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Sbírka úloh k silniční dani 
podle právního stavu k 1. 1. 2022 

 

Vážení nadšenci do daní, 

 

představujeme vám sbírku úloh k silniční dani, která obsahuje snad veškerou problematiku, 

kterou je potřeba umět k úspěšnému zdolání zkoušek na daňového poradce. Sbírka je 

zpracována tak, aby splňovala aktuální náročné požadavky Komory daňových poradců, které 

jsou kladeny na uchazeče o tuto profesi.  Autorem této publikace je Stanislav Suchan.  

 

Stanislav Suchan, který v roce 2021 složil zkoušky na daňového poradce a stal se tak jedním 

z nejmladších daňových poradců (evidenční číslo 5797), uvádí:  

„Při přípravě na zkoušky daňového poradce jsem hledal kvalitní zdroj informací 

k nastudování. Bohužel to bylo marné hledání. Na trhu se objevují skvělé publikace, kde je 

spíše popsaná teorie nebo se jedná o komentář k dani silniční. Nikde není publikace, která by 

měla tolik příkladů, jako je tomu zde. A to je i důvodem, proč jsme se rozhodli tuto sbírku 

napsat.“  

 

Stanislav Suchan je zakladatelem úspěšného vzdělávacího portálu „Doučování se Standou“, 

který je určený pro studenty vysokých škol s ekonomickým zaměřením. Po úspěšném zdolání 

zkoušek na daňového poradce (samozřejmě na první pokus a s červeným diplomem) založil 

společnost na daňové poradenství a vedení účetnictví Arstas, s.r.o. V první polovině roku 2021 

se stal autorem portálu Otázky a odpovědi, kde dennodenně odpovídá na náročné daňové 

otázky a je také autorem odborných daňových článků. 

Stanislav v roce 2021 zakládá vzdělávací portál SM tax.cz, který je určený pro širokou 

veřejnost. Portál je zaměřený na videokurzy, přednášky, školení, webináře, články a sekci 

otázky a odpovědi, zkrátka vše potřebné pro lidi, kteří se zajímají o daně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Jsem velmi vděční za zakoupení mojí publikace. Věřím, že tato sbírka příkladů vám pomůže na 

cestě za získáním osvědčení daňového poradce. Budu se na vás těšit u další publikace nebo na 

webináři na SM tax.cz.“  

 

      Standa 
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Úkol 
Naším úkolem je vypočítat daňovou povinnost za rok 2022 u jednotlivých vozidel, vypočítat 
zálohovou povinnost u vozidel a určit poplatníka (popř. poplatníky) daně silniční.  

I. Osobní automobily 
 

1. Použití vozidla k podnikatelské činnosti 
- Registrační značka:    1ZB1124 
- Druh vozidla:     osobní automobil 
- Vlastník:       s.r.o. 
- Provozovatel:      s.r.o. 
- Kategorie:      M1 
- Zdvihový objem motoru:     3 420 cm3 
- NPH vozidla:      2,0 t 
- Počet náprav:      2 
- Registrace vozidla v ČR:     16. 8. 2016 

 
Vozidlo bylo používáno od 1. 1. do 25. 6. společností s.r.o. v souvislosti s výkonem její 
podnikatelské činnosti. Vozidlo nebylo využíváno od 26. 6. do 1. 8., v této době bylo 
zaparkováno u společnosti na soukromém parkovišti. Kvůli následné nevyužitelnosti vozidla se 
společnost rozhodla vozidlo pronajmout OSVČ od 19. 8. do 19. 11., která vozidlo používala 
k výkonu samostatné činnosti dle § 7 ZDP. Od 15. 11. do konce roku bylo opět vozidlo 
zaparkováno na parkovišti společnosti.  

 
Řešení č. 1 

U osobních automobilů se vždy díváme na 3 důležité aspekty – osobní automobil musí být 
registrován v ČR, provozován v ČR a používán poplatníkem daně z příjmů právnických osob 
nebo poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, 
ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP (§ 2 odst. 1 ZDS). V našem případě 
máme splněny podmínky registrace v ČR, poplatníkem je s.r.o., osobní automobil bude 
předmětem daně pouze v měsících, ve kterých byl používán k daným činnostem. 

 
Předmět daně 
01-06 – předmět daně (činnost s.r.o.) 
07 – není předmětem daně (nebylo používáno, zde je potřeba brát ohled na kolizi – v měsíci 
červen bylo použito k činnosti s.r.o. a zároveň byl automobil zaparkován na parkovišti – 
přednost má zdanění) 
08-11 – předmět daně (bylo pronajato OSVČ) 
12 – není předmětem daně (nebylo používáno) 

 
Dále je potřeba určit základ daně, u osobních automobilů je základ daně definován v § 5 písm. 
a) ZDS – zdvihový objem motoru. Pomocí tohoto údaje se v § 6 odst. 1 ZDS určí roční sazba 
daně. V našem případě je roční sazba daně 4 200 Kč. Měsíční sazba daně činí 350 Kč. 

Dalším krokem je spočtení snížení sazby daně podle § 6 odst. 6 ZDS. Osobní automobil byl 
registrován 16. 8. 2016, za rok 2016 bude automobil registrován a teoreticky předmětem daně 
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5 měsíců (měsíc registrace se již počítá do výpočtu snížení). Snížení sazby daně má 3 pásma – 
první snížení je 48 % a uplatní se pro prvních 36 měsíců, druhé snížení je 40 % pro dalších 36 
měsíců a poslední snížení je 25 % pro dalších 36 měsíců.  

 
2016–5 měsíců (první snížení – 48 %) 
2017 a 2018–24 měsíců (první snížení) 
2019 – prvních 7 měsíců spadá k prvnímu snížení a 5 měsíců už na druhé snížení (40 %) 
2020 a 2021–24 měsíců (druhé snížení) 
2022 – prvních 7 měsíců spadá k druhému snížení a 5 měsíců už na třetí snížení (25 %) 

 
Sazba daně při aplikaci snížení o 40 % vychází na 210 Kč za měsíc (350*(1-0,4) 
Sazba daně při aplikaci snížení o 25 % vychází na 262,50 Kč za měsíc (350*(1-0,25) 

 
Nejdříve si spočítáme zálohy. Zálohy na silniční daň máme celkem 4, viz § 10 odst. 1 ZDS.  

- 15.4. (za leden–březen) 
- 15.7. (za duben-červen) 
- 15.10. (za červenec-září) 
- 15.12. (za říjen-listopad) 
- Za měsíc prosinec se záloha neplatí.  

 
V našem případě budeme platit zálohy následujícím způsobem: 

- 15.4. – 3*210 = 630 Kč 
- 15.7. – 3*210 = 630 Kč 
- 15.10. – 2*262,5 = 525 Kč 
- 15.12. – 2*262,5 = 525 Kč 

Celkem zaplaceno na zálohách: 2 310 Kč 
Celková daňová povinnost = 6*210 + 4*262,5 = 2 310 Kč 
Doplatek daně: 0 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


