň silniční se vypočte jako součet dílčích daní za 
jednotlivá zdanitelná vozidla.

• (2) Dílčí daň za jednotlivé zdanitelné vozidlo se vypočte jako 
rozdíl
– a) výše daně pro toto zdanitelné vozidlo, případně snížená o jednu 

dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, ve kterém vozidlo není 
předmětem daně nebo je od této daně osvobozeno, a

– b) uplatněné slevy na dani za toto zdanitelné vozidlo.

• Pokud dojde v průběhu měsíce ke změně v osobě 
provozovatele vozidla, zaniká daňová povinnost původnímu 
provozovateli vozidla až následující měsíc (změna oproti 
dosavadní praxi).
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Daňové přiznání

• Podání daňového přiznání

• Pro zdaňovací období roku 2022 připadá termín podání a 
splatnosti daně na úterý 31. ledna 2023 (bez ohledu na 
skutečnost, zda zpracovává daňový poradce).

• Možnost podání písemně v listinné podobě (pokud není 
povinnost podat elektronicky) anebo elektronicky

• Od 1. 1. 2025 bude povinnost podávat daňové přiznání 
pouze elektronicky.

• Pro zdaňovací období 2022 byl vydán nový tiskopis 
daňového přiznání (vzor č. 19) a přílohy (vzor č. 17).

• Předchozí vzory tiskopisů nelze pro období 2022 použít.

• Pokud je rozhodnutím správce daně prodloužena lhůta pro 
podání daňového přiznání, prodlužuje se stejně i lhůta pro 
placení daně silniční.

https://adisspr.mfcr.cz/pmd/epo/formulare
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Zúčtování záloh

• Přeplatek na dani (zálohách)

• Je nutné správce daně zažádat o jeho vrácení nebo převedení! 

https://ouc.financnisprava.cz/vratka/form/danovySubjekt

• Případně podání přes daňový portál =) Obecné písemnosti =) 
Šablony =) Žádost o vrácení přeplatku (nelze např. emailem)

• Tiskopis neobsahuje „zúčtování záloh“.

• Pokud se o přeplatek nezažádá, stává se 
po 6 letech od konce roku, ve kterém 
vznikl, příjmem státu a poplatníkovi 
nárok na jeho vrácení zaniká!

• Přeplatek na daňových účtech za 
předchozí roky činí téměř 1,5 miliardy Kč.

https://ouc.financnisprava.cz/vratka/form/danovySubjekt
https://adisspr.mfcr.cz/pmd/epo/formulare
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Shrnutí

• Předmětem daně silniční jsou pouze NA kategorie N2 a N3 a 
jejich přívěsy kategorie O3 a O4.

• Vozidla s nulovou sazbou daně (např. N2) se však do 
daňového přiznání neuvádějí.

• Osobní automobily a autobusy nejsou předmětem daně.

• Zálohy jsou zrušeny, platba daně jednou ročně.

• Povinnost podat daňové přiznání v případě, že je v něm 
uvedeno alespoň jedno zdanitelné vozidlo splňující podmínky.

• Tahač + návěs = souprava za jednu sazbu.

• Za samostatné návěsy (druh DA) „navíc“ se daň neplatí.

• Nejvyšší úspory u vozidel kategorie O.

• O přeplatek na dani je nutné zažádat.



Děkujeme za pozornost
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