
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné knihy ani e-booku nesmí být 
reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného 
svolení autorů této knihy. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno. 

 

Vydání druhé 

 

Autor: Ing. Stanislav Suchan, MBA, CA, Praha 

Vydavatel: SM tax s.r.o., Srázná 4837/23, 586 01 Jihlava 

Výrobce: SM tax s.r.o., Srázná 4837/23, 586 01 Jihlava, 2023 

 

Webové stránky: www.smtax.cz 

Chyby a připomínky: info@smtax.cz 

 

Copyright ©️ Ing. Stanislav Suchan, MBA, CA, Praha, 2023 

 

ISBN: 978-80-908498-4-6 (Vydání druhé, 2023)

Publikace 

SM tax 

Webináře 



Sbírka úloh k dani silniční 

 

Sbírka úloh k silniční dani 

podle právního stavu k 1. 1. 2023 

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 na 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 komentář k silniční dani. Nikde není publikace, která by měla tolik 
příkladů, jako je tomu zde. A to je i důvodem, proč jsem se rozhodl 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, 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 založil v roce 2021 vzdělávací portál SM tax.cz, který je určen široké veřejnosti. Portál 
je zaměřený na videokurzy, přednášky, školení, webináře, články a sekci otázky a odpovědi, 
zkrátka vše potřebné pro lidi, kteří se zajímají o daně. V roce 2023 úspěšně složil zkoušky na 
certifikovaného účetního a vstoupil do Komory certifikovaných účetních. 

„Jsem velmi vděčný 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 

 

 

 

 

 

Jak se v knize orientovat? 

Touto ikonou vlevo před textem je označen začátek zadání příkladu. 

Touto ikonou vlevo před textem je označen začátek řešení příkladu. 

Touto ikonou vlevo před textem je označena citace zákona, nebo jiného právního 
předpisu. 
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Kategorie vozidel 

Kategorie silničních a zvláštních vozidel podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 341/2014 Sb., o 
schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích. 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 341/2014 Sb. 

Předmětem daně jsou pouze vozidla kategorie N a O. 

1. Kategorie L zahrnuje všechna dvoukolová a tříkolová motorová vozidla a čtyřkolky, tj. 
motorová vozidla se čtyřmi koly, ať se zdvojenými koly, nebo jiná, určená k používání na 
pozemních komunikacích a na konstrukční části nebo samostatné technické celky takových 
vozidel  

a. Kategorie L1e dvoukolové vozidlo (moped), s nejvyšší konstrukční rychlostí překračující 
45 km.h-1 

b. Kategorie L2e tříkolové vozidlo (moped), s nejvyšší konstrukční rychlostí překračující 
rychlost 45 km.h-1 

c. Kategorie L3e dvoukolové vozidlo (motocykl) bez postranního vozíku vybavené 
motorem, který má zdvihový objem větší než 50 cm3, jedná-li se o spalovací motor, 
nebo s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 45 km.h-1 

d. Kategorie L4e dvoukolové vozidlo (motocykl) s postranním vozíkem vybavené 
motorem, který má zdvihový objem větší než 50 cm3, jedná-li se o spalovací motor, 
nebo s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 45 km.h-1 

e. Kategorie L5e motorové tříkolky, tj. vozidla se třemi symetricky uspořádanými koly 
vybavená motorem, který má zdvihový objem větší než 50 cm3, jedná-li se o spalovací 
motor, nebo s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 45 km.h-1 

f. Kategorie L6e lehké čtyřkolky, jejichž hmotnost v nenaloženém stavu není větší než 350 
kg, do níž se nezapočítává hmotnost baterií v případě elektrických vozidel; dále lehké 
čtyřkolky, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost nepřekračuje 45 km.h-1 

g. Kategorie L7e čtyřkolky, jiné než kategorie L6e, jejichž hmotnost v nenaloženém stavu 
nepřekračuje 400 kg (550 kg u vozidel určených k přepravě zboží), do níž se 
nezapočítává hmotnost baterií v případě elektrických vozidel, a u nichž maximální 
netto výkon motoru nepřekračuje 15 kW 

2. Kategorie M motorová vozidla konstruovaná a vyrobená především pro dopravu 
osob a jejich zavazadel  

a. Kategorie M1 vozidla kategorie M, s nejvýše osmi místy k sezení kromě místa k sezení 
řidiče, tato vozidla nesmí mít prostor pro stojící cestující 

b. Kategorie M2 vozidla kategorie M, s více než osmi místy k sezení kromě místa k sezení 
řidiče a s maximální hmotností nepřevyšující 5 tun, tato vozidla mohou mít i prostor 
pro stojící cestující 

c. Kategorie M3 vozidla kategorie M, s více než osmi místy k sezení kromě místa k sezení 
řidiče a s maximální hmotností převyšující 5 tun, tato vozidla mohou mít i prostor pro 
stojící cestující  
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Kat. 
Obsah 

kategorie 
Podkategorie Karoserie 

Předmět 
daně ZDS 

Nápravy Hmotnost 

L 

dvoukolová, 
tříkolová 
motorová 

vozidla, 
čtyřkolky 

L1e – L7e x NE x x 

M 

motorová 
vozidla 

určená pro 
dopravu 

osob 

M1 – M3 x NE x x 

N 

motorová 
vozidla 

určená pro 
dopravu 
nákladů 

N1 x NE x x 

N2 

BA, BB ANO 

§ 2 
odst. 2 

x 12 t 

BC, BD 
x x 

x x 

N3 

BA, BB ANO 

§ 2 
odst. 2 

2 12 t a více 

3 15 t a více 

4 a více 23 t a více 

BC, BD 
2 16 t a více 

3 a více 36 t a více 

O 

přípojná 
vozidla 

vyrobená pro 
dopravu 

nákladů nebo 
osob i pro 

ubytování osob 

O1 x NE x x 

O2 x NE x x 

O3 x 

ANO 

§ 2 
odst. 2 

x x 

O4 x 

ANO 

§ 2 
odst. 2 

x 12 t a více 

O1 – O4 

DA NE x x 

DB ANO x 
Osvobozen o 

od SD* 

T kolové traktory T1 – T5 x NE x x 

C pásové traktory C1 – C5 x NE x x 

R 

přípojná vozidla 
určená k nesení 

nákladu a 
konstruovaná k 
tomu, aby byla 

tažena 
traktorem 

R1 – R4 x NE x x 
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1.3 Služební cesta, kdy je provozovatelem zaměstnanec VPP 

 

Údaje o vozidle 

Registrační značka 1ZD2011 

Kategorie vozidla N3 

Druh vozidla BA 

Provozovatel zaměstnanec 

Zdvihový objem motoru v cm3 12 124 

NPH vozidla v tunách 23 

Počet náprav 3 

Registrace vozidla v ČR 16. 8. 2014 

 

Zaměstnanec je zaměstnán ve spolku, který je veřejně prospěšným poplatníkem dne ZDP (dále 
jen „VPP“). Současně je drobným živnostníkem, tj. podnikatelem podnikající podle 
živnostenského zákona. VPP vykonává pouze charitativní činnost vyplývající z jeho statutu, 
který skončil ztrátou. VPP nemá příjmy, které by byly předmětem daní z příjmů. Ztrátou 
skončilo i podnikání OSVČ. Vozidlo bylo používáno následujícím způsobem. Vozidlo bylo 
používáno v rámci pracovních cest každý den.  

Pracovní cesty VPP:  

- Od 25. 1. do 16. 2. – tuzemská pracovní cesta  

- Od 11. 5. do 25. 6. – tuzemská pracovní cesta  

- Od 13. 7. do 26. 8. – zahraniční pracovní cesta  

- Od 15. 10. do 12. 11. – tuzemská pracovní cesta  

Zaměstnanec sám používal vozidlo k podnikání od 28. 2. do 28. 6. V jiném období nebylo 
vozidlo používáno vůbec.  

 

Řešení č. 1.3 

Jedná se o již zrušené ustanovení. V daném případě se postupuje úplně stejně, jako u 
běžné obchodní korporace. Níže je pospána spojitost ZDP a ZDS, které ovšem v daném 
případě je již irelevantní.  

Dle § 2 odst. 1 písm. c) bod 1 ZDS platí, že pokud se jedná o VPP, jehož příjmy nejsou 
předmětem daně z příjmů, pak nejsou používaná vozidla ani předmětem silniční daně. Dále je 
v § 6 odst. 9 písm. a) ZDS uvedeno, že pokud máme vozidlo do 12 tun a příjmy VPP nejsou 
předmětem daně z příjmů, pak se sazba daně snižuje o 100 %.   

Pro správné pochopení je nyní nutné nahlédnout do ZDP a zjistit, kdy jsou příjmy VPP 
předmětem daní z příjmů. Základní pravidlo ukotvené v § 18a odst. 1 písm. a) ZDP říká, že 
příjmy z nepodnikatelské činnosti nejsou předmětem daně za podmínky, že související výdaje 
(náklady) jsou vyšší. Zjednodušeně řečeno, příjmy z nepodnikatelské činnosti nejsou 
předmětem daně v situaci, kdy je nepodnikatelská činnost ztrátová.   
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Teoretické otázky 
 

1. Zálohy na daň silniční:  

a. platí se i na vozidla osvobozená od daně silniční 
b. za všechna vozidla osvobozená od daně silniční podle § 3 zákona o dani 

silniční, pokud splní podmínky pro nárok na osvobození 
c. za vozidla, u nichž vznikla daňová povinnost v průběhu zdaňovacího období 
d. se neplatí 

2. Daň silniční se nepředepíše a neplatí, činí-li méně než: 

a. 100 Kč 
b. 200 Kč 
c. 500 Kč 
d. 1 000 Kč 

3. Vozidlo kategorie O s kódem druhu karoserie DA: 

a. je zdanitelným vozidlem, ale je od daně osvobozeno, neuvádí se do daňového 
přiznání 

b. je zdanitelným vozidlem 
c. není zdanitelným vozidlem 
d. je zdanitelným vozidlem, ale je do daně osvobozeno, je-li jeho největší 

povolená hmotnost méně než 12 tun 

4. Zdaňovacím obdobím daně silniční je: 

a. kalendářní měsíc 
b. kalendářní čtvrtletí 
c. kalendářní rok 
d. zdaňovací období dle ZDP 

5. Výše daně se posuzuje dle platných údajů uvedených v technickém průkazu na 
dané zdaňovací období: 

a. k poslednímu dni zdaňovacího období  
b. k prvnímu dni registrace zdanitelného vozidla 
c. k prvnímu dni zdaňovacího období anebo ke dni první registrace tohoto 

zdanitelného vozidla v registru silničních vozidel v ČR, pokud k první registraci 
došlo v průběhu zdaňovacího období 

d. všechny odpovědi jsou správné  

6. Silniční daň má úzkou vazbu na: 

a. kromě daňového řádu nemá vazbu na jiný daňový zákon 
b. pouze na zákon o daních z příjmů 
c. zákon o spotřebních daních 
d. zákon o daních z příjmů a také i daňový řád 

7. Základem daně silniční je u návěsů: 

a. zdvihový objem motoru v cm3 
b. součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav 
c. největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav 
d. ani jedna z uvedených odpovědí není správná 
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Technický průkaz 
 

 

Kategorie 

NPH 

Nápravy 

Kód 


