POKYNY
k vyplnČní pĜiznání k dani silniþní
za zdaĖovací období (kalendáĜní rok) 2011
(zákon þ. 16/1993 Sb., o dani silniþní, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ – dále jen „zákon o dani silniþní“)
StruþnČ o dani silniþní

V pĜiznání k dani silniþní uvádí poplatník vozidla, která jsou pĜedmČtem danČ, tj. silniþní motorová vozidla a jejich pĜípojná vozidla
registrovaná a provozovaná v ýeské republice, jsou-li používána k podnikání nebo k jiné samostatné výdČleþné þinnosti nebo jsou
používána v pĜímé souvislosti s podnikáním nebo s jinou samostatnou výdČleþnou þinností anebo k þinnostem, z nichž plynoucí
pĜíjmy jsou pĜedmČtem danČ z pĜíjmĤ u subjektĤ nezaložených za úþelem podnikání podle zvláštního právního pĜedpisu (§ 18 odst. 3
a následující zákona þ. 586/1992 Sb., o daních z pĜíjmĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ /dále jen „zákon o daních z pĜíjmĤ“/).
Nákladní automobily vþetnČ tahaþĤ, nákladní návČsy a nákladní pĜívČsy (vyhláška þ. 341/2002 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ)
s nejvČtší povolenou hmotností nad 3,5 tuny jsou pĜedmČtem danČ bez ohledu na to, zda jsou používány k podnikání. NČkterým
poplatníkĤm (uvedeným v ust. § 6 odst. 9 písm. a/, b/, c/ zákona o dani silniþní) se od zdaĖovacího období roku 2009 sazba danČ
z tČchto vozidel bez ohledu na datum první registrace snižuje (o 100 % u vozidel s nejvČtší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a ménČ
než 12 tun a o 48 % u vozidel s nejvČtší povolenou hmotností 12 a více tun – dle § 6 odst. 9 a 10 zákona o dani silniþní).
Za podnikání a jinou samostatnou výdČleþnou þinnost se pro úþely zákona o dani silniþní považují
– u fyzických osob þinnosti, z nichž plynoucí pĜíjmy podléhají dani z pĜíjmĤ podle § 7 odst. 1 a 2 zákona o daních z pĜíjmĤ,
– u právnických osob všechny þinnosti, z nichž plynoucí pĜíjmy podléhají dani z pĜíjmĤ podle zákona o daních z pĜíjmĤ.
Poplatníkem danČ silniþní je fyzická nebo právnická osoba, která
– je provozovatelem vozidla registrovaného v ýR v registru silniþních vozidel a je zapsána v technickém prĤkazu (ve starších tech.
prĤkazech držitel vozidla),
– užívá vozidlo, v jehož technickém prĤkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemĜela, zanikla nebo byla zrušena, anebo
vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z registru silniþních vozidel (vedeného u obecního úĜadu obce s rozšíĜenou pĤsobností).
Poplatníkem danČ silniþní je rovnČž
– zamČstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zamČstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho pĜípojného vozidla,
pokud daĖová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla,
– osoba, která užívá vozidlo registrované a urþené jako mobilizaþní rezerva nebo pohotovostní zásoba k úþelĤm uvedeným v § 2
odst. 1 zákona o dani silniþní,
– stálá provozovna nebo jiná organizaþní složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraniþí.
Je-li u téhož vozidla poplatníkĤ více, daĖ platí spoleþnČ a nerozdílnČ.
DaĖové pĜiznání se podává u místnČ pĜíslušného správce danČ nejpozdČji do 31. ledna kalendáĜního roku následujícího
po uplynutí zdaĖovacího období (napĜ. za rok 2011 do 31. 1. 2012), a to i v pĜípadech, jde-li o poplatníka, kterému pĜiznání
zpracovává daĖový poradce, nebo poplatníka, který je v insolvenþním Ĝízení. ZdaĖovacím obdobím je kalendáĜní rok.
V pĜípadČ úmrtí poplatníka nebo jeho zániku v prĤbČhu zdaĖovacího období se postupuje podle § 239 zákona þ. 280/2009 Sb.,
daĖového Ĝádu, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „daĖový Ĝád“ nebo „Dě“).
PĜi insolvenþním Ĝízení je poplatník povinen podat nejpozdČji do 30 dnĤ ode dne úþinnosti rozhodnutí o úpadku daĖové pĜiznání
za þást zdaĖovacího období, která uplynula do dne pĜedcházejícího úþinnosti tohoto rozhodnutí a za kterou dosud nebylo podáno
(tuto lhĤtu nelze prodloužit) – postupuje se podle § 244 daĖového Ĝádu.
V daĖovém pĜiznání se uvádČjí i vozidla, která jsou osvobozena od danČ (kromČ vozidel zpravidla s ménČ než þtyĜmi koly, zapsaných
v tech. prĤkazu jako vozidla kategorie L a jejich pĜípojných vozidel a vozidel diplomatických misí a konzulárních úĜadĤ, pokud je
zaruþena vzájemnost). Dále i vozidla, u kterých byla daĖ snížena nebo prominuta rozhodnutím Ministerstva nancí za celé zdaĖovací
období.
Poplatník je povinen v daĖovém pĜiznání daĖ si sám vypoþítat, uvést též pĜípadná osvobození, slevy na dani, vyþíslit jejich výši a daĖ
zaplatit místnČ pĜíslušnému správci danČ ve lhĤtČ pro podání pĜiznání. DaĖ, záloha na daĖ a sleva na dani se zaokrouhlují na celé
koruny nahoru.
Poþínaje zdaĖovacím obdobím roku 2009 nepodávají daĖové pĜiznání poplatníci, kteĜí jsou provozovateli vozidla se sníženou sazbou
podle § 6 odst. 9 zákona o dani silniþní, nepodléhají-li další vozidla tČchto poplatníkĤ dani silniþní.
V prĤbČhu zdaĖovacího období je poplatník povinen platit zálohy na daĖ silniþní podle § 10 zákona o dani silniþní.
PĜed uplynutím lhĤty k podání daĖového pĜiznání lze již podané pĜiznání nahradit opravným daĖovým pĜiznáním. Opravným
pĜiznáním lze nahradit i dodateþná daĖová pĜiznání nebo již podaná opravná pĜiznání (§ 138 daĖového Ĝádu).
Dodateþné daĖové pĜiznání se podává v pĜípadČ poplatníkova zjištČní jiné výše danČ, než je jeho poslení známá daĖ. Je-li dodateþná
daĖ nižší nebo beze zmČny poslední známé danČ, je nutno dĤvody pro podání dodateþného pĜiznání blíže specikovat – ve sloupci 32
pĜiznání (kolonka ´Bližší specikace dĤvodĤ´) nebo na zvláštní samostatné pĜíloze formátu A4. Poplatník je povinen podat dodateþné
pĜiznání do konce mČsíce následujícího po mČsíci zjištČní a ve stejné lhĤtČ rozdílnou þástku uhradit – napĜ. zjistí-li zmČnu výše danČ
4. 4. 2011, lhĤta k jeho podání konþí 31. 5. 2011 (§ 141 daĖového Ĝádu).
V pĜiznání vyplĖte pouze Ĝádky s bílým podkladem (Ĝádky s hnČdým podkladem jsou urþeny pro potĜeby správce danČ), a to
na poþítaþi, stroji nebo þitelnČ hĤlkovým písmem. Bude-li vyhrazené místo pro vyplnČní Vašich údajĤ nedostateþné, uvećte tyto další
údaje v obdobném þlenČní v pĜíloze na samostatném listu velikosti A4 (a nadepište jej v záhlaví svým jménem a DIý /vysvČtlení viz
níže popis Ĝádku 02/).
Tiskopis daĖového pĜiznání vþetnČ samostatných listĤ k jeho doplnČní a pĜíloh k listĤm je k dispozici na každém nanþním
úĜadu, v elektronické podobČ ve formátu Adobe PDF je k dispozici na internetových stránkách ýeské daĖové správy (dále jen ´ýDS´)
– http://cds.mfcr.cz v nabídce DaĖové tiskopisy a na stránkách MF (http://www.mfcr.cz) v sekci DanČ a cla (nabídka DanČ).
PĜiznání k dani silniþní lze podat též elektronicky formou datové zprávy opatĜené nebo neopatĜené zaruþeným elektronickým
podpisem ve tvaru a struktuĜe a za podmínek zveĜejnČných ministerstvem v aplikaci ´Elektronické podání pro daĖovou
správu´ na webových stránkách ýDS (http://cds.mfcr.cz), nabídka DanČ elektronicky – DaĖové pĜiznání elektronicky
nebo EPO-elektronické podání a na web. stránkách MF (http://www.mfcr.cz), sekce DanČ a cla, nabídka DaĖový portál –
Elektronická podání pro daĖovou správu.
Nepodá-li poplatník daĖové pĜiznání nebo dodateþné daĖové pĜiznání, aþkoli mČl tuto povinnost, nebo uþiní-li tak po stanovené
lhĤtČ a toto zpoždČní je delší než 5 pracovních dnĤ, vzniká mu povinnost uhradit pokutu za opoždČné tvrzení danČ ve výši 0,05 %
stanovené danČ za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené danČ. Pokud by takto vypoþtená þástka pokuty byla
nižší než 500 Kþ, þiní výše pokuty za opoždČné tvrzení danČ 500 Kþ (§ 250 daĖového Ĝádu).

Záhlaví

01 Finanþnímu úĜadu – vyplníte sídlo místnČ pĜíslušného správce danČ. Místní pĜíslušnost se Ĝídí u právnické osoby jejím sídlem
(tj. adresa, pod kterou je zapsána v obchodním rejstĜíku nebo obdobném veĜejném rejstĜíku, pĜíp. kde sídlí skuteþnČ, nezapisuje-li se
do nich) a u fyzické osoby jejím místem pobytu (adresa místa trvalého pobytu obþana ýR nebo adresa hlášeného místa pobytu cizince,
pĜíp. místo na území ýR, kde se pĜevážnČ zdržuje). Nelze-li místní pĜíslušnost takto urþit, postupuje se dle § 13 daĖového Ĝádu.
02 DIý – vyplníte své daĖové identikaþní þíslo, bylo-li Vám pĜidČleno.
03 Rodné þíslo (identikaþní þíslo organizace) – nebylo-li Vám pĜidČleno DIý, vyplníte své rodné þíslo (FO) nebo Iý organizace (PO).
04 DaĖové pĜiznání – uvedete, zda se jedná o daĖové pĜiznání Ĝádné, opravné nebo dodateþné (§ 135, 136, 138, 141 daĖ. Ĝádu).
PĜi oznaþení jednotlivých typĤ pĜiznání ponechte vyhovující variantu (varianty), ostatní možnosti pĜeškrtnČte. PĜi podání opravného
pĜiznání nahrazujícího pĜedcházející dodateþné pĜiznání je tĜeba vyznaþit tuto kombinaci pĜeškrtnutím oznaþení ´Ĝádné´ (nepĜeškrtnuta
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zĤstanou oznaþení ´opravné´ a ´dodateþné´). PĜi podání opravného pĜiznání nahrazujícího pĜedcházející opravné pĜiznání ponechejte
kombinaci oznaþení ´opravné´ a ´bČžné´ (tj. výchozí pĜiznání) a pĜeškrtnČte oznaþení ´dodateþné´.
05 Poþet pĜíloh – vyplníte poþet listĤ pĜíloh.
06 Kód rozlišení typu pĜiznání – vyberte pĜíslušný kód rozlišení typu pĜiznání a za lomítkem uvećte datum, kdy skuteþnost nastala:
A – s výjimkou pĜípadĤ uvedených pod písm. B až U
B – za þást zdaĖovacího období ke dni pĜedcházejícímu vstupu subjektu do likvidace (§ 240 odst. 5 daĖového Ĝádu)
C – v prĤbČhu likvidace (§ 240 odst. 5 daĖového Ĝádu)
D – za þást zdaĖovacího období ke dni zániku (za kterou dosud nebylo podáno) pĜi zániku subjektu bez likvidace vþetnČ zániku
subjektu pĜi pĜemČnČ obchodní spoleþnosti (§ 240 odst. 4 daĖového Ĝádu)
G – pĜi ukonþení þinnosti v rámci privatizace v pĜípadČ stanoveném zvláštním zákonem (§ 240 odst. 6 daĖového Ĝádu)
H – ke dni zpracování návrhu na rozdČlení likvidaþního zĤstatku (§ 240 odst. 5 daĖového Ĝádu)
I – úmrtí daĖového subjektu (§ 239 odst. 3 daĖového Ĝádu)
M – za pĜedcházející zdaĖovací období, pokud pĜiznání dosud nebylo podáno a pĤvodní lhĤta pro jeho podání dosud neuplynula
(§ 245 daĖ. Ĝádu)
P – ke dni úþinnosti rozhodnutí o úpadku, bez ohledu na jeho Ĝešení (§ 244 odst. 1 daĖového Ĝádu)
R – v prĤbČhu insolvenþního Ĝízení (§ 244 odst. 2 daĖového Ĝádu)
S – ke dni pĜechodu oprávnČní nakládat s majetkovou podstatou z insolvenþního správce na daĖový subjekt a opaþnČ
(§ 244 odst. 4 a 5 Dě)
T – ke dni pĜedložení koneþné zprávy, ke dni podání návrhu na zrušení konkursu a ke dni splnČní jiného zpĤsobu Ĝešení
úpadku (§ 244 odst. 3 a 5 daĖového Ĝádu)
U – ke dni zrušení konkursu (§ 244 odst. 3 a 5 daĖového Ĝádu)
PĜiznání k dani silniþní za kalendáĜní rok ......... doplĖte kalendáĜní rok (popĜ. jeho þást), za který podáváte daĖové pĜiznání.

I. ODDÍL

Údaje o poplatníkovi
07 PĜíjmení 08 Rodné pĜíjmení 09 Titul 10 Jméno – vyplní fyzická osoba
11+12 Název právnické osoby + Dodatek obchodního jména – vyplní právnická osoba: název obchodní rmy právnické osoby
zapsaný do obchodního rejstĜíku vþetnČ dodatku (Ĝádek 12, lze využít i k uvedení organizaþní složky-odštČpného závodu a dČdice
po podnikateli) oznaþujícího její právní formu, popĜ. též dovČtek (napĜ. ´v likvidaci´). U právnické osoby, která se nezapisuje
do obchodního rejstĜíku, uvećte název, pod kterým byla zĜízena.
13 Adresa místa pobytu fyzické osoby/sídla právnické osoby – fyz. osoby vyplní adresu trvalého pobytu, právnické adresu sídla
tak, jak byla zapsána do obchodního rejstĜíku nebo jiné zákonem urþené evidence právnických osob (má-li obec ulice oznaþené,
vyplníte název ulice a þíslo orientaþní, v opaþném pĜípadČ vyplníte þást obce a þíslo popisné nebo pouze þíslo popisné).
Stát – vyplní pouze zahraniþní osoby dle § 21 odst. 2 zákona þ. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (fyzické i právnické osoby uvedou
svoji zahraniþní adresu).
14 Bankovní úþty: þíslo úþtu/smČrový kód penČžního ústavu – lze uvést þísla úþtĤ poplatníka danČ, z nichž budou provádČny
nanþnímu úĜadu platby danČ nebo na nČž budou vraceny pĜíp. pĜeplatky na dani. ýíslo úþtu uvećte vþetnČ pĜedþíslí bankovního úþtu
a kódu banky za lomítkem nebo ve tvaru IBAN.

II. ODDÍL

Jeden Ĝádek použijte vždy pro jedno vozidlo (v pĜípadČ vČtšího poþtu vozidel než 3 se další vozidla uvedou v tiskopisu „PĜíloha
k pĜiznání k dani silniþní za kalendáĜní rok ......“). PĜílohu oznaþíte DIý (Iý), resp. rodným þíslem a poĜadovým þíslem pĜílohy
(viz záhlaví – Ĝádek 05). ěádky oznaþené ´FÚ´ vyplĖuje nanþní úĜad.
15 Registraþní znaþka vozidla (SPZ vozidla) – vyplníte registraþní znaþku bez použití pomlþek. U osobních automobilĤ zamČstnancĤ
a jejich pĜípojných vozidel, u kterých jako zamČstnavatel zvolíte denní sazbu, pĜiþemž souþasnČ neuplatĖujete nárok na osvobození
od danČ, uvedete na poslední Ĝádek (Ĝádky) vyplĖovaný(é) ve II. oddíle písmeno ´Z´ a v závorce poþet vozidel – zvlášĢ osobní
automobily a zvlášĢ jejich pĜípojná vozidla. PĜíklad zápisu: Z (75).
15a První registrace vozidla (v ýR nebo v zahraniþí) – pokud uplatĖujete nárok na snížení roþní sazby danČ dle § 6 odst. 6 zákona
o dani silniþní, vyplĖte datum první registrace vozidla ve tvaru mČsíc/rok podle údajĤ uvedených v technickém prĤkazu vozidla
(napĜ. 05/2006). U vozidel dovezených ze zahraniþí prokáže poplatník danČ nárok na snížení sazby danČ podle § 6 odstavce 6
potvrzením nebo jiným dokladem o první registraci vozidla, vydaným pĜíslušným registraþním orgánem v zahraniþí, popĜípadČ
registraþním orgánem na území ýR, který má k dispozici údaje k vozidlu, v nichž je první registrace zaznamenána.
16 Kód druhu vozidla – vyplníte kód druhu vozidla podle údajĤ uvedených v technickém prĤkazu takto: 1 = osobní, 2 = tahaþ,
3 = návČs, 4 = autobus, 5 = nákladní, 6 = pĜívČs, 8 = vozidla urþená pro práce výrobní povahy v rostlinné výrobČ, 9 = výše neuvedená,
A = tandemový pĜívČs. Od zd. období 2011 se kód druhu vozidla ´7´ nepoužívá (platný pro pĜiznání do r. 2010 vþetnČ).
16a Prominutí danČ dle Pokynu D-342 – zaškrtnete kĜížkem (X) v pĜípadČ aplikace uvedeného pokynu (pĜíslušná roþní sazba danČ
stanovená v § 6 zákona o dani silniþní se promíjí u vozidel požární ochrany používaných jednotkami hasiþských záchranných sborĤ
podnikĤ; lze poprvé aplikovat od zdaĖovacího období 2009 vþetnČ) a následnČ uvedete ve sloupci 29 výši danČ 0 Kþ.
17 Základ danČ ccm: § 5a – vyplníte pouze u osobních vozidel s výjimkou elektromobilĤ, a to zdvihový objem motoru v ccm podle
tech. prĤkazu k vozidlu. Základ danČ se nevyplĖuje u osobních automobilĤ a jejich pĜípojných vozidel, u nichž zamČstnavatel zvolí
denní sazbu danČ (25 Kþ).
18 Základ danČ – nápravy: § 5b, c – vyplníte poþet náprav podle údajĤ v technickém prĤkazu. Dvoj- þi trojnáprava na pĜípojném
vozidle se považuje za 2 nebo 3 nápravy (vČta druhá § 22 vyhlášky þ. 527/2006 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ; zápis v tech.
prĤkazu pak dle vyhlášky þ. 341/2002 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ; dle této úpravy se postupuje nejen pro úþely danČ silniþní,
ale i ve vztahu k placení mýtného).
19 Základ danČ – tuny: vyplníte podle údajĤ uvedených v technickém prĤkazu:
– u návČsĤ souþet nejvČtších povolených hmotností (povolených zatížení) na nápravy v tunách,
– u ostatních vozidel (autobusĤ, nákladních automobilĤ, tahaþĤ, pĜívČsĤ atd.) – nejvČtší povolenou (celkovou) hmotnost vozidla
v tunách. Údaje jsou v technických prĤkazech uvedeny v kg, pĜevedete je na tuny (1 tuna = 1 000 kg).
20 Roþní (denní) sazba dle § 6 odst. 1, 2 (4) v Kþ – vyplníte roþní sazbu danČ podle § 6 odstavce 1 nebo 2 zákona o dani silniþní.
V pĜípadČ, že jako zamČstnavatel zvolíte podle § 6 odstavce 4 zákona o dani silniþní sazbu danČ 25 Kþ za každý den použití osobního
automobilu, nebo jeho pĜípojného vozidla, vyplníte þíslo 25.
UPOZORNċNÍ: zvolenou sazbu danČ použijete pro celé zdaĖovací období, kombinování mČsíþní a denní sazby u téhož vozidla
je nepĜípustné!
21 ýíslo odstavce snížení, resp. zvýšení roþní sazby danČ § 6 – vyplĖte pĜíslušné þíslo odstavce § 6, podle kterého uplatĖujete snížení,
resp. zvýšení sazby danČ (5, 6, 8, 9 a 10). Pokud dojde k soubČhu uplatnČní odstavcĤ 5 s odstavcem 8, uvećte obČ þísla (napĜ.: 5,8 –
výsledkem bude 0 %, tj. snížení 25 % minus zvýšení 25 %). U téhož vozidla nelze souþasnČ použít snížení sazby danČ podle § 6 odst. 6
a 5, resp. odst. 6 a 10, resp. odst. 8 a 10. NevyplĖujte v pĜípadČ použití denní sazby. U denní sazby nelze uplatĖovat snížení/zvýšení.
22 Pro zdaĖovací období roku 2011 nevyplĖujte.
23 Poþet mČsícĤ (dní) podléhajících u vozidla dani silniþní – v záhlaví sloupce je naznaþeno rozdČlení zdaĖovacího období
na tyto þásti: I – I. þtvrtletí, II – II. þtvrtletí, III – III. þtvrtletí, IV – Ĝíjen, listopad, V – prosinec.
V pĜípadČ použití roþní sazby danČ vyplníte poþty mČsícĤ, ve kterých u vozidla vzniklo, zaniklo nebo trvalo zdaĖované období v jednotlivých
þástech kalendáĜního roku. V pĜípadČ, že vozidlo podléhalo dani silniþní celý kalendáĜní rok, mĤžete zapsat jen písmeno ´R´.
PĜíklad A: Vozidlo podléhalo dani silniþní od þervence (vþetnČ) do konce kalendáĜního roku.
Správný zápis A:
I
II
III IV V

0

0

3

2

1

V pĜípadČ, že uplatĖujete nárok na snížení roþní sazby danČ dle § 6 odst. 6 a v prĤbČhu þtvrtletí dojde ke zmČnČ ze 48%
snížení na 40% snížení, resp. ke zmČnČ ze 40% snížení na 25% snížení, resp. ke zmČnČ z 25% snížení na 0% snížení roþní
sazby danČ a nepoužíváte vozidlo všechny mČsíce v daném þtvrtletí, zapište poþet mČsícĤ podléhajících dani silniþní ve
2

þtvrtletí a za lomítkem poĜadové þíslo mČsíce v daném þtvrtletí, ke kterému se zdaĖované období vztahuje. Do kolonky daného
þtvrtletí zapíšete napĜ.: 2/12 (bylo-li vozidlo používáno k podnikání v 1. a 2. mČsíci þtvrtletí /dále ´Q´/), 2/13 (bylo-li vozidlo používáno
k podnikání v 1. a 3. mČsíci Q), 2/23 (bylo-li vozidlo používáno k podnikání ve 2. a 3. mČsíci Q), 1/1 (bylo-li vozidlo používáno
k podnikání jen v 1. mČsíci Q), 1/2 (bylo-li vozidlo používáno k podnikání jen ve 2. mČsíci Q) nebo 1/3 (bylo-li vozidlo používáno
k podnikání jen ve 3. mČsíci Q).
PĜíklad B: U vozidla došlo ve II. þtvrtletí ke zmČnČ 48% snížení na 40% snížení, tzn. že v dubnu má vozidlo nárok na 48% snížení
roþní sazby danČ a v mČsících kvČten a þerven jen na 40% snížení roþní sazby danČ a vozidlo je používáno k podnikání jen v mČsících
duben a þerven. Správný zápis ve II. þtvrtletí pro toto vozidlo bude ve tvaru 2/13.
Správný zápis B:
I
II
III IV V

0

2/13

0

0

0

PĜíklad C: V pĜípadČ použití denní sazby danČ vyplníte poþty dní podléhající dani silniþní v jednotlivých þástech zdaĖovacího
období. ZamČstnavatel využíval osobní automobil zamČstnance k podnikání v I. þtvrtletí 10 dní, ve III. þtvrtletí 8 dní, v Ĝíjnu a listopadu
celkem 9 dní a v mČsíci prosinci 6 dní.
Správný zápis C:
I
II
III IV V

10

0

8

9

6

V pĜípadČ, že jako zamČstnavatel zvolíte denní sazbu u osobních automobilĤ a jejich pĜípojných vozidel, u nichž neuplatĖujete
souþasnČ nárok na osvobození – sloupec þ. 15 zĤstane prázdný a ve sl. þ. 23 vyplníte celkové poþty dní, ve kterých byla pĜedmČtná
vozidla používána v jednotlivých þástech zdaĖovacího období (nelze zároveĖ uplatnit sníženou sazbu danČ dle § 6 odst. 6).
PĜíklad D: ZamČstnavatel využíval skupinu 158 osobních automobilĤ zamČstnancĤ k podnikání v I. þtvrtletí 90 dní, ve II. þtvrtletí
91 dní, ve III. þtvrtletí 92 dní, v Ĝíjnu a listopadu celkem 61 dní a v mČsíci prosinci 31 dní (tzn. využíval je všechna celoroþnČ).
Správný zápis D:
nebo
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V
9720 9828 9936 6588 3348 (prvních 108 vozidel – 1. Ĝádek) 9000 9100 9200 6100 3100 (prvních 100 vozidel – 1. Ĝádek)
4500 4550 4600 3050 1550 (zbylých 50 vozidel – 2. Ĝádek)
5220 5278 5336 3538 1798 (zbylých 58 vozidel – 2. Ĝádek)
Maximální hodnotou jednotlivých þástí sloupce 23 lze pĜitom uvádČt þtyĜmístné þíslo, tzn. v pĜípadČ maximálního využití vozidel
v dané þásti zdaĖovacího období lze vykázat celkovČ 9936 dní (jezdila-li napĜ. ve III. þtvrtletí všechna zamČstnanecká vozidla celých
92 dní, jedná se o skupinu 108 vozidel; jezdila-li nČkterá ménČ než 92 dní, pak se množství vozidel ve skupinČ zvyšuje nad 108).
Pokud tedy celkový poþet dní používání tČchto vozidel v jednotlivých þástech zdaĖovacího období pĜevýší þtyĜmístnou
hodnotu (tj. 9999), rozepište skupinu zamČstnaneckých vozidel do více ĜádkĤ II. oddílu pĜiznání. ZpĤsob dČlení dané skupiny
vozidel do více ĜádkĤ je pĜitom libovolný.
U vozidla, jehož tabulka registraþní znaþky byla odevzdána podle § 15 odst. 5 zákona þ. 168/1999 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
a podle § 13 zákona þ. 56/2001 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, na þást zdaĖ. období u úĜadu obce s rozšíĜenou pĤsobností, který
vede registr vozidel (do tzv. depozita), uvedete za pĜíslušný celý kalendáĜní mČsíc nulu (0). NapĜ. za celý kalendáĜní mČsíc kvČten,
pokud v mČsících duben a þerven je vozidlo používáno pro podnikání, uvedete ve sloupci 23/II (poþet mČsícĤ) ´2´. Dané vozidlo
nebylo totiž v tomto pĜípadČ v mČsíci kvČtnu pĜedmČtem danČ silniþní. Pokud byla u vozidla tabulka jeho reg. znaþky odevzdána
do tzv. depozita celoroþnČ, dané vozidlo se v pĜiznání neuvádí.
24 DaĖ silniþní v Kþ bez uplatnČní osvobození a slevy – vyplĖte þástku ve výši souþinu 1/12 sazby podle § 6 odstavcĤ 1 nebo 2
a poþtu trvání kalendáĜních mČsícĤ podléhajících u vozidla dani silniþní upravenou o pĜípadná snížení, resp. zvýšení sazby danČ.
Pokud se v prĤbČhu roku v jednotlivých mČsících mČní podmínky pro snížení, resp. zvýšení sazby danČ, vypoþítejte
upravenou sazbu danČ za jednotlivé mČsíce a ty potom seþtČte do roþní sazby danČ (napĜ. vozidlo/první registrace kvČten
2008/roþní sazba 2 400 Kþ/, v roce 2011 v mČsících leden až duben sníží sazbu o 48 %, tj. þástka 1 248 Kþ; v mČsících kvČten až
prosinec sníží sazbu o 40 %, tj. þástka 1 440 Kþ; výpoþet 1 248/12 x 4 + 1 440/12 x 8 = 1 376 Kþ).
Ve všech uvedených pĜípadech se jedná o výpoþty bez ohledu na výši osvobození od danČ a slevy na dani. V pĜípadČ použití denní
sazby (25 Kþ) uvećte þástku souþinu této sazby a poþtu dní za celé zdaĖovací období uvedených ve sl. 23. ýástka vypoþítaná
ve sl. 24 se nezaokrouhluje (zápis uvádČjte max. na 2 desetinná místa).
25 Osvobození dle § 3 – vyplníte pĜíslušné písmeno § 3, podle kterého uplatĖujete osvobození od danČ. V pĜípadČ, kdy došlo
v jednom zdaĖovacím období ke kombinaci nČkolika nárokĤ na osvobození, uvedete písmeno toho nároku, který nastal dĜíve.
26 Poþet mČsícĤ (dní) – vyplĖte poþet úplných kalendáĜních mČsícĤ (dní) trvání podmínky (podmínek) pro osvobození. Pokud
u vozidla neuplatĖujete nárok na osvobození za celé období, kdy vozidlo podléhá dani silniþní, uvedete na zvláštní samostatné
pĜíloze formátu A4 kalendáĜní mČsíce/dny podléhající dani, v nichž u vozidla netrval nárok na osvobození od danČ vþetnČ
mČsíce vzniku, popĜ. zániku, nároku na osvobození od danČ. PĜílohu oznaþte DIý (viz záhlaví Ĝádek 02).
27 Osvobození dle § 3 v Kþ – vyplníte úhrnnou výši osvobození od danČ vypoþítanou podle poþtu mČsícĤ podléhajících dani silniþní
a pĜíslušné sazby danČ (§ 9 a § 6 zákona o dani silniþní). Výše nároku na osvobození se vypoþte jako souþin poþtu kalendáĜních mČsícĤ
uvedených ve sloupci 26 a 1/12 roþní daĖové sazby (upravené o pĜíslušné zvýšení þi snížení sazby danČ) uvedené ve sl. 24, popĜ. jako
souþin poþtu dnĤ uvedených ve sloupci 26 a denní sazby ve výši 25 Kþ uvedené ve sloupci 20. V ojedinČlém pĜípadČ, kdy dochází
k soubČhu tĜí faktorĤ – tzv. zlomu v % sazbČ snížení danČ (viz PĜíklad B), rozdílnému trvání poþtu mČsícĤ podléhajících dani silniþní
(nerovnost vykazovaných údajĤ sl. 23 a 26) a uplatnČní tohoto osvobození dle § 3 písm. d) þi e) zákona o dani silniþní, rozepište
konkrétní mČsíce osvobození u pĜedmČtného vozidla do samostatné pĜílohy (viz popis sloupce 25 a následující PĜíklad E).
PĜíklad E: Poplatník s nákladním vozidlem (2 nápravy, celková hmotnost 12,5 t) prvnČ registrovaným v 11/2008 a používaným
celoroþnČ uplatĖuje nárok na osvobození dle § 3 písm. e) v mČsících lednu až dubnu vþ. a listopadu 2011.
ěešení: Ke zmČnČ % snížené sazby danČ dochází mezi Ĝíjnem a listopadem (tzn. leden až Ĝíjen 48 %, listopad až prosinec 40 %).
Roþní sazba danČ = 12 600 Kþ, daĖ po snížení dle § 6 odst. 6 = 6 720 Kþ (sl. 24; po aplikaci jednotlivých % snížení 5 460 + 1 260).
Osvobození = 2 814 Kþ (leden až duben 2 184 Kþ plus 630 Kþ, tj. listopad) – na zvláštní samostatnou pĜílohu formátu A4
rozepíšete mČsíce, ve kterých bylo vozidlo od danČ osvobozeno, dle principu sl. 23 a pĜíkladu B, tzn. 3-1-0-1/2-0. Výsledná
daĖ po snížení a osvobození = 3 906 Kþ (sl. 29; tj. 6 720 minus 2 814).
28 Sleva na dani dle § 12 – vyplníte þástku v Kþ podle § 12 zákona o dani silniþní. PĜi uplatnČní snížení/zvýšení sazby danČ se sleva
na dani vypoþte z þástky uvedené ve sloupci 24.
29 DaĖ v Kþ – sloupec 29 = 24 – 27 – 28. Zaškrtnete-li kĜížkem (X) u pĜíslušného vozidla položku sloupce 16a, pak uvedete ve sl. 29
výši danČ 0 Kþ. ýástka vypoþítaná ve sloupci 29 se zaokrouhluje na celé Kþ nahoru.
30 Vyplníte v pĜípadČ podávání DODATEýNÉHO (blíže viz i popis sloupce 32) nebo OPRAVNÉHO daĖového pĜiznání:
V – pokud pĜíslušný Ĝádek vkládáte jako nový proti pĜedcházejícímu daĖovému pĜiznání,
O – pokud opravujete Ĝádek uvedený již v pĜedcházejícím daĖovém pĜiznání,
R – pokud rušíte pĜíslušný Ĝádek uvedený v pĜedcházejícím daĖovém pĜiznání. U zrušeného Ĝádku vyplĖte pouze sloupec þ. 15.
PĜi vČtším poþtu vozidel než 3 vyplníte stejným zpĤsobem PĜílohu k pĜiznání k dani silniþní, ve které vyplníte navíc: pĜíloha þíslo
vždy dvojmístným þíslem poþínaje þíslem 01. U názvu tiskopisu PĜíloha k pĜiznání k dani silniþní za kalendáĜní rok ........... doplníte
rok, kterého se pĜiznání týká. ýíslo Ĝádku doplníte pro každé další vozidlo poþínaje þíslem 4 v prvním Ĝádku pĜílohy þíslo 01.

III. ODDÍL

31 Vyúþtování danČ silniþní – v Ĝádku ´Poplatník´ vyplníte celkovou výši danČ silniþní v Kþ ve zdaĖovacím období za všechna vozidla
(souþet údajĤ u všech vozidel jen ve sl. 29 vþetnČ pĜípadných pĜíloh) a celkovou þástku, kterou jste zaplatili na zálohách na daĖ silniþní.
V pĜípadČ, že bylo na zálohách zaplaceno ménČ, než þiní celková daĖ silniþní, vyplníte ve sl. ´Zbývá doplatit´ pĜíslušný rozdíl. Bylo-li
zaplaceno více, vyplníte pĜíslušný rozdíl ve sl. ´PĜeplaceno´. ěádek 31 nevyplĖujte v pĜípadČ dodateþného pĜiznání.
32 Dodateþné daĖové pĜiznání – vyplníte pouze v pĜípadČ podávání DODATEýNÉHO daĖového pĜiznání v uvedeném þlenČní.
V dodateþném i opravném daĖovém pĜiznání ve II. oddílu lze uvést jak všechna vozidla, tak jen nová/opravená/rušená vozidla
(za pĜedpokladu zachování správnosti zdanČní u zbylých vozidel). Rozdíly proti pĤvodní/poslední známé pĜiznané dani silniþní
vyznaþte ve sloupci 30 uvedením jednoho z písmen ´V´, ´O´, ´R´ (blíže viz sloupec 30). Je-li dodateþná daĖ nižší nebo beze zmČny
3

poslední známé danČ, je nutno dĤvody pro podání dodateþného pĜiznání blíže specikovat – využijte buć kolonku ´Bližší specikace
dĤvodĤ´, nebo tyto dĤvody rozepište na zvláštní samostatnou pĜílohu formátu A4 (§ 141 odst. 5 daĖového Ĝádu).
33 Na zálohách zaplaceno poplatníkem – Datum – den zaplacení zálohy na daĖ, Kþ – výše zaplacené zálohy v Kþ.
Údaje o podepisující osobČ – prohlášení o pravdivosti a úplnosti uvedených údajĤ podepisuje poplatník; v pĜípadČ, že má zástupce
(zákonného/ustanoveného/zvoleného), podepisuje toto prohlášení tento zástupce (více viz Pokyn k vyplĖování údajĤ o podepisující
osobČ ze dne 17. 12. 2009 – webové stránky ýDS – adresa: http://cds.mfcr.cz – nabídka DaĖové tiskopisy).
Údaje o zástupci – vyplĖte pouze v pĜípadech, kdy je daĖové pĜiznání zpracováváno a podáváno zástupcem za daĖový subjekt.
Kód zástupce – vyplníte þíselný kód podle níže uvedených typĤ zástupcĤ takto: 1 = zákonný zástupce, 2 = ustanovený zástupce,
3 = spoleþný zástupce, smluvní zástupce, 4a = obecný zmocnČnec – fyzická osoba i právnická osoba, 4b = fyzická osoba daĖový
poradce nebo advokát, 4c = právnická osoba vykonávající daĖové poradenství.
Datum narození / Evidenþní þíslo osvČdþení daĖového poradce / Iý právnické osoby – vyplníte datum narození zástupce – fyzické
osoby nebo evidenþní þíslo osvČdþení daĖového poradce – fyzické osoby nebo Iý právnické osoby – zástupce daĖ. subjektu.
Fyzická osoba oprávnČná k podpisu (je-li daĖový subjekt þi zástupce právnickou osobou) s uvedením vztahu k právnické
osobČ (napĜ. jednatel, povČĜený pracovník apod.) – vyplníte pouze v pĜípadech, kdy je daĖové pĜiznání podáváno právnickou
osobou vþetnČ pĜípadĤ, kdy je právnická osoba v postavení zástupce daĖ. subjektu, za nČjž zpracovává a podává daĖové pĜiznání.
DaĖový subjekt/osoba oprávnČná k podpisu – blok spoleþný jak pro zákonného/ustanoveného/zvoleného zástupce (ten vyplĖuje),
tak pro subjekt samotný (nemá-li zástupce, vyplĖuje).
V pĜípadČ, že nestaþí poþet pĜedtištČných ĜádkĤ, pokraþujte na volném listu, který oznaþíte DIý (viz Ĝádek 02) a pĜiložíte k pĜiznání.
Sazby danČ silniþní podle § 6 zákona o dani silniþní:
1. Roþní sazba danČ podle § 5 písm. a) zák. o dani silniþní – u osobních automobilĤ (s výjimkou os. automobilĤ na el. pohon), þiní:
zdvihový objem motoru
daĖ (v Kþ)
zdvihový objem motoru
daĖ (v Kþ)
do 800 cm3
1 200
nad 1 500 cm3 do 2 000 cm3
3 000
nad 800 cm3 do 1 250 cm3
1 800
nad 2 000 cm3 do 3 000 cm3
3 600
nad 1 250 cm3 do 1 500 cm3
2 400
nad 3 000 cm3
4 200
2. Roþní sazba danČ podle § 5 písm. b) zákona o dani silniþní (souþet nejvČtších povolených hmotností na nápravu – povolených
zatížení náprav v tunách a poþet náprav u návČsĤ) a podle § 5 písm. c) zákona o dani silniþní (nejvČtší povolená – celková – hmotnost
v tunách a poþet náprav u ostatních vozidel /autobusĤ, nákladních vozidel, tahaþĤ, pĜívČsĤ atd./) þiní pĜi poþtu náprav:
1 náprava
daĖ
2 nápravy
daĖ
3 nápravy
daĖ
4 a více náprav
daĖ
hmotnosti
(v Kþ) hmotnosti
(v Kþ)
hmotnosti
(v Kþ)
hmotnosti
(v Kþ)
do 1 tuny
1 800
do 1 tuny
1 800
do 1 tuny
1 800
do 18 t
8 400
nad 1 t do 2 t
2 700
nad 1 t do 2 t
2 400
nad 1 t do 3,5 t
2 400
nad 18 t do 21 t
10 500
nad 2 t do 3,5 t
3 900
nad 2 t do 3,5 t
3 600
nad 3,5 t do 6 t
3 600
nad 21 t do 23 t
14 100
nad 3,5 t do 5 t
5 400
nad 3,5 t do 5 t
4 800
nad 6 t do 8,5 t
6 000
nad 23 t do 25 t
17 700
nad 5 t do 6,5 t
6 900
nad 5 t do 6,5 t
6 000
nad 8,5 t do 11 t
7 200
nad 25 t do 27 t
22 200
nad 6,5 t do 8 t
8 400
nad 6,5 t do 8 t
7 200
nad 11 t do 13 t
8 400
nad 27 t do 29 t
28 200
nad 8 t
9 600
nad 8 t do 9,5 t
8 400
nad 13 t do 15 t
10 500
nad 29 t do 32 t
33 300
nad 9,5 t do 11 t
9 600
nad 15 t do 17 t
13 200
nad 32 t do 36 t
39 300
nad 11 t do 12 t
10 800
nad 17 t do 19 t
15 900
nad 36 t
44 100
nad 12 t do 13 t
12 600
nad 19 t do 21 t
17 400
nad 13 t do 14 t
14 700
nad 21 t do 23 t
21 300
nad 14 t do 15 t
16 500
nad 23 t do 26 t
27 300
nad 15 t do 18 t
23 700
nad 26 t do 31 t
36 600
nad 18 t do 21 t
29 100
nad 31 t do 36 t
43 500
nad 21 t do 24 t
35 100
nad 36 t
50 400
nad 24 t do 27 t
40 500
nad 27 t
46 200
3. Roþní sazba danČ se zjistí pro každé jednotlivé vozidlo podle údajĤ v technickém prĤkazu k vozidlu.
4. V pĜípadech, kdy je poplatníkem danČ zamČstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zamČstnanci za použití osobního
automobilu nebo jeho pĜípojného vozidla (§ 4 odst. 2 písm. a/ zákona o dani silniþní), þiní sazba danČ 25 Kþ za každý den použití
osobního automobilu, je-li to pro poplatníka (zamČstnavatele) výhodnČjší.
5. Jedná-li se o poplatníka provozujícího zemČdČlskou výrobu, snižuje se sazba danČ (stanovená dle § 6 odstavce 2 zákona o dani
silniþní) podle § 6 odstavce 5 zákona o dani silniþní o 25 % u vozidel, která jsou podle údajĤ zapsaných v technickém prĤkazu urþena
pro þinnosti výrobní povahy v rostlinné výrobČ podle Standardní klasikace produkce ýSÚ, kód 01.41.11. Práce výrobní povahy
v rostlinné výrobČ – napĜ. vozidla, která mají v tech. prĤkazu uvedeno:
– nosiþ výmČnných nástaveb, nosiþ kontejnerĤ, Agro; TATRA 148 Z, TATRA 815 Z, IFA W 50 LA, IFA W 60 LA, UV - 80, UNIMOG.
Dále cisterny urþené pro pĜepravu vody k zavlažování a pĜepravu chemických a statkových hnojiv.
6. Od 1. 1. 2008 se sazba danČ podle § 6 odst. 1 a 2 u všech vozidel snižuje o 48 % po dobu následujících 36 kalendáĜních
mČsícĤ od data jejich první registrace a o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendáĜních mČsícĤ a o 25 % po dobu
následujících dalších 36 kalendáĜních mČsícĤ. Nárok na pĜíslušné snížení sazby danČ vzniká poþínaje kalendáĜním mČsícem
prvé registrace vozidla a konþí u téhož vozidla po 108 kalendáĜních mČsících. PĜi zmČnČ provozovatele vozidla s nárokem na
snížení sazby danČ lze u nového provozovatele uplatnit pĜíslušné snížení sazby danČ nejdĜíve v kalendáĜním mČsíci zápisu
zmČny provozovatele v technickém prĤkazu. U téhož vozidla se nepoužije souþasnČ snížení sazby danČ podle § 6 odstavce
6 a podle odstavce 5. Snížení sazby danČ se nevztahuje na vozidla registrovaná od 1. ledna 1999, jejichž provozovatelem
byla do té doby Armáda ýeské republiky.
Od zdaĖovacího období 2009 vþ. se snížení podle § 6 odst. 6 u jednoho poplatníka posuzuje u obou þástí jízdní soupravy
(jak taženého /návČs, pĜívČs/, tak tažného /tahaþ, nákladní vozidlo/ vozidla) samostatnČ – výše nároku na uplatnČní snížení
danČ se poþítá od dat první registrace uvedených v tech. prĤkazech jednotlivých vozidel.
7. U vozidel dovezených ze zahraniþí prokáže poplatník danČ nárok na snížení sazby danČ podle § 6 odstavce 6 potvrzením nebo
jiným dokladem o první registraci vozidla, vydaným pĜíslušným registraþním orgánem v zahraniþí, popĜípadČ registraþním orgánem
na území ýeské republiky, který má k dispozici údaje k vozidlu, v nichž je první registrace zaznamenána.
8. U vozidel poprvé registrovaných v ýR nebo v zahraniþí do 31. 12. 1989 se sazba danČ podle § 6 odstavcĤ 1 a 2 zvyšuje o 25 %.
Není vylouþena kombinace snížení sazby danČ podle § 6 odst. 5 a zvýšení podle § 6 odst. 8 – výsledkem je 0 %.
9. a 10. Bez ohledu na datum první registrace se sazba danČ podle § 6 odstavce 2 snižuje o 100 % u nákladních vozidel vþetnČ
tahaþĤ, nákladních pĜívČsĤ a nákladních návČsĤ s nejvČtší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a ménČ než 12 tun a o 48 %
u tČchto vozidel s nejvČtší povolenou hmotností 12 a více tun, pokud tato vozidla nejsou používána k podnikání nebo v pĜímé
souvislosti s ním nebo k þinnostem, z nichž plynoucí pĜíjmy jsou pĜedmČtem danČ z pĜíjmĤ, anebo nejsou provozována pro
cizí potĜeby a jsou-li používána
a) subjekty, které nejsou založeny nebo zĜízeny za úþelem podnikání,
b) jako výcviková vozidla podle zvláštního právního pĜedpisu upravujícího získávání a zdokonalování odborné
zpĤsobilosti k Ĝízení motorových vozidel, nebo
c) fyzickými osobami.
U téhož vozidla se nepoužije souþasnČ snížení sazby danČ dle odstavce 10 a odst. 6 (a dle § 6 odst. 10 a odst. 8).
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