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Krásný den milé kolegyně a vážení kolegové,

blahopřeji Vám k nákupu Komentáře k dani silniční a k dani spotřební s příklady 2022, investice do 
vzdělávání se vždy vyplatí.

Děkuji autorskému týmu, paní Naděždě Klewar Slavíkové, panu Václavu Pikalovi i panu Martinu 
Mikušovi za to, že mají chuť svoje informace a nabyté know-how předávat odborné veřejnosti. Děkuji 
také za to, že si pro předávání odborných informací vybrali právě nás – Účetní Portál.

Letošní novinkou všech našich knih je možnost objednat si knihu podle vlastních potřeb a přání – buď 
jen knihu nebo jen e-book nebo tradičně oboje. Tady jsem vyhověla těm, kteří mi dlouho psali, 
že chtějí šetřit naše lesy a nechtějí knihy fyzicky. Určitě si zvykli spoléhat na rychlé vyhledávání 
v e-booku a přicházejí ke klientovi už jen s počítačem. A naopak někteří chtějí tradičně jen fyzickou 
knihu. 

Součástí komentáře je tradičně mnoho příkladů, každý příklad má svůj název, otázku nebo definici 
problému a samozřejmě řešení. Všechny příklady zde uvedené naleznete už dnes nebo brzy mezi 
příklady Účetního Portálu. Mají značku SPO – spotřební daň, SIL – silniční daň. 

K těmto příkladům mají přístup členové Účetního Portálu od balíčku GOLD. Naleznete zde i příklady, 
které lze přirovnat ke komplexním příkladům ze zkoušek daňových poradců. 

Přeji Vám, aby Vám kniha pomohla ve Vaší praxi nebo na zkouškách, zkrátila Vám cestu k informacím 
a udělala radost svým vzhledem a barevností.

Děkuji za jedinečné dílo, které podle mého názoru nemá v oblasti nabídek knih v naší republice 
konkurenci. 

Děkuji také naší Janě Kubačkové Buzinisové, která pro Vás dílo připravila tak, abyste jej měli začátkem 
roku k dispozici.

Krásný nový rok 2022…

P.

Pěva Čouková
zakladatelka a  Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149
daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR ®
členka Výkonného výboru KA ČR ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ
www.pevacoukova.cz

V Bohuňovicích 11. 1. 2022

Moje současné motto:

» Kola se točí…
» Jedeme dál…
» Spolu to zvládneme…
» Jsme optimističtí…
» Nevzdáváme se…
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Přehled právních předpisů a jejich zkratek

Přehled právních předpisů  
a jejich zkratek

Zkratka Vysvětlení

ZDSL, zákon o dani silniční z. č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů

DŘ, daňový řád z. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

OZ, občanský zákoník z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 104/2000 Sb.
z. č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění 
pozdějších předpisů 

zákon č. 56/2001 Sb.
z. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

ZDP, zákon o daních z příjmů z. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

zákon o pozemních komunikacích z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 299/2020 Sb. z. č. 299/2020 Sb., o změně daňových zákonů a zákonu o kompenzačním bonusu

zákon č. 185/2001 Sb. z. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 341/2014 Sb.
vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

vyhláška č. 343/2014 Sb. vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel

směrnice 1999/62/ES
směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 
o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými 
nákladními vozidly

směrnice 92/106/EHS
směrnice 92/106/EHS, o zavedení společných pravidel pro určité druhy 
kombinované dopravy zboží mezi členskými státy

směrnice 2003/37/ES

směrnice 2003/37/ES, o schvalování typu zemědělských a lesnických 
traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož 
i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků 
a o zrušení směrnice 74/150/EHS, ve znění pozdějších předpisů

zákon o spotřebních daních z. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 563/1991 Sb. z. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 311/2006 Sb. z. č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 201/2012 Sb. z. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 61/1997 Sb. z. č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 307/2013 Sb. z. č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 523/1990 Sb. z. č. 523/1990 Sb., o cenách , ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 110/1997 Sb. z. č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

zákon č. 321/2004 Sb. z. č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů

směrnice 2008/118/ES
směrnice Rady 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní a zrušení 
Směrnice Rady 92/12/EHS

nařízení Komise 684/2009
nařízení Komise (ES) č. 684/2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/
ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího 
spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně

nařízení Komise 3649/92
nařízení Komise (ES) č. 3649/92 o zjednodušeném průvodním dokladu 
pro pohyb výrobků podléhajících spotřební dani, které byly propuštěny 
pro domácí spotřebu v odesílajícím členském státě, uvnitř Společenství
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Přehledy příkladů
Přehled příkladů k dani silniční

Číslo Název Autor

Příklad č. 1 Předmět daně – traktor

Bc
. M

ar
ti

n
 M

ik
uš

Příklad č. 2 Předmět daně silniční u příspěvkových organizací

Příklad č. 3 Silniční daň u obytných vozů

Příklad č. 4 Silniční daň u vozidel „v převodu“

Příklad č. 5 Silniční daň u vozidel „určených k dostavbě“

Příklad č. 6 Silniční daň u čtyřkolky

Příklad č. 7 Silniční daň u nákladních vozidel s pohonem na zkapalněný zemní plyn

Příklad č. 8 Přestavba silničního vozidla

Příklad č. 9 Silniční vozidla na LPG

Příklad č. 10 Poplatník silniční daně u finančního leasingu

Příklad č. 11 Silniční daň u návěsu s výpočtem základu daně

Příklad č. 12 Silniční daň u nákladního automobilu

Příklad č. 13 Nákladní automobil využíván v zemědělství

Příklad č. 14 Likvidace silničního vozidla v zahraničí

Příklad č. 15 Silniční daň při přestavbě na CNG

Příklad č. 16 Změna výše zálohy silniční daně po novele ZDSL

Příklad č. 17 Silniční daň při prodeji nákladního auta nepodnikateli

Příklad č. 18 Sleva na dani silniční při kombinované přepravě

Příklad č. 19 Přestavba přívěsu a daň silniční

Příklad č. 20 Daňové přiznání k dani silniční při úmrtí poplatníka

Příklad č. 21 Daňové přiznání k dani silniční při přeměně společnosti – sloučením

Příklad č. 22 Daňové přiznání k dani silniční při insolvenčním řízení

Příklad č. 23 Souvislý příklad k dani silniční s výpočtem záloh

Příklad č. 24 Souvislý příklad k dani silniční včetně vyplnění přiznání

Příklad č. 25 Souvislý příklad k dani silniční (tahač, návěs, speciální automobil)
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Příklad č. 26
Souvislý příklad k dani silniční (nákladní automobil, rozdíl provozovatele 
a vlastníka, přípojné vozidlo)

Příklad č. 27 Souvislý příklad k dani silniční (cestovní náhrady,tříkolka, nákladní automobil)

Příklad č. 28
Souvislý příklad k dani silniční (využití vozidla k nepodnikatelské činnosti, sleva 
na dani, pracovní cesta, prodej vozidla, přestavba vozidla)

Příklad č. 29
Souvislý příklad k dani silniční (prodej automobilu občanem, veřejně prospěšný 
poplatník, autobus, kombinovaná doprava, sklizňové práce)
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Přehled příkladů k dani spotřební
Číslo Název Autor

Příklad č. 30 Souvislý příklad ke spotřební dani z minerálních olejů 1

pl
k.
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 N
ad

ěž
da

  
K

le
w

ar
 S

la
ví

ko
vá

Příklad č. 31 Souvislý příklad ke spotřební dani z minerálních olejů 2

Příklad č. 32 Souvislý příklad ke spotřební dani z lihu, vína a meziproduktů 1

Příklad č. 33 Souvislý příklad ke spotřební dani z lihu, vína a meziproduktů 2

Příklad č. 34 Souvislý příklad ke spotřební dani z piva 1

Příklad č. 35 Souvislý příklad ke spotřební dani z piva 2

Příklad č. 36 Souvislý příklad ke spotřební dani z tabákových výrobků

Přehledy příkladů
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Bc. Martin Mikuš

DAŇ
SILNIČNÍ
Teorie a příklady

Komentář k zákonu č. 16/1993 Sb., o dani silniční, 
podle právního stavu k 1. 1. 2022 – 
účinné pro daňové přiznání za zdaňovací období 2021

Současná podoba silniční daně se v České republice uplatňuje již od roku 1993, kdy byl přijat zákon 
č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, který silniční daň upravuje. ZDSL byl 
v průběhu let několikrát novelizován. Prostřednictvím této daně se financuje výstavba, údržba 
i modernizace silnic a dálnic, ale i železniční cesty a vnitrozemské vodní cesty. Výnosy z této 
daně plynou do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, který činnosti správy a výstavby 
dopravních cest zajišťuje. Toto určení upravuje zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní 
infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů – první příjmy fond dostal v roce 2001. Je zde zahrnut 
i ekologický aspekt, který je v současnosti a hlavně pro budoucnost velmi důležitý.
Zákonem č. 63/2017 Sb., došlo k dílčí novelizaci ZDSL, která provádí formální, především terminologické 
úpravy, spojené se změnami zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, provedené zejména zákonem č. 239/2013 Sb., kterým se 
mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně 
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona 
č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Rok 2020 a následně i rok 2021 byl ovlivněn výskytem koronaviru SARS–CoV–2, což se mj. projevilo 
v zákoně č. 299/2020 Sb., o změně daňových zákonů a zákonu o kompenzačním bonusu. Na řadu oborů 
podnikání měla negativní dopad samotná epidemie koronaviru SARS–CoV–2 a s tím související změna 
chování obyvatelstva, přičemž tyto dopady by bez provedení vládou přijatých opatření mohly být 
v konečném důsledku závažnější. Cílem uvedené novely bylo zmírnění dopadu pandemie koronaviru 
SARS–CoV–2 na ekonomiku ČR. V oblasti daně silniční se jednalo o úpravu sazeb uvedených v § 6 
ZDSL. Ve srovnání s některými blízkými státy, které mají sazby silniční daně nebo jiné obdobné daně 
u automobilů s maximální povolenou hmotností nad 3,5 tuny na úrovni minimálních sazeb podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání 
určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly, byly sazby české daně silniční u této 
kategorie vozidel výrazně vyšší. Novelou došlo ke snížení sazeb daně silniční na úroveň minimálních 
sazeb podle citované směrnice, a to již pro zdaňovací období roku 2020. Bez ohledu na počet náprav 
se tak silniční daň pro automobily s maximální povolenou hmotností nad 3,5 tuny snížila o 25 %. 



Bc. Martin Mikuš Daň silniční – teorie a příklady

13ucetni-portal.cz/danovy-specialista/

Rozhodnutím o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné 
události publikovaného dne 21. 12. 2020 ve Finančním zpravodaji č. 38/2020 byly prominuty zálohy na 
daň silniční, a to na zdaňovací období roku 2021 podle § 10 ZDSL splatné k 15. 4. 2021, vztahující se na 
všechny daňové subjekty, u nichž převažující část příjmů (u fyzických osob se uvažují pouze příjmy 
podle § 6, 7, 8 a 9 zákona o daních z příjmů) bezprostředně pocházela v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 
z jedné nebo více z činností, které byly v období od 22. 10. 2020 do 31. 3. 2021 zakázány nebo omezeny 
usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření, za podmínky, že tuto skutečnost oznámí 
příslušnému správci daně s uvedením usnesení vlády České republiky, kterým došlo k zákazu nebo 
omezení činnosti.
Účelem tohoto prominutí bylo především ulevit postiženým podnikatelským i nepodnikatelským 
subjektům, u nichž nadpoloviční část příjmů pochází z vyjmenovaných činností. Jako rozhodný 
časový úsek pro posouzení, v jakém rozsahu příjmy dotčeného subjektu pocházejí ze zakázaných nebo 
omezených činností, bylo zvoleno období červen až září 2020, kdy vyjmenované činnosti v provozovnách 
v České republice v zásadě nebyly utlumeny.
Rozhodnutím o prominutí příslušenství daně z důvodu mimořádné události publikovaným dne 
7. 1. 2021 ve Finančním zpravodaji částka 3/2021 pod číslem 4/2021 byly paušálně prominuty všem 
daňovým poplatníkům pokuty za opožděné podání daňového přiznání k dani silniční, bude-li daňové 
přiznání podáno nejpozději dne 1. 4. 2021, a úrok z prodlení vzniklý u daně silniční za rok 2020, bude-li 
daň uhrazena nejpozději 1. dubna 2021. Rozhodnutí nabylo účinnosti dne 7. 1. 2021.
Účelem tohoto rozhodnutí bylo fakticky umožněno podat předmětná daňová přiznání později bez 
sankce.
Rozhodnutím o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události 
publikovaným dne 29. 6. 2021 ve Finančním zpravodaji částka 26/2021 pod číslem 34/2021 byla daňovým 
subjektům z Břeclavska a Hodonínska prominuta záloha na silniční daň splatná 15. 7. 2021. Rozhodnutí 
nabylo účinnosti dne 29. 6. 2021.
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Předmět daně (§ 2 ZDSL)

Zásadním ustanovením ZDSL je § 2, neboť se v něm nachází podmínky, za kterých jsou vozidla 
předmětem ZDSL, resp. výčet podmínek, za kterých vozidla předmětem daně nejsou.

Pro správné uplatnění nejen tohoto ustanovení je pak potřebná znalost zejména:
•  zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů,
• vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel,
•  zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
•  směrnice 92/106/EHS, o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované dopravy 

zboží mezi členskými státy,
•  směrnice 1999/62/ES, o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými 

nákladními vozidly, ve znění směrnice 2006/38/ES.

S účinností od 1. 1. 2014 bylo ustanovení § 2 ZDSL přeformulováno v souvislosti s rekodifikací 
soukromého práva, a to v návaznosti na tyto předpisy:
•  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
•  zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a
•  zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací 

soukromého práva a o změně některých zákonů.

K § 2 odst. 1 ZDSL

Tento odstavec stanoví 4 základní podmínky, které musí být splněny, aby vozidlo bylo předmětem 
daně silniční. Tyto podmínky musí být splněny kumulativně, tj. všechny najednou. Jedná se 
o následující:

1.  Musí se jednat o silniční vozidlo, tj. tak jak je silniční vozidlo definováno v § 2 odst. 1 a 3 a v § 3 
odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů.

  Silniční vozidlo je tedy motorové nebo nemotorové vozidlo, které je vyrobené za účelem provozu 
na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí. Přípojné vozidlo je silniční 
nemotorové vozidlo určené k tažení jiným vozidlem, s nímž je spojeno do soupravy.

 Silniční vozidla se rozdělují na tyto základní druhy:
 a) motocykly (M) – kategorie L – motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly,
 b)  osobní automobily (OA) – kategorie M1 – vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob 

(nepočítaje místo řidiče),
 c)  autobusy (AB) – kategorie M2–3 – vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob 

(nepočítaje místo řidiče) a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost u kategorie M2 nepřevyšuje 
5 000 kg a u kategorie M3 převyšuje 5 000 kg,

 d)  nákladní automobily (NA) – kategorie N1–3 – motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola 
a používají se pro dopravu nákladů:

  N1 – vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg,
  N2 –  vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 12 000 kg,
  N3 – vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg,

I.

§ 2
odst. 1 
ZDSL
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Poplatníci daně (§ 4 ZDSL)

V tomto ustanovení jsou vymezeny osoby, které jsou v případě, že provozují vozidla, jež jsou 
předmětem daně podle § 2 ZDSL, poplatníky daně silniční, tj. osoby povinné platit daň silniční.

K § 4 odst. 1 a 2
Poplatníkem daně silniční je:
• osoba zapsaná jako provozovatel vozidla v technickém průkazu vozidla 
• uživatel vozidla, v jejímž technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která:
 – zemřela, 
 – zanikla nebo 
 – byla zrušena, 
 – je odhlášena z registru vozidel,
•  zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci podle zákoníku práce 

za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla 
již provozovateli vozidla,

•  osoba, která používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní 
zásoba,

•  organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.
Provozovatelem silničního vozidla je podle § 2 odst. 15 zákona č. 56/2001 Sb. osoba, která je v registru 
silničních vozidel zapsána jako vlastník tohoto vozidla, není-li jako jeho provozovatel v registru 
silničních vozidel zapsána jiná osoba.
V případě fyzických osob může být poplatníkem daně nejenom fyzická osoba – podnikatel či OSVČ, 
jež je poplatníkem daně z příjmů, ale i fyzická osoba – nepodnikatel (občan), a to v situaci, kdy 
vozidlo zapůjčí osobě, která jej použije k samostatné činnosti podle § 7 zákona o daních z příjmů resp. 
v přímé souvislosti s podnikáním. To platí, pokud vozidlo zapůjčí zaměstnavateli.
Ve starších technických průkazech se můžeme setkat s pojmem držitel. Pro účely zákona o dani 
silniční se fyzická nebo právnická osoba zapsaná v technickém průkazu vydaném v České republice 
jako držitel silničního vozidla považuje za provozovatele silničního vozidla registrovaného v registru 
silničních vozidel v České republice.
Vlastníkem vozidla je buď právnická osoba, která má vozidlo zahrnuté v obchodním majetku nebo 
fyzická osoba mající vlastnické právo k vozidlu. Vozidlo může být rovněž předmětem společného 
jmění manželů nebo v podílovém spoluvlastnictví dvou či více osob.
Pojmy vlastník a provozovatel (resp. držitel) nejsou totožné, neboť např. v situaci pořízení vozidla 
formou finančního pronájmu s následnou koupí je vlastníkem leasingová společnost a provozovatelem 
je zpravidla nájemce vozidla (tj. jeho potenciální budoucí vlastník). Z výše popsaného je patrné, že 
provozovatelem vozidla nemusí být vždy jen vlastník vozidla, ale jakákoliv osoba, která je vlastníkem 
vozidla k provozování vozidla zmocněna, resp. oprávněna. Toto zmocnění k provozování vozidla může 
vlastník vozidla udělit jiné osobě jakýmkoliv způsobem. V těchto případech je v dokladech k vozidlu, 
tj. technickém průkazu vozidla též uveden zápis o tom, že provozovatel vozidla není zároveň jeho 
vlastníkem.
Uživatelem vozidla je osoba užívající vozidlo. Nicméně při určení, kdo je poplatníkem daně silniční, 
je obvykle rozhodující zápis v technickém průkazu vozidla.
Zaměstnavatel je v souladu s ustanovením § 7 zákoníku práce právnická nebo fyzická osoba, která 
zaměstnává fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu. Zaměstnancem je fyzická osoba, která 

§ 4
ZDSL III.

§ 3  
odst. 1 a 2 

ZDSL

§ 4 odst.
1 a 2 
ZDSL

vykonává osobně pro svého zaměstnavatele závislou činnost v pracovněprávním vztahu na základě 
sjednaného pracovního nebo obdobného poměru, ale také další osoby mající příjmy podle § 6 zákona 
o daních z příjmů, tzn. zejména: 
–  osoby mající příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského 

poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen 
dbát příkazů plátce,

– osoby mající příjmy z funkčního požitku,
– členové družstev,
– společníci společností s ručením omezeným,
– komanditisté komanditních společností,
– členové orgánů právnické osoby,
– likvidátoři.
Zaměstnavatel je poplatníkem daně silniční v případě, že vyšle zaměstnance na pracovní cestu 
osobním automobilem, který mu neposkytl (není tudíž vlastníkem ani provozovatelem tohoto 
vozidla zapsaných v technickém průkazu) a zaměstnanci přísluší za použití tohoto vozidla náhrada 
jízdních výdajů. Vzhledem k tomu, že ZDSL neuvádí, o jaký způsob vyplácení cestovních náhrad jde, 
je nutné vzít v potaz všechny způsoby, které zákoník práce umožňuje, tj. nejen vyplácení základní 
náhrady a náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty, ale i náhrady odpovídající ceně jízdenky 
za příslušný hromadný dopravní prostředek.
Zaměstnavatel není poplatníkem, pokud daňová povinnost vznikla z jiného důvodu již provozovateli 
vozidla zapsaného v technickém průkazu vozidla.
Pokud zaměstnanec použije v rámci vykonávané pracovní cesty jiný druh silničního vozidla než 
osobní automobil, např. nákladní automobil a toto vozidlo není vozidlem zaměstnavatele, bude 
v tomto případě poplatníkem daně silniční provozovatel zapsaný v technickém průkazu vozidla.

K § 4 odst. 3
V tomto ustanovení je uvedena zásada solidarity, pokud daňová povinnost náleží více osobám. Tyto 
osoby pak platí daň společně a nerozdílně. Tato situace může nastat v případě, že fyzická osoba – 
zaměstnanec je zaměstnancem více subjektů a použije své soukromé vozidlo na pracovní cestě např. 
u dvou zaměstnavatelů v jednom kalendářním měsíci. V této situaci má správce daně možnost se 
obrátit na kteréhokoliv z poplatníků a požadovat splnění jeho povinností. Vyrovnání mezi poplatníky 
je pak na vzájemné dohodě mezi poplatníky.

K § 4 odst. 4
Od 1. 1. 2014 je vymezeno, že stálá provozovna zakotvená v § 22 odst. 2 zákona o daních z příjmů se 
považuje za organizační složku, a tudíž poplatníka daně silniční.

Příklad č. 10 – Poplatník silniční daně u finančního leasingu

Zadání
Obchodní korporace „A“ si srpnu 2020 si formou finančního leasingu pronajala tahač návěsů, 
který má v technickém průkazu uvedeny také tyto údaje:
– označení druhu a kategorie vozidla .................................................NAS–N2
– počet náprav – z toho poháněných ..................................................2–1
– zdvihový objem válců motoru (cm3) .................................................10308
– největší přípustná/povolená hmotnost (kg) ....................................18000/18000
– největší přípustná/povolená hmotnost náprav (kg) ......................7500/7500–11500/11500
– rok výroby ............................................................................................2012
– datum první registrace vozidla .........................................................26. 3. 2012
– datum první registrace vozidla v ČR ................................................10. 2. 2013

§ 4
odst. 3 
ZDSL

§ 4
odst. 3
ZDSL

§ 4
odst. 4 
ZDSL

§ 4
odst. 4
ZDSL
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vykonává osobně pro svého zaměstnavatele závislou činnost v pracovněprávním vztahu na základě 
sjednaného pracovního nebo obdobného poměru, ale také další osoby mající příjmy podle § 6 zákona 
o daních z příjmů, tzn. zejména: 
–  osoby mající příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského 

poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen 
dbát příkazů plátce,

– osoby mající příjmy z funkčního požitku,
– členové družstev,
– společníci společností s ručením omezeným,
– komanditisté komanditních společností,
– členové orgánů právnické osoby,
– likvidátoři.
Zaměstnavatel je poplatníkem daně silniční v případě, že vyšle zaměstnance na pracovní cestu 
osobním automobilem, který mu neposkytl (není tudíž vlastníkem ani provozovatelem tohoto 
vozidla zapsaných v technickém průkazu) a zaměstnanci přísluší za použití tohoto vozidla náhrada 
jízdních výdajů. Vzhledem k tomu, že ZDSL neuvádí, o jaký způsob vyplácení cestovních náhrad jde, 
je nutné vzít v potaz všechny způsoby, které zákoník práce umožňuje, tj. nejen vyplácení základní 
náhrady a náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty, ale i náhrady odpovídající ceně jízdenky 
za příslušný hromadný dopravní prostředek.
Zaměstnavatel není poplatníkem, pokud daňová povinnost vznikla z jiného důvodu již provozovateli 
vozidla zapsaného v technickém průkazu vozidla.
Pokud zaměstnanec použije v rámci vykonávané pracovní cesty jiný druh silničního vozidla než 
osobní automobil, např. nákladní automobil a toto vozidlo není vozidlem zaměstnavatele, bude 
v tomto případě poplatníkem daně silniční provozovatel zapsaný v technickém průkazu vozidla.

K § 4 odst. 3
V tomto ustanovení je uvedena zásada solidarity, pokud daňová povinnost náleží více osobám. Tyto 
osoby pak platí daň společně a nerozdílně. Tato situace může nastat v případě, že fyzická osoba – 
zaměstnanec je zaměstnancem více subjektů a použije své soukromé vozidlo na pracovní cestě např. 
u dvou zaměstnavatelů v jednom kalendářním měsíci. V této situaci má správce daně možnost se 
obrátit na kteréhokoliv z poplatníků a požadovat splnění jeho povinností. Vyrovnání mezi poplatníky 
je pak na vzájemné dohodě mezi poplatníky.

K § 4 odst. 4
Od 1. 1. 2014 je vymezeno, že stálá provozovna zakotvená v § 22 odst. 2 zákona o daních z příjmů se 
považuje za organizační složku, a tudíž poplatníka daně silniční.

Příklad č. 10 – Poplatník silniční daně u finančního leasingu

Zadání
Obchodní korporace „A“ si srpnu 2020 si formou finančního leasingu pronajala tahač návěsů, 
který má v technickém průkazu uvedeny také tyto údaje:
– označení druhu a kategorie vozidla .................................................NAS–N2
– počet náprav – z toho poháněných ..................................................2–1
– zdvihový objem válců motoru (cm3) .................................................10308
– největší přípustná/povolená hmotnost (kg) ....................................18000/18000
– největší přípustná/povolená hmotnost náprav (kg) ......................7500/7500–11500/11500
– rok výroby ............................................................................................2012
– datum první registrace vozidla .........................................................26. 3. 2012
– datum první registrace vozidla v ČR ................................................10. 2. 2013

§ 4
odst. 3 
ZDSL

§ 4
odst. 3
ZDSL

§ 4
odst. 4 
ZDSL

§ 4
odst. 4
ZDSL
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Do technického průkazu vozidla byla obchodní korporace jako provozovatel zapsána dne 
29. 8. 2020. Tento tahač použil k podnikání v srpnu, září, říjnu, listopadu a prosinci, a to 
s návěsem, který měl formou operativního pronájmu pronajat od obchodní korporace „B“, pro 
kterou prováděl přepravu nákladu. V technickém průkazu uvedeného návěsu jsou uvedeny 
následující údaje:
– označení druhu a kategorie vozidla .................................................PV–04–NS
– počet náprav – z toho poháněných ..................................................2–0
– největší přípustná/povolená hmotnost (kg) ....................................30000/30000
– největší přípustná/povolená hmotnost náprav (kg) ......................T 12 000–9 000–9 000
– rok výroby ............................................................................................2012
– datum první registrace vozidla .........................................................26. 3. 2012
– datum první registrace vozidla v ČR ................................................10. 2. 2013
Jsou uvedená vozidla předmětem daně silniční? Pokud ano, kdo je jejich poplatníkem?

Řešení
Tahač byl předmětem daně od srpna do prosince. Obchodní korporace „A“ je v těchto měsících 
rovněž poplatníkem daně tohoto vozidla. 
Návěs, který používala obchodní korporace „A“ s uvedeným tahačem, je předmětem daně, ale 
obchodní korporace „A“ není poplatníkem daně silniční u tohoto vozidla, protože v technickém 
průkazu tohoto pronajatého vozidla není zapsána jako provozovatel (v případě operativního 
pronájmu je i nadále jako provozovatel zapsán zpravidla vlastník vozidla). Poplatníkem daně 
silniční za návěs je tak pronajímatel, tj. obchodní korporace „B“.

Rozsudek NSS 1 Afs 79/2012–42 z 27. listopadu 2012
DSL je vybudována na formálním stavu zápisů v registru silničních vozidel (viz 1 Afs 54/2012–40). 
Definice „provozovatele vozidla“ ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve 
znění pozdějších předpisů, který tento pojen vymezuje lze použít pouze pro potřeby tohoto 
zákona, nikoliv v souvislosti s placením daně silniční.
„NSS uzavírá, že poplatníkem silniční daně z předmětného vozidla měl být žalobce, neboť 
splňoval formální kriteria stanovená v § 4 odst. 1 písm. a) ZDSL, tedy byl osobou zapsanou 
v registru vozidel a stejně tak byl uveden v technickém průkazu. Rozhodným nemůže být ani 
argument žalobce, že již od roku 1992 s předmětným vozidlem nedisponuje z důvodu, že jej prodal 
a nabyvateli udělil plnou moc k provedení příslušné změny zápisu v registru silničních vozidel. 
Pokud by byl totiž žalobce dostatečně bdělý a střežil svá práva, dohlédl by již v roce 1992 na to, 
aby byla provedena změna vlastníka v registru silničních vozidel.“
Rozsudek KS v Plzni 57 Af 30/2012 z 13. listopadu 2013
Poplatníkem daně silniční je osoba zapsaná v registru silničních vozidel nezávisle na faktickém 
stavu vlastnictví a provozování, resp. užívání, příslušného vozidla. Povinnost k odvodu daně 
silniční je v zákoně o dani silniční postavena na zjištění formálního stavu splnění podmínek 
pro její odvedení, i v případě daňové povinnosti podle § 4 odst. 1 písm. b) ZDSL. Neprokáže-li 
vlastník vozidla, že jeho uživatelem je jiná osoba, je poplatníkem daně silniční vlastník, neboť 
v takovém případě je uživatelem z titulu svého vlastnického práva a zda své právo vozidlo 
užívat fakticky realizuje, či nikoliv, není rozhodující.
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 Závěrečné příklady  
k dani silniční

XII.1  Příklad č. 23 – Souvislý příklad k dani silniční 
s výpočtem záloh

Zadání

Obchodní korporace má v obchodním majetku zahrnuto vozidlo RZ 5F5 1101, které má v technickém 
průkazu uvedeny mj. tyto údaje:

• označení druhu a kategorie vozidla ................................................. OA–M1G
•  počet náprav – z toho poháněných ................................................... 2–1
• zdvihový objem válců motoru (cm3) ................................................. 1 248
• největší přípustná/povolená hmotnost (kg) .................................... 1570/1570
• největší přípustné/povolené hmotnosti náprav (kg) ...................... 880/880–705/705 
• datum první registrace vozidla ......................................................... 15. 2. 2018
• datum první registrace vozidla v ČR ................................................. 5. 5. 2018

Toto vozidlo používáno obchodní korporací v roce 2021 v měsících leden, březen až červenec a září až 
listopad.

Dne 28. 3. 2021 byl zakoupen obchodní korporací osobní automobil, který má v technickém průkazu 
uvedeny mj. tyto údaje:

• označení druhu a kategorie vozidla ................................................. OA–M1
• počet náprav – z toho poháněných ................................................... 2–1
• zdvihový objem válců motoru (cm3) ................................................. 1895
• největší přípustná/povolená hmotnost (kg) .................................... 1590/1590
• největší přípustné/povolené hmotnosti náprav (kg) ...................... 890/890–700/700 
• datum první registrace vozidla ......................................................... 8. 4. 2021
• datum první registrace vozidla v ČR ................................................. 8. 4. 2021

Vozidlo bylo zaregistrováno do registru silničních vozidel registračním místem dne 8. 4. 2021, kdy 
mu také byla přidělena RZ 5F5 1102. Vozidlo bylo zahrnuto do obchodního majetku podle zápisu 
na evidenční kartě dne 10. 10. 2021, ale k podnikatelské činnosti bylo použito již v březnu a dále 
pak v dubnu, květnu, červnu, září a říjnu. V dalších měsících vozidlo nebylo použito, protože bylo 
nepojízdné.

V květnu a červnu 2021 obchodní korporace používala ke své činnosti osobní automobil RZ DLA–456, 
který měla vypůjčen od své dceřiné obchodní korporace ze Slovenské republiky.

• označení druhu a kategorie vozidla ................................................. OA–M1
• počet náprav – z toho poháněných ................................................... 2–1
• zdvihový objem válců motoru (cm3) ................................................. 1695
• největší přípustná/povolená hmotnost (kg) .................................... 1590/1590
• největší přípustné/povolené hmotnosti náprav (kg) ...................... 890/890–700/700 
• datum první registrace vozidla ......................................................... 8. 11. 2019
• datum první registrace vozidla v SR ................................................. 8. 11. 2019

XII.
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V srpnu 2021 si obchodní korporace formou finančního leasingu pronajala tahač návěsů RZ 5F5 1103, 
který má v technickém průkazu uvedeny mj. také tyto údaje:

• označení druhu a kategorie vozidla ................................................. NAS–N2
• počet náprav – z toho poháněných ................................................... 2–1
• zdvihový objem válců motoru (cm3) ................................................. 10308
• největší přípustná/povolená hmotnost (kg) .................................... 18000/18000
• největší povolené hmotnosti náprav (kg) ........................................ 7500–11500
• rok výroby ............................................................................................ 2014
• datum první registrace vozidla ......................................................... 12. 6. 2021
• datum první registrace vozidla v ČR ................................................. 12. 6. 2021
•  předpis EHK OSN nebo směrnice EU (plnění limitů emisí škodlivin ve výfukových plynech)

2001/27A
Do technického průkazu vozidla byl podnikatel jako provozovatel zapsán dne 29. 11. 2021. Tento tahač 
použil k podnikání v srpnu, září, říjnu, listopadu a prosinci, a to s návěsem RZ 5F5 1104, který měl 
formou operativního pronájmu pronajat od jiné obchodní korporace, pro kterou prováděl přepravu 
nákladu. V technickém průkazu tohoto vozidla jsou uvedeny mj. také tyto údaje:

• označení druhu a kategorie vozidla ................................................. PV–04–NS
• počet náprav – z toho poháněných ................................................... 2–0
• největší přípustná/povolená hmotnost (kg) .................................... 30000/30000
• největší povolené hmotnosti náprav (kg) ........................................ T12000–9000–9000
• rok výroby ............................................................................................ 2019
• datum první registrace vozidla ......................................................... 26. 3. 2019
• datum první registrace vozidla v ČR ................................................. 10. 2. 2020

Za která vozidla je podnikatel poplatníkem daně silniční, jaké a kdy měl v roce 2021 platit zálohy 
na daň a jak vyplní daňové přiznání?

Řešení 
Nejprve je nutné zjistit, zda uvedená vozidla byla předmětem daně a kdo bude poplatníkem daně 
za tato vozidlo. Až poté bude poplatník daně zjišťovat další údaje nezbytné pro správné placení 
záloh na daň a daně.

...
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XII.2  Příklad č. 24 – Souvislý příklad k dani silniční
včetně vyplnění přiznání

Zadání
Obchodní korporace Silniční doprava s. r. o. podniká v oblasti silniční dopravy. K 1. 1. 2021 byla součástí 
obchodního majetku obchodní korporace Silniční doprava s. r. o. a vedena v knize dlouhodobého 
hmotného majetku tato vozidla:

1.  Speciální automobil – automobilový jeřáb RZ 5E1 1701
V technickém průkazu jsou uvedeny následující údaje:
• označení druhu a kategorie vozidla ............................................ SA–N3
• počet náprav – z toho poháněných ............................................. 3–3
• zdvihový objem válců motoru (cm3) ............................................ 12558
• největší přípustná/povolená hmotnost (kg) ............................... 22350/22350
• největší přípustné/povolené hmotnosti náprav (kg) ................. 5380/5710–6450/8750–8700/8700
• datum první registrace vozidla .................................................... 15. 2. 1987
• datum první registrace vozidla v ČR ........................................... 15. 2. 1987

2. Osobní automobil RZ 5E1 1702
V technickém průkazu jsou uvedeny následující údaje:
• označení druhu a kategorie vozidla ............................................ OA–M1
• počet náprav – z toho poháněných ............................................. 2–1
• zdvihový objem válců motoru (cm3) ............................................ 1586
• největší přípustná/povolená hmotnost (kg) ............................... 1685/1685
• největší přípustné/povolené hmotnosti náprav (kg) ................. 870/870–910/910 
• datum první registrace vozidla .................................................... 18. 4. 2014
• datum první registrace vozidla v ČR ........................................... 18. 11. 2015

3. Nákladní automobil sklápěčkový RZ 5E1 1703
V technickém průkazu jsou uvedeny následující údaje:

• označení druhu a kategorie vozidla ............................................ NA–N3
• počet náprav – z toho poháněných ............................................. 3–1
• zdvihový objem válců motoru (cm3) ............................................ 11990
• největší přípustná/povolená hmotnost (kg) ............................... 25850/25850
• největší přípustné/povolené hmotnosti náprav (kg) ................. 7250/7250–11100/11100–7450/7450
• datum první registrace vozidla .................................................... 22. 11. 2012
• datum první registrace vozidla v ČR ........................................... 22. 11. 2012

4. Nákladní automobil – tahač návěsů, RZ 5E1 1704.
V technickém průkazu jsou uvedeny následující údaje:

• označení druhu a kategorie vozidla ............................................ NA–N3
• počet náprav – z toho poháněných ............................................. 2–1
• zdvihový objem válců motoru (cm3) ............................................ 12777
• největší přípustná/povolená hmotnost (kg) ............................... 19500/18000
• největší přípustné/povolené hmotnosti náprav (kg) ................. 7100/7100–11500/11500
• rok výroby ....................................................................................... 2014
• datum první registrace vozidla .................................................... 21. 10. 2014
• datum první registrace vozidla v ČR ........................................... 12. 4. 2016
Pozn.: Vozidlo bylo používáno v soupravě s návěsem RZ 5E1 1705.
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5. Návěs nákladní RZ 5E1 1705
V technickém průkazu jsou uvedeny následující údaje:

• označení druhu a kategorie vozidla ............................................ PV–O4–NS
• počet náprav – z toho poháněných ............................................. 3–0
• největší přípustná/povolená hmotnost (kg) ............................... 26350/26350
• největší povolené hmotnosti náprav (kg) ................................... T13500–5780–5780–5780
• rok výroby ....................................................................................... 2009
• datum první registrace vozidla .................................................... 26. 10. 2009
• datum první registrace vozidla v ČR ........................................... 26. 10. 2009
Pozn.: Vozidlo bylo používáno v soupravě s tahačem RZ 5E1 1704.

6. Traktor RZ 5E1 1706
V technickém průkazu jsou uvedeny následující údaje:

• označení druhu a kategorie vozidla ............................................ TR–T
• počet náprav – z toho poháněných ............................................. 2–1 
• zdvihový objem válců motoru (cm3) ............................................ 3850
• největší přípustná/povolená hmotnost (kg) ............................... 5250/5250
• největší přípustné/povolené hmotnosti náprav (kg) ................. 1520/1520–3630/3630
• datum první registrace vozidla .................................................... 7. 5. 1990
• datum první registrace vozidla v ČR ........................................... 7. 5. 1990

7. Nákladní automobil – tahač návěsů, RZ 5E1 1707
V technickém průkazu jsou uvedeny následující údaje:

• označení druhu a kategorie vozidla ............................................ NAS–N2
• počet náprav – z toho poháněných ............................................. 2–1
• zdvihový objem válců motoru (cm3) ............................................ 10499
• největší přípustná/povolená hmotnost (kg) ............................... 17000/17000
• největší povolené hmotnosti náprav (kg) ................................... 7700–12000
• rok výroby ....................................................................................... 2005
• datum první registrace vozidla .................................................... 2. 12. 2005
• datum první registrace vozidla v ČR ........................................... 13. 9. 2010
Pozn.: Vozidlo bylo používáno v soupravě s návěsem RZ 5E1 1708.

8. Návěs nákladní RZ 5E1 1708
V technickém průkazu jsou uvedeny následující údaje:

• označení druhu a kategorie vozidla ............................................ PV–O4
• počet náprav – z toho poháněných ............................................. 3–0
• největší přípustná/povolená hmotnost (kg) ............................... 26000/26000
• největší povolené hmotnosti náprav (kg) ................................... T10680–5350–5350–5780
• rok výroby ....................................................................................... 2011
• datum první registrace vozidla .................................................... 25. 6. 2011
• datum první registrace vozidla v ČR ........................................... 25. 6. 2011
Pozn.: Vozidlo bylo používáno v soupravě s tahačem RZ 5E1 1707.
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9. Nákladní automobil skříňový, RZ 5E1 1709
V technickém průkazu jsou uvedeny následující údaje:

• označení druhu a kategorie vozidla ............................................ NA–N3
• počet náprav – z toho poháněných ............................................. 2–1
• zdvihový objem válců motoru (cm3) ............................................ 7685
• největší přípustná/povolená hmotnost (kg) ............................... 15000/15000
• největší přípustné/povolené hmotnosti náprav (kg) ................. 5300/5300–10700/10700
• rok výroby ....................................................................................... 2000
• datum první registrace vozidla .................................................... 25. 4. 2000
• datum první registrace vozidla v ČR ........................................... 25. 4. 2000

10. Nákladní automobil – autodomíchávač RZ 5E1 1710
V technickém průkazu jsou uvedeny následující údaje:

• označení druhu a kategorie vozidla ............................................ NA–N3
• počet náprav – z toho poháněných ............................................. 3–3
• zdvihový objem válců motoru (cm3) ............................................ 14975
• největší přípustná/povolená hmotnost (kg) ............................... 23500/23500
• největší přípustné/povolené hmotnosti náprav (kg) ................. 5900/5900–7500/7500–7500/7500
• datum první registrace vozidla .................................................... 11. 1. 2003
• datum první registrace vozidla v ČR ........................................... 11. 1. 2003

11. Speciální automobil – nosič různého zařízení RZ 5D1 1610
V technickém průkazu jsou uvedeny následující údaje:

• označení druhu a kategorie vozidla ............................................ SM–N3
• počet náprav – z toho poháněných ............................................. 3–3
• zdvihový objem válců motoru (cm3) ............................................ 7412
• největší přípustná/povolená hmotnost (kg) ............................... 10700/8700
• největší povolené hmotnosti náprav (kg) ................................... 2100–4300–4300
• datum první registrace vozidla .................................................... 12. 3. 1975
• datum první registrace vozidla v ČR ........................................... 12. 3. 1975

12. Osobní automobil hatchback RZ 5D1 1605
V technickém průkazu jsou uvedeny následující údaje:

• označení druhu a kategorie vozidla ............................................ OA–M1–HB–5
• počet náprav – z toho poháněných ............................................. 2–1
• zdvihový objem válců motoru (cm3) ............................................ 1397
• největší přípustná/povolená hmotnost (kg) ............................... 1580/1580
• největší přípustné/povolené hmotnosti náprav (kg) ................. 900/900–800/800 
• datum první registrace vozidla .................................................... 2. 5. 2012
• datum první registrace vozidla v ČR ........................................... 5. 6. 2013

13. Přívěs nákladní RZ 5D5 1510
V technickém průkazu jsou uvedeny následující údaje:

• označení druhu a kategorie vozidla ............................................ PV–04
• počet náprav – z toho poháněných ............................................. 3–0
• největší přípustná/povolená hmotnost (kg) ............................... 22000/22000
• datum první registrace vozidla .................................................... 12. 10. 2014
• datum první registrace vozidla v ČR ........................................... 12. 10. 2014
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A.  Dne 12. 1. obchodní korporace zajistila ekologickou likvidaci vozidla RZ 5D1 1610. O ekologické
likvidaci byl vydán doklad tuzemským subjektem pověřeným sběrem a likvidací vozidel
a autovraků. K trvalému vyřazení uvedeného vozidla z registru vozidel došlo dne 20. 1.

B.  V lednu nechala obchodní korporace provést přestavbu nákladního přívěsu RZ 5D5 1510 na nákladní
přívěs traktorový (kategorie OT). Přestavbou nedošlo ke změně počtu náprav ani největší přípustné/
povolené hmotnosti. Změna byla zaznamenána v technickém průkazu dne 5. 2.

C.  Speciální automobil – automobilový jeřáb RZ 5E1 1701 byl používán k činnosti obchodní korporace
pouze v měsících lednu – červnu.

D.  Osobní vozidlo RZ 5E1 1702 bylo od 1. 1. do 15. 10. používáno k činnosti obchodní korporace. Dne 15. 10.
bylo vozidlo prodáno fyzické osobě a tentýž den byla provedena změna vlastníka a provozovatele.
Fyzická osoba vozidlo používala od října do prosince k nepodnikatelským účelům a současně
v souvislosti s činností, ze které fyzické osobě plynuly příjmy z nájmu podle § 9 zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

E.  Dne 17. 1. zakoupila obchodní korporace osobní vozidlo na elektrický pohon, kterému byla dne
19. 1. přidělena RZ 5E1 1711 a vozidlo používala ke své činnosti v měsících březen až prosinec.
V technickém průkazu tohoto vozidla jsou uvedeny následující údaje:
• označení druhu a kategorie vozidla ............................................ OA–M1
• počet náprav – z toho poháněných ............................................. 2–1
• palivo .............................................................................................. EL
• zdvihový objem válců motoru (cm3) ............................................ –––
• největší přípustná/povolená hmotnost (kg) ............................... 1670/1670
• největší přípustné/povolené hmotnosti náprav (kg) ................. 755/755–955/955
• datum první registrace vozidla .................................................... 19. 1. 2021
• datum první registrace vozidla v ČR ........................................... 19. 1. 2021

F.  Dne 20. 3. byl obchodní korporaci Silniční doprava s. r. o. odcizen osobní automobil RZ 5D1 1605.
Uvedená skutečnost byla nahlášená Policii ČR, která o této skutečnosti sepsala protokol o krádeži
vozidla, a dále také obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vede registr vozidel. Dne
15. 8. téhož roku vydala Policie ČR usnesení o krádeži vozidla uvedené RZ.

G.  V dubnu obchodní korporace Silniční doprava s. r. o. pořídila havarovaný ojetý osobní automobil
RZ 5D1 1612. V tomto měsíci byla zároveň provedena registrace tohoto vozidla na příslušném
registračním místě. V rámci opravy tohoto vozidla, která byla ukončena v květnu, byla provedena
jeho úprava tak, aby toto vozidlo mohlo jako palivo používat stlačený zemní plyn označovaný jako
NG. Po provedené opravě včetně zmíněné úpravy byl tento osobní automobil použit k činnostem
obchodní korporace, tj. od měsíce června do konce roku. V technickém průkazu tohoto vozidla
jsou uvedeny následující údaje:
• označení druhu a kategorie vozidla ............................................ OA–M1
• počet náprav – z toho poháněných ............................................. 2–1
• zdvihový objem válců motoru (cm3) ............................................ 1248
• největší přípustná/povolená hmotnost (kg) ............................... 1570/1570
• největší přípustné/povolené hmotnosti náprav (kg) ................. 880/880–705/705 
• datum první registrace vozidla .................................................... 18. 4. 2013
• datum první registrace vozidla v ČR ........................................... 18. 11. 2014

H.  Dne 29. 4. korporace zakoupila nové osobní vozidlo. Dne 3. 5. byly předloženy registračnímu místu
doklady potřebné k registraci nového vozidla a k přihlášení do registru silničních vozidel. Vozidlu
byla přidělena RZ 5E1 1712. Vozidlo bylo ihned po zaregistrování používáno k činnosti korporace,
tzn. od května až do prosince. V technickém průkazu tohoto vozidla jsou uvedeny následující
údaje:
• označení druhu a kategorie vozidla ............................................ OA–M1
• počet náprav – z toho poháněných ............................................. 2–1
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• zdvihový objem válců motoru (cm3) ............................................ 1197
• největší přípustná/povolená hmotnost (kg) ............................... 1676/1676
• největší přípustné/povolené hmotnosti náprav (kg) ................. 870/870–880/880
• datum první registrace vozidla .................................................... 3. 5. 2021
• datum první registrace vozidla v ČR ........................................... 3. 5. 2021

I.  Nákladní automobil sklápěčkový RZ 5E1 1703 byl po celé zdaňovací období používán k činnosti
obchodní korporace. Dne 20. 8. došlo ke ztrátě RZ 5E1 1703 a dne 23. 8. došlo k zaznamenání této
změny v technickém průkazu a k vydání nové RZ 5E1 2020.

J.  Tahač návěsů RZ 5E1 1704 a návěs nákladní RZ 5E1 1705 byly od ledna do prosince používány
k činnosti obchodní korporace. Tato vozidla byla používána rovněž k přepravě zboží tak, že ze
skladovacích prostor obchodní korporace vždy dochází k převozu zboží tahačem po pozemní
komunikaci k nejbližšímu místu nákladky na železniční stanici. Zboží je v uzavřených
přepravních jednotkách přepravováno do určeného místa v ČR. Přeprava zboží splňuje podmínky
kombinované dopravy v souladu s ustanovením § 12 ZDSL. Vzdušnou čárou je vzdálenost přepravy
po železnici 108 km. Obě vozidla uskutečnila v roce 2021 uvedeným způsobem v kombinované
dopravě 81 jízd. Dále vozidla uskutečnila v kombinované dopravě ještě 12 jízd, avšak s prázdnou
přepravní jednotkou, bez zboží.

K.  Traktor RZ 5E1 1706 používala obchodní korporace ke své činnosti ve všech měsících zdaňovacího
období.

L.  Tahač RZ 5E1 1707 společně s návěsem 5E1 1708 byly obchodní korporací použity v měsících únor až
listopad.

M.  Nákladní vozidlo RZ 5E1 1709 bylo od ledna do května používáno k činnosti obchodní korporace
v České republice a zároveň i na Slovensku. Dne 30. 5. došlo na Slovensku k poruše tohoto vozidla,
a proto bylo vozidlo odtaženo k opravě do servisu v Bratislavě. Opraveno bylo dne 4. 7. a následně
bylo po zbytek roku používáno jen v ČR.

N.  Nákladní vozidlo RZ 5E1 1710 bylo používáno k činnosti obchodní korporace od ledna do října.
Vzhledem k poklesu zakázek obchodní korporace v zimním období toto nákladní vozidlo vyřazeno
z provozu a příslušné RZ byly uloženy do tzv. depozita dne 1. 11. V prosinci korporace obdržela
zakázku, ke které potřebovala využít toto vozidlo, a proto dne 6. 12. korporace ukončila vyřazení
vozidla z provozu a ihned vozidlo použila ke své činnosti.

O.  Obchodní korporace vysílala v průběhu zdaňovacího období k pracovním cestám svého
zaměstnance jeho soukromým vozidlem RZ 3AM 2323. Postupně ho vyslala na služební cestu
2 dny v březnu, 1 den v červnu, 5 dnů v září a 1 den v prosinci. Za použití uvedeného vozidla ke
služebním cestám vyplatila obchodní korporace zaměstnanci cestovní náhrady. V technickém
průkazu vozidla RZ 3AM 2323 jsou uvedeny následující údaje:
• označení druhu a kategorie vozidla ............................................ OA–M1
• počet náprav – z toho poháněných ............................................. 2–1
• zdvihový objem válců motoru (cm3) ............................................ 1397
• největší přípustná/povolená hmotnost (kg) ............................... 1590/1590
• největší přípustné/povolené hmotnosti náprav (kg) ................. 890/890–700/700 
• datum první registrace vozidla .................................................... 17. 8. 2015
• datum první registrace vozidla v ČR ........................................... 17. 8. 2015

Pokud není uvedeno jinak, jsou vozidla předmětem daně po celé zdaňovací období.
V technických průkazech vozidel je jako provozovatel zapsána obchodní korporace Silniční doprava 
s. r. o., pokud není uvedeno jinak.
Vypočítejte daňovou povinnost obchodní korporace Silniční doprava s. r. o. za kalendářní rok 
2021.
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Řešení

1. Vozidlo RZ 5E1 1701
•  Vozidlo je předmětem daně silniční v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 ZDSL v měsících, kdy 

bylo použito poplatníkem daně z příjmů právnických osob na území České republiky, tj. v tom 
případě v měsících lednu – červnu.

•  ...
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06 Kód rozlišení typu přiznání / da tum

05 Počet příloh

/

14 Bankovní  účty:  číslo  účtu  /  směrový  kód peněžního ústavu

25 5407     MFin 5407  -  vzor  č.  17 *)  nehodící  se  škrtněte

d) stát

c) ulice a  č.  orientační  (část  obce a  č.  popisné)

b) PSČ
13 Adresa místa pobytu  fyzické osoby  / sídla právnické osoby
a) obec

12 Dodatek obchodního  jména

11 Název právnické osoby

09 Titul 10  Jméno(-a)

08 Rodné příjmení

I. ODDÍL
Údaje o poplatníkovi

07 Příjmení

f) faxe) telefon

P Ř I Z N Á N Í
k dani silniční za kalendářní rok

podle zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů

otisk  podacího  razítka  finančního úřadu

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.
01 Finančnímu úřadu pro  / Specializovanému finančnímu úřadu

01a Územnímu pracovišti  v,  ve,  pro

03 Rodné  číslo  (identifikační  číslo)

02 Daňové  identifikační  číslo

opravnéřádné dodatečné

04 Daňové přiznání*)

C Z

2021

1

7 7 9 0 0

Č E S K Á  R E P U B L I K A

1 2 3 4 5 6 7 8

XXXXX

P ř í k l a d 2 4

O l o m o u c

S i l n i č n í  d o p r a v a  s . r . o .

XXXXX

A

Vytištěno
aplikacíEPO
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Mgr. Bc. Václav Pikal

DAŇ
SILNIČNÍ
Příklady
Pozn.:  Příklady jsou sestaveny k právnímu stavu zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, k 1. 1. 2022

Snahou autora příkladů k dani silniční bylo sestavit zadání příkladů tak, aby byly obsaženy zejména 
případy, které se v praxi často vyskytují. Dále jsou zde uvedeny případy, které činí při praktickém 
řešení osobám, které vypočítávají daň silniční, nezřídka problémy. 

I.  Příklad č. 25 – Souvislý příklad k dani silniční
(tahač, návěs, speciální automobil)

Zadání

Vozidla s dále uvedenými registračními značkami (dále „RZ“) byla v roce 2022 používána v uvedeném 
rozsahu a za uvedených podmínek. Pokud nebude u jednotlivých vozidel uvedeno jinak, jsou 
registrovaná a provozovaná v České republice a vlastníkem je pan Jan Josefík, který je podnikatelem 
– fyzickou osoba (dále „FO“). Vozidla jsou vložena do obchodního majetku FO a používána k činnostem
v rozsahu dále uvedeném na území České republiky.
Zadání úkolu: 
1. Vypočítat daňovou povinnost za rok 2022 u jednotlivých vozidel
2. Vypočítat zálohovou povinnost u jednotlivých vozidel ve lhůtách splatnosti
3. Určit poplatníka (popř. poplatníky) daně u jednotlivých vozidel
4. Vyplnit daňové přiznání podnikatele – fyzické osoby (FO)

Zadání a řešení

1. Osobní automobil – RZ 1C1 1111
Údaje převzaté z technického průkazu vozidla:

Druh vozidla: osobní automobil Zdvihový objem motoru: 1 720 cm3

Kategorie vozidla: M1 Nejvyšší povolená hmotnost: 2 020 kg

Vlastník vozidla: FO Počet náprav: 2

Provozovatel vozidla: FO První registrace vozidla: 25. 7. 2009
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FO používala v roce 2022 k podnikatelské činnosti automobil od 25. 1 do 3. 5., dále od 2. 10. do 6. 11. Ve 
zbylém času nebyl automobil provozován – byl garážován. 

Komentář k výpočtu:
...

Zálohy:Výpočet:  
...

2. Tahač návěsů – RZ 1C1 2222

...

Druh vozidla: nákladní automobil Zdvihový objem motoru: 8 330 cm3

Kategorie vozidla: N2 Nejvyšší povolená hmotnost: 11,2 t

Vlastník vozidla: FO Počet náprav: 2

Provozovatel vozidla: FO První registrace vozidla: 18. 6. 2008

Toto vozidlo bylo k podnikání v roce 2022 používáno v České republice v období od 11. 4. do 12. 11. 
Do dubna bylo garážováno a v prosinci bylo používáno k podnikání na Slovensku. 

Komentář k výpočtu:
...

 Zálohy:Výpočet: ...

3. Návěs – RZ 1C1 3333

Údaje převzaté z technického průkazu vozidla:

Druh vozidla:  přípojné vozidlo 
DA návěs

Největší povolené hmotnosti na nápravy:
– 1. náprava……........5,0 t
– 2. náprava…...........5,0 tKategorie vozidla: O3

Vlastník vozidla: komanditní společnost (k. s.) Počet náprav: 2

Provozovatel vozidla: FO Datum výroby vozidla: 15. 8. 2019

Nejvyšší povolená hmotnost: 9,5 t První registrace vozidla: 3. 10. 2019
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06 Kód rozlišení typu přiznání / da tum

05 Počet příloh

/

c) identifi kátor datové schránky

25 5407   MFin 5407 - vzor č. 18

1) Označte křížkem odpovídající variantu.
*) Označené údaje jsou nepovinné.

11 Název právnické osoby

09 Jméno(-a) 10 Tituly*)

08 Rodné příjmení*)

I. ODDÍL
Údaje o poplatníkovi

07 Příjmení

b) e-maila) telefon

P Ř I Z N Á N Í
k dani silniční za kalendářní rok

podle zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů

otisk podacího razítka fi nančního úřadu

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.
01 Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu

01a Územnímu pracovišti v, ve, pro

02 Daňové identifi kační číslo

opravnéřádné dodatečné
04 Daňové přiznání1)

13 stát

c) část obce/ulice

b) PSČ
12 Adresa místa pobytu fyzické osoby / sídla právnické osoby
a) obec

14 Kontaktní údaje*)

d) číslo popisné/orientační

/

 C Z

03 Rodné číslo (identifi kační číslo)

1 8

2022

1XXX

J o s e f í k

1 1 0 0 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Prahu 1

 hlavní město Prahu

Š t ě p á n s k á

P r a h a  1

J a n

A



Mgr. Bc. Václav Pikal Daň silniční – příklady

103ucetni-portal.cz/danovy-specialista/

II.  Příklad č. 26 – Souvislý příklad k dani silniční
(nákladní automobil, rozdíl provozovatele
a vlastníka, přípojné vozidlo)

Zadání
Vozidla jsou používána subjekty pouze k činnostem v rozsahu uvedeném u jednotlivých vozidel. Pokud 
nebude dále uvedeno jinak, jsou tato vozidla registrovaná a provozovaná v České republice. 
Zadání úkolu:
1. Určit poplatníka (poplatníky) daně u jednotlivých vozidel
2.   Vypočítat daňovou povinnost za rok 2022 u jednotlivých vozidel tak, aby to bylo v rámci zákona pro

poplatníka co nejvýhodnější
3. Vypočítat zálohovou povinnost ve lhůtách splatnosti

Zadání a řešení

1. Nákladní automobil – RZ 2C2 1111

Údaje převzaté z technického průkazu vozidla:

Druh vozidla: nákladní automobil
Nejvyšší povolená hmotnost: 6,2 t

Kategorie vozidla: N2

Vlastník vozidla: pan Novák Počet náprav: 2

Provozovatel vozidla: pan Novák První registrace vozidla: 1. 8. 2017

Pan Novák, který je v důchodu, používal vozidlo po celý rok 2022 ke stavbě své chaty. K jiným účelům 
nebylo vozidlo používáno. 

Komentář k výpočtu:
... 

Výpočet:

...

2. Osobní automobil – RZ 2C2 2222

Údaje převzaté z technického průkazu vozidla:

Druh vozidla: osobní automobil
Zdvihový objem motoru: 1 330 cm3

Kategorie vozidla: M1

Vlastník vozidla: pan Z Datum výroby: 15. 2 . 2016

Provozovatel vozidla: pan X Datum první registrace: 15. 4. 2016
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Pan Z, který je v důchodu a nevyvíjí žádné podnikatelské aktivity, půjčil osobní automobil dne 
28. 3. 2022 panu Y, který je podnikatelem (OSVČ). Vozidlo bylo používáno do 27. 3. 2022 k soukromým 
aktivitám pana X. Od 29. 3. do 16. 11. 2022 bylo vozidlo používáno k podnikatelské činnosti pana Y v ČR. 
Poté bylo vozidlo do konce roku odstaveno v garáži.

Komentář k výpočtu:
...

Zálohy:Výpočet:  
...

3. Nákladní automobil – RZ 2C2 3333

Údaje převzaté z technického průkazu vozidla:

Druh vozidla:  nákladní automobil Největší povolená hmotnost: 7 t

Kategorie vozidla: N2 Počet náprav: 2

Vlastník vozidla: s. r. o. (autoškola)
Datum první registrace: 22. 6. 2018

Provozovatel vozidla: s. r. o. (autoškola)

Vozidlo je používané jako výcvikové vozidlo pro klienty (žáky autoškoly) za úplatu a také pro zkušební 
instruktory pracující pro autoškolu, kteří jej používají k získávání a zdokonalování své odborné 
způsobilosti. Za toto používání instruktoři neplatí autoškole žádnou úplatu. Vozidlo bylo používáno 
v lednu pro komerční výuku klientů za úplatu i pro instruktory, v únoru až listopadu pouze pro 
výuku klientů a v prosinci pouze pro bezplatnou výuku instruktorů.

Komentář k výpočtu:
...

 Zálohy:
1. ... 

Výpočet: 
...
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06 Kód rozlišení typu přiznání / da tum

05 Počet příloh

/

c) identifi kátor datové schránky

25 5407   MFin 5407 - vzor č. 18

1) Označte křížkem odpovídající variantu.
*) Označené údaje jsou nepovinné.

11 Název právnické osoby

09 Jméno(-a) 10 Tituly*)

08 Rodné příjmení*)

I. ODDÍL
Údaje o poplatníkovi

07 Příjmení

b) e-maila) telefon

P Ř I Z N Á N Í
k dani silniční za kalendářní rok

podle zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů

otisk podacího razítka fi nančního úřadu

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.
01 Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu

01a Územnímu pracovišti v, ve, pro

02 Daňové identifi kační číslo

opravnéřádné dodatečné
04 Daňové přiznání1)

13 stát

c) část obce/ulice

b) PSČ
12 Adresa místa pobytu fyzické osoby / sídla právnické osoby
a) obec

14 Kontaktní údaje*)

d) číslo popisné/orientační

/

 C Z

03 Rodné číslo (identifi kační číslo)

2 5

2022

0XXX

1 1 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1

Prahu 1

 hlavní město Prahu

Š t ě p á n s k á

P r a h a  1

J e n d a  s . r . o .

A

Vytištěno
aplikacíEPO
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plk. Ing. Naděžda Klewar Slavíková

DAŇ 
SPOTŘEBNÍ
Teorie a příklady

Komentář k zákonu č. 353/2003 Sb., 
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,
s příklady – právní stav k 1. 1. 2022

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění s účinností od 1. 1. 2004 nahradil zákon 
č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních. Přijetí tohoto zákona bylo jednou z podmínek vstupu České 
republiky do Evropské unie.
Ačkoli se spotřební daň podřazuje pod tzv. „malé daně“, jedná se o daň, která se na daňových příjmech 
státního rozpočtu podílí 16 % a příjmy z této daně v roce 2020 dosáhly hodnoty 157 miliard Kč.
Co se týče rozsahu, je zákon rozdělen do 10 částí a zahrnuje zhruba 370 ustanovení.
Protože zákon upravuje podmínky zdaňování vymezené množiny zboží, pohybuje se v oblasti 
zdaňování spotřebními daněmi, oproti ostatním daním, podstatně nižší okruh osob, a to jak plátců 
daně, tak i osob, které se v této problematice dostatečně orientují.
Kromě samotného vlastního rozsahu zákon o spotřebních daních navazuje i na řadu ustanovení 
jiných zákonů. Tím není myšlen jen zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád či zákon č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ale v řadě ustanovení se zákon o spotřebních daních odvolává na vybraná ustanovení
jiných hmotně–právních zákonů, či je nezbytné aplikovat jej s těmito vybranými ustanoveními
společně. Jedná zejména o zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, zákon č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu,
zákon č. 523/1990 Sb., o cenách a ve vybraných ustanoveních i zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách
a tabákových výrobcích a zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství (včetně příslušných
prováděcích vyhlášek).
Co se týče evropské legislativy vychází zákon o spotřebních daních zejména ze Směrnice Rady 2008/118/
ES o obecné úpravě spotřebních daní a zrušení Směrnice Rady 92/12/EHS (účinnost od 1. 4. 2010), Nařízení 
Komise (ES) č. 684/2009 kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy 
pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební 
daně (účinnost od 1. 4. 2010) a Nařízení Komise (ES) č. 3649/92 o zjednodušeném průvodním dokladu pro 
pohyb výrobků podléhajících spotřební dani, které byly propuštěny pro domácí spotřebu v odesílajícím 
členském státě, uvnitř Společenství.
Oproti legislativní úpravě zákona o spotřebních daních, která byla platná před vstupem České 
republiky do Evropské unie, přinesl kromě změny sazeb spotřební daně dvě výrazné změny. A to 
sice správcem spotřební daně se plně stala Celní správa České republiky (doposud byla správcem 
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spotřební daně při dovozu a dále správcem daně z tabákových výrobků, resp. z cigaret). Druhou 
významnou změnou bylo zavedení režimu podmíněného osvobození od daně, což byl pro český 
daňový systém nový pojem. Ačkoli ostatní daňové zákony pracují s pojmem osvobození od daně, 
s pojmem podmíněné osvobození od daně pracuje pouze zákon o spotřebních daních.
Současně platný zákon o spotřebních daních zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje 
podmínky zdanění vybraných výrobků, zahřívaných tabákových výrobků a surového tabáku 
spotřebními daněmi, způsob značení a prodeje tabákových výrobků, způsob barvení a značkování 
vybraných minerálních olejů, způsob značkování některých dalších minerálních olejů, sledování 
nakládání se zvláštními minerálními oleji a nakládání se surovým tabákem.
Vzhledem k již zmíněnému rozsahu zákona o spotřebních daních, včetně vybraných ustanovení 
dalších zákonů, rozsahu této publikace, ale i časové dotaci, je nezbytné tuto část publikace považovat 
pouze za krátkou exkurzi do zákona o spotřebních daních, která si klade za cíl seznámit studenty/
čtenáře se základními principy správy této daně a na modelových příkladech, které zahrnují 
nejčastěji se opakující situace v oblasti legální i nelegální výroby a obchodu, je seznámit s obecnými 
principy vzniku daňové povinnosti a vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit. Zároveň je zde nastíněn 
jednoduchý příklad výpočtu zajištění spotřební daně i řešení (po stránce daňové) situací, které s praxí 
těsně souvisejí, jako je případná havárie dopravního prostředku, při které dojde k zničení dosud 
nezdaněných vybraných výrobků, předávání obchodních vzorků a dárků, ochutnávky, ale i odběry 
vzorků vybraných výrobků státními orgány.
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Část první 

I.1 Obecná ustanovení
Zákon o spotřebních daních (dále i „zákon“) v souladu s Evropskou legislativou (mimo jiné – viz 
úvod) stanoví podmínky zdaňování vybraných výrobků. Vybranými výrobky jsou minerální oleje 
(zejména benzíny, nafta, topné oleje, odpadní oleje, zkapalněné ropné plyny – § 48 zákona), líh 
(zejména lihoviny, destiláty, etanol a výrobky obsahující líh – § 67 zákona), pivo (pivo a směsi piva 
s nealkoholickými nápoji obojí s obsahem alkoholu více jak 0,5% hm. etanolu – § 81 zákona), víno 
a meziprodukty (zejména tichá vína, šumivá vína, dezertní vína, medovina – § 93 zákona) a tabákové 
výrobky, které jsou předmětem daně z tabákových výrobků (zejména cigarety, doutníky, cigarillos 
a tabák, upravený ke kouření – § 101 zákona). 
I když, jak již bylo uvedeno, zákon o spotřebních daních upravuje podmínky zdaňování zahřívaných 
tabákových výrobků a surového tabáku, nejsou tyto poslední dva zmíněné výrobky předmětem daně 
z tabákových výrobků. Podmínky jejich zdanění jsou upraveny naší národní legislativou úpravou 
a nejsou prozatím harmonizovány. Proto na ně nelze plně uplatnit režim podmíněného osvobození 
od daně, a to zejména při dopravě mezi členskými státy EU.
V ustanovení § 2 zákona je jednoznačně vymezeno co je daňovým územím České republiky, co daňovým 
územím Evropské unie a co třetím územím. V návaznosti na toto je nezbytné si uvědomit rozdíl 
mezi dovozem [vstup vybraných výrobků na daňové území Evropské unie (pokud tyto vybrané výrobky 
nejsou při vstupu na daňové území Evropské unie dočasně uskladněny nebo propuštěny do zvláštního 
celního režimu s výjimkou celního režimu konečného užití), propuštění vybraných výrobků do celního 
režimu volného oběhu, propuštění vybraných výrobků ze zvláštních celních režimů s výjimkou celního 
režimu konečného užití] a vývozem (propuštění vybraných výrobků do režimu vývoz nebo pasivního 
zušlechťovacího styku), které se týkají pohybu vybraných výrobků mezi daňovým územím Evropské 
unie a třetím územím a dopravou vybraných výrobků po daňovém území Evropské unie. Nelze tedy 
např. dopravu lihovin z Francie do České republiky nazývat „dovozem“. 
Co se týče dalších základních pojmů vymezených v ustanovení § 3 zákona, budou podrobněji 
rozebrány následně v kontextu vlastních ustanovení. 

I.2  Podmíněné osvobození od daně
a volný daňový oběh 

Podmíněným osvobozením od daně je odklad povinnosti přiznat, vyměřit a zaplatit daň. Tento 
stav (režim) vycházející ze Směrnice Rady 2008/118/ES umožňuje zdaňování vybraných výrobků 
propuštěných ke spotřebě na daňovém území Evropské unie přímo v zemi spotřeby. Zákon 
o spotřebních daních na rozdíl od jiných daňových zákonů rozlišuje okamžik vzniku daňové
povinnosti, která se váže k vybranému výrobku jako takovému a povinnosti daň přiznat, vyměřit
a zaplatit. Daňová povinnost (§ 8 zákona) vzniká okamžikem výroby vybraného výrobku na daňovém
území Evropské unie nebo s jeho dovozem na toto území. Vybraný výrobek, který je v tomto okamžiku
zatížený spotřební daní pak lze za podmínek stanovených zákonem dopravovat po daňovém území
Evropské unie, a to jak mezi členskými státy, tak i po území jednoho státu až do okamžiku jeho
propuštění ke spotřebě. Tento okamžik nazývaný propuštění do volného daňového oběhu je rovněž
okamžikem vzniku povinnosti spotřební daň ve stanovené lhůtě přiznat, vyměřit a zaplatit.

I.
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Obrázek č. 4: Držitel povolení k prodeji za ceny bez daně

Volný daňový oběh – režim volného daňového oběhu

Jak již bylo zmíněno, propuštěním vybraných výrobků ke spotřebě vzniká povinnost ve stanovené 
lhůtě spotřební daň přiznat a zaplatit. 

Vybrané výrobky jsou uvedeny do volného daňového oběhu zejména v následujících případech
• vybrané výrobky jsou vyjmuty z režimu podmíněného osvobození od daně,
• vybrané výrobky jsou vyrobeny mimo režim podmíněného osvobození od daně,
• vybrané výrobky jsou dovezeny mimo režim podmíněného osvobození od daně,
•  vybrané výrobky jsou skladovány nebo dopravovány a neprokáže se, že se jedná o vybrané výrobky

zdaněné, nebo pokud se neprokáže způsob jejich nabytí oprávněně bez daně.

V režimu volného daňového oběhu s vybranými výrobky nakládají následující osoby:
• uživatel vybraných výrobků osvobozených od daně (§ 13 – § 13c zákona),
• uživatelé a prodejci zkapalněných ropných plynů (LPG) (§ 60 – § 60d zákona),
• zástupce pro zasílání (§ 33 – § 33l zákona),
• provozovatel pěstitelské pálenice (§ 78 odst. 3 zákona),
• výrobce tichého vína (§ 99 odst. 3 zákona),
•  fyzická osoba, která pro osobní spotřebu nakládá s vybranými výrobky v „menším množství“ (§ 4

odst. 5, 6 zákona),
•  všechny ostatní osoby, které pro svou potřebu nebo v rámci podnikání nakládají se zdaněnými

vybranými výrobky.

Osvobození od spotřební daně

Na základě zákona o spotřebních daních lze stejně jako i u jiných daňových zákonů za stanovených 
podmínek přiznat osvobození od daně. Vybrané výrobky tedy lze pro svůj stav nebo účel použití 
v okamžiku uvedení do volného daňového oběhu od spotřební daně osvobodit. 
Podle § 11 zákona o spotřebních daních lze od spotřební daně osvobodit vybrané výrobky dovezené, 
pokud se na ně vztahuje osvobození příležitostného dovozu zboží v osobních zavazapodlech cestujícího; 
nakoupené bez daně za stavu ohrožení státu a válečného stavu; dovezené nebo dopravené z území 
jiného členského státu na daňové území České republiky pro ozbrojené síly států, které jsou členy 
Organizace Severoatlantické smlouvy; dopravené z území jiného členského státu osobám požívajícím 
výsad a imunit; dovezené ze třetích zemí, pokud jsou tyto vybrané výrobky v rámci omezení a za 
podmínek stanovených mezinárodními smlouvami s těmito zeměmi osvobozeny od daně z přidané 
hodnoty a dovezené mezinárodními organizacemi nebo jejich členy, pokud jsou tyto vybrané 
výrobky v rámci omezení a za podmínek stanovených mezinárodními úmluvami zakládajícími tyto 
organizace, popřípadě dohodami o umístění jejich sídla, osvobozeny od daně z přidané hodnoty.

Příjem vybraných  
výrobků pouze v režimu

ProdejProdejna,  
paluba letadla

PODMÍNĚNÉ OSVOBOZENÍ 
OD DANĚ

BEZ DANĚ DO TŘETÍCH ZEMÍ

S DANÍ NA ÚZEMÍ EU
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 Závěrečné příklady 
k dani spotřební

Při výpočtech je nezbytné použít sazby daně platné v okamžiku vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit.

IV.1  Příklad č. 30 – Souvislý příklad ke spotřební dani
z minerálních olejů 1

Zadání
Daňový subjekt „PALIVA a.s.“ je provozovatelem regionální sítě čerpacích stanic se sídlem v Břeclavi. 
Pohonné hmoty pořizuje zejména od dvou výrobců – rafinérií v Maďarsku a na Slovensku a do 
České republiky je dopravuje v režimu podmíněného osvobození od daně. Zajištění daně na dopravu 
poskytuje vždy odesílající zahraniční daňový sklad.
Daňový subjekt „PALIVA a.s.“ je držitelem povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků. Zajištění 
daně poskytl finanční zárukou na částku 200 000 000 Kč, kterou přijal správce daně.
Daňový subjekt nemá žádné centrální skladovací prostory. Čerpací stanice zaváží přímo od dodavatele 
z Maďarska či Slovenska.

V roce 2020 dopravil daňový subjekt „PALIVA a.s.“ na své čerpací stanice následující množství 
pohonných hmot:

Motorový 
benzín

Motorová 
nafta

Motorový 
benzín

Motorová 
nafta

Měsíc
Tisíc litrů při 

15°C
Tisíc litrů při 

15°C
Měsíc

Tisíc litrů při 
15°C

Tisíc litrů při 
15°C

Leden 7 500 9 000 Červenec 8 300 9 300

Únor 7 250 9 200 Srpen 8 200 9 200

Březen 7 300 9 100 Září 7 900 9 100

Duben 7 800 9 500 Říjen 7 700 9 200

Květen 7 000 9 400 Listopad 7 350 9 300

Červen 7 600 9 100 Prosinec 7 200 9 400

V roce 2021 probíhaly podnikatelské aktivity daňového subjektu „PALIVA a.s.“ následovně:
a.  Daňový subjekt „PALIVA a.s.“ dopravil na své čerpací stanice v lednu 2021 v režimu podmíněného

osvobození od daně z Maďarska 4 000 tisíce litrů motorového benzínu a 5 000 tisíc litrů motorové
nafty a ze Slovenska 3 400 tisíce litrů motorového benzínu a 4 500 tisíc litrů motorové nafty.
Obsah olova v motorovém benzínu nepřesáhl hodnotu 0,013 g/l. Množství jsou uvedena při teplotě
15 °C.

b.  Dne 21. ledna 2021 byla zahájena doprava 20 000 litrů motorové nafty (množství je uvedeno
při teplotě 15 °C) od slovenského dodavatele na čerpací stanici daňového subjektu „PALIVA a.s.“.
V průběhu dopravy došlo k havárii autocisterny slovenské poznávací značky (z viny řidiče této
autocisterny), která naftu dopravovala a veškeré pohonné hmoty byly při havárii, resp. při
likvidaci jejích důsledků zničeny. K havárii došlo již na daňovém území České republiky. Zajištění
daně na dopravu bylo poskytnuto příjemcem daňovým subjektem „PALIVA a.s.“

c.  Daňový subjekt „PALIVA a.s.“ uzavřel v únoru z důvodů rekonstrukce jednu z čerpacích stanic a na
základě tohoto kroku byl nucen snížit přijímané množství minerálních olejů zhruba o 5 % oproti
předcházejícímu období.

IV.
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Zadání úkolu
1.  Co je základem spotřební daně a jaká sazba spotřební daně se na dané vybrané výrobky – pohonné

hmoty vztahuje?
2.  Jak se stanoví správná výše zajištění spotřební daně v případě daňového subjektu “PALIVA a.s.“?

Byla k 1. 1. 2021, resp. ve zdaňovacím období leden 2021, výše finanční záruky přijaté správcem
daně k zajištění spotřební daně v dostatečné výši?

3.  Definujte, kdy v daném případě subjektu vzniká ve zdaňovacím období leden 2021 povinnost
spotřební daň přiznat a zaplatit s odkazem na příslušná ustanovení zákona o spotřebních daních.
Vypočtěte výši povinnosti spotřební daň přiznat a zaplatit za zdaňovací období leden 2021. Jaká je
lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období leden 2021 a splatnost této daně?

4.  Kdy může daňový subjekt vzhledem k budoucímu snížení objemu přijímaných pohonných hmot
požádat o snížení zajištění daně?

Řešení
Ad 1.  Co je základem spotřební daně a jaká sazba spotřební daně se na dané vybrané výrobky – 

pohonné hmot vztahuje?
Základ spotřební daně z minerálních olejů je uveden § 47 zákona o spotřebních daních. V případě 
motorových benzínů a motorové nafty je základem daně množství vyjádřené v 1 000 litrech při teplotě 
15 °C. Pro výpočet daně je rozhodující množství minerálních olejů v okamžiku vzniku povinnosti 
daň přiznat a zaplatit. Proto je nezbytné v okamžiku uvedení minerálních olejů (v našem případě 
pohonných hmot) měřit nejen objem, ale i teplotu. Základ spotřební daně tedy stanovíme výpočtem 
na základě změřeného objemu a teploty s využitím tabulek pro přepočet množství při 15°C. Vypočtené 
množství se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.
...
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IV.3  Příklad č. 32 – Souvislý příklad ke spotřební dani
z lihu, vína a meziproduktů 1

Zadání
Daňový subjekt „LIZA a.s.“ patří mezi největší producenty tichých a šumivých vín na daňovém území 
České republiky. Vzhledem ke svému postavení na trhu a možnostem tlaku na obchodní řetězce má 
zároveň výhradní zastoupení pro distribuci lihovin renomovaných zahraničních firem. 
Daňový subjekt „LIZA a.s.“ je držitelem povolení k provozování daňového skladu na výrobu vína 
a meziproduktů (podle § 19 odst. 2 písm. a) zákona o spotřebních daních = výrobní sklad) a dále 
držitelem povolení k provozování daňového skladu (podle § 19 odst. 2 písm. b) zákona o spotřebních 
daních = distribuční sklad) s možností přijímat, skladovat zpracovávat a odesílat líh, víno 
a meziprodukty. Současně je registrovaný jako osoba povinná značit líh.
Sídlo daňového subjektu „LIZA a.s.“ je v objektu, a tedy i na stejné adrese, jako výrobní daňový 
sklad v Jihomoravském kraji. Distribuční daňový sklad se nachází z důvodů optimální logistiky 
v průmyslové zóně v blízkosti hlavního města ve Středočeském kraji.
Daňový subjekt „LIZA a.s.“ dopravuje veškeré vyrobené šumivé víno do svého distribučního 
daňového skladu v režimu podmíněného osvobození od daně. Zde rovněž přijímá veškeré lihoviny 
renomovaných zahraničních firem a značí tyto lihoviny kontrolními páskami ke značení lihu.
Následnou distribuci zákazníkům realizuje daňový subjekt „LIZA a.s.“ pouze ze svého distribučního 
daňového skladu. 

V měsíci prosinci 2018 probíhaly podnikatelské aktivity daňového subjektu „LIZA a.s.“ následujícím 
způsobem:
a.  Daňový subjekt „LIZA a.s.“ vyrobil ve svém výrobním daňovém skladu 40 000 hl tichého vína

podle § 93 odst. 3 zákona o spotřebních daních a 3 000 hl šumivého vína podle § 93 odst. 2 zákona
o spotřebních daních.

b.  Daňový subjekt „LIZA a.s.“ odeslal v režimu podmíněného osvobození od daně do svého
distribučního daňového skladu 36 000 hl tichého vína podle § 93 odst. 3 zákona o spotřebních
daních a 3 200 hl šumivého vína podle § 93 odst. 2 zákona o spotřebních daních.

c.  Daňový subjekt „LIZA a.s.“ dopravil v režimu podmíněného osvobození od daně z Francie
15 000 lahví o objemu 0,7 l značkové lihoviny „Frantík“ o lihovitosti 40,0 % obj. etanolu
a z Německa 20 000 lahví o objemu 0,5 l likéru „Germán“ o lihovitosti 30,0 % obj. etanolu a toto
zboží přijal v daňovém distribučním skladu.

d.  Daňový subjekt „LIZA a.s.“ dovezl z Kuby 30 000 lahví o objemu 0,7 l kubánského rumu „Kubík“
o lihovitosti 42,0 % obj. etanolu a tento rum byl po propuštění do celního režimu volný oběh
s umístěním v režimu podmíněného osvobození od daně přijat v daňovém distribučním skladu.

e.  V měsíci prosinci 2018 daňový subjekt „LIZA a.s.“ vyskladnil (uvedl do volného daňového oběhu)
ze svého distribučního daňového skladu na předvánoční trh 35 000 hl tichého vína podle
§ 93 odst. 3 zákona o spotřebních daních, 2 900 hl šumivého vína podle § 93 odst. 2 zákona
o spotřebních daních, 14 800 lahví značkové lihoviny „Frantík“, 19 900 lahví likéru „Germán“
a 28 600 lahví kubánského rumu „Kubík“.

f.  V měsíci prosinci 2018 daňový subjekt „LIZA a.s.“ odeslal ze svého distribučního daňového skladu
v režimu podmíněného osvobození od daně na Slovensko 10 000 hl tichého vína podle § 93 odst.
3 zákona o spotřebních daních, 400 hl šumivého vína podle § 93 odst. 2 zákona o spotřebních
daních.

g.  Česká zemědělská a potravinářská inspekce odebrala pro povinné rozbory v daňovém distribučním
skladu v rámci vánoční kontrolní akce vzorky 6 lahví značkové lihoviny „Frantík“, 6 lahví likéru
„Germán“ a 6 lahví kubánského rumu „Kubík“.

h.  Ředitel obchodního odboru předal významným obchodním partnerům společnosti „LIZA a.s.“
vzorky 18 lahví kubánského rumu „Kubík“.
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Zadání úkolu
1.  Definujte, kdy při nastíněných aktivitách subjektu vzniká daňová povinnost, jaký je základ (jak

ho stanovíme) a jaká sazba daně se na dané vybrané výrobky vztahuje s odkazem na příslušná
ustanovení zákona o spotřebních daních.

2.  Vypočtěte výši daňové povinnosti za zdaňovací období prosinec 2021, pokud daňovému subjektu
„LIZA a.s.“ vznikla. Zároveň definujte, kdy v tomto případě vzniká daňová povinnost.

3.  Definujte, kdy v daných případech vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit s odkazem na příslušná
ustanovení zákona o spotřebních daních.

4.  Vypočtěte výši povinnosti daň přiznat a zaplatit za zdaňovací období prosinec 2018, pokud tato
povinnost daňovému subjektu „LIZA a.s.“ vznikla.

5.  Vypočtěte výši zajištění daně, které byl daňový subjekt „LIZA a.s.“ povinen poskytnout na dopravy
realizované z jeho daňových skladů za zdaňovací období prosinec 2021.

6.  Kolik daňových přiznání subjekt podává, ke kterému správci daně a v jakých termínech?
7. Kdy je příslušná daň splatná?

Řešení 
Ad 1.  Definujte, kdy při nastíněných aktivitách subjektu vzniká daňová povinnost, jaký je základ 

daně (jak ho stanovíme) a jaká sazba daně se na dané vybrané výrobky vztahuje s odkazem 
na příslušná ustanovení zákona o spotřebních daních.

Podle ustanovení § 8 zákona o spotřebních daních vzniká daňová povinnost výrobou vybraných 
výrobků na daňovém území Evropské unie nebo dovozem vybraných výrobků na daňové území 
Evropské unie. 
...
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Ilustrativní výpočet výše spotřební daně, které připadá na 1 000 l finální lihoviny obchodované 
subjektem

Značka 
lihoviny

Lihovitost 
(obsah 

etanolu v % 
objemových)

Množství etanolu 
v hl ve 1 000 l 

lihoviny
Sazba daně Výpočet

Výše spotřební daně 
připadající na 1 000 l 

finální lihoviny

Frantík
40,0 % obj. 

etanolu
1 000 x 40 / 100 litrů 
/100 = 4 hl etanolu

Germán
30,0 % obj. 

etanolu

Kubík
42,0 % obj. 

etanolu

Pozor: ...
Ilustrativně: Litro...

Ad 2.  Vypočtěte výši daňové povinnosti za zdaňovací období prosinec 2021, pokud daňovému 
subjektu „LIZA a.s.“ vznikla. Zároveň definujte, kdy v tomto případě vzniká daňová 
povinnost. 

...

Výše daňové povinnosti z vína a meziproduktů

Výrobek
Množství = 

základ daně 
v hl

Sazba daně Výpočet
Daňová 

povinnost (Kč)

Tiché víno

Šumivé víno

Výše daňové povinnosti 

Výše daňové povinnosti z lihu/lihovin

Výrobek Počet lahví
Objem v lahvi 

v litrech
Výpočet

Množství 
lihoviny 
v litrech

Množství 
lihoviny v hl

Kubík 30 000 0,7

Výrobek
Lihovitost (obsah 

etanolu v % 
objemových)

Základ daně 
v hl

Sazba daně Výpočet
Daňová 

povinnost (Kč)

Kubík 42,0 % obj. etanolu

Výše daňové povinnosti

Celková výše daňové povinnosti 7 020 000 + 2 513 700
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IV.5  Příklad č. 34 – Souvislý příklad ke spotřební
dani z piva 1

Příklad
Daňový subjekt „PIVAS a.s.“ je od roku 2004 provozovatelem pivovaru „PIVI“ a dodává na český trh pivo 
prostřednictvím sítě velkoobchodů a obchodních řetězců v maloobchodním balení (lahve, plechovky, 
malé soudky) a pro zásobování restaurací rovněž v sudech. Na základě poptávky obchodních řetězců 
současně nakupuje speciální pivo od družebního pivovaru v Rakousku a toto dodává do obchodní sítě 
společně s vlastními pivy. 
Vzhledem k jedinečnosti výroby je velký zájem o exkurze v pivovaru, které jsou mimo jiné spojené 
s ochutnávkou vyráběných piv. Tyto exkurze organizuje pro turisty ve spolupráci s cestovní kanceláří 
„TURISTA“. 
Na základě poptávky zákazníků cestovní kanceláře daňový subjekt „PIVAS a.s.“ v roce 2005 zakoupil 
objekt v blízkosti pivovaru a vybudoval zde zájezdní hostinec „ZAVÍTEJ“. V zájezdním hostinci mají 
na čepu jak ležák z pivovaru „PIVI“, tak speciály vyrobené pouze pro zákazníky zájezdního hostince 
ve vyčleněných prostorách tohoto zájezdního hostince. Varna je přímo v hlavním restauračním sále 
a je dominantou vybavení restaurace oddělená nízkou kamennou zídkou. Ta je současně hranicí 
daňového skladu.
Daňový subjekt „PIVAS a.s.“ je držitelem dvou platných povolení k provozování daňového skladu, 
a to pivovaru „PIVI“ s předpokládanou roční výrobou 250 000 hl piva, a minipivovaru „ZAVÍTEJ“ 
s předpokládanou roční výrobou 5 000 hl piva. 

V měsíci září 2021 probíhaly podnikatelské aktivity daňového subjektu „PIVAS a.s.“ následujícím 
způsobem:
a.  Daňový subjekt „PIVAS a.s.“ vyrobil v daňovém skladu „PIVI“ 3 000 hl piva „Desítka“ o stupňovitosti

9,9 % extraktu původní mladiny, 11 000 hl piva „Jedenáctka“ o stupňovitosti 10,9 % extraktu
původní mladiny a 7 500 hl piva „Dvanáctka“ o stupňovitosti 11,9 % extraktu původní mladiny.

b.  Daňový subjekt „PIVAS a.s.“ vyrobil v daňovém skladu „ZAVÍTEJ“ 250 hl světlého pšeničného piva
„Třináctka“ o stupňovitosti 12,8 % extraktu původní mladiny a 250 hl tmavého pšeničného piva
„Patnáctka“ o stupňovitosti 14,7 % extraktu původní mladiny. Veškeré pivo vyrobené v měsíci září 2021
bylo vyskladněno do prostor výčepu zájezdního hostince „ZAVÍTEJ“ (které nejsou součástí daňového
skladu – minipivovar „ZAVÍTEJ“).

c.  Daňový subjekt „PIVAS a.s.“ dopravil z Rakouska v režimu podmíněného osvobození od daně
1 000 hl piva „Rakušan“ o stupňovitosti 13,2 % extraktu původní mladiny. Elektronický průvodní
doklad neobsahoval informaci o tom, že toto pivo bylo vyrobeno v malém nezávislém pivovaru.
Zajištění daně piva na dopravu poskytl příjemce – provozovatel daňového skladu „PIVI“. Zajištění
daně na dopravu poskytl na základě souhlasu rakouského celního úřadu místně příslušného
odesílajícímu pivovaru daňový subjekt „PIVAS a.s.“, který byl již na základě smlouvy v době
probíhající dopravy vlastníkem zboží (piva „Rakušan“).

d.  Daňový subjekt „PIVAS a.s.“ za celý měsíc září 2021 uvedl na základě objednávek z tržní sítě
(velkoobchody, řetězce a restaurace) do volného daňového oběhu z pivovaru „PIVI“ 4 000 hl
piva „Desítka“ o stupňovitosti 9,9 % extraktu původní mladiny, 10 000 hl piva „Jedenáctka“
o stupňovitosti 10,9 % extraktu původní mladiny a 8 000 hl piva „Dvanáctka“ o stupňovitosti
11,9 % extraktu původní mladiny a společně s ním i 1 000 hl piva „Rakušan“ o stupňovitosti 13,2 %
extraktu původní mladiny dopraveného z Rakouska.

e.  V měsíci září 2021 navštívilo v rámci exkurzí pivovar „PIVI“ 800 turistů. Na jednoho návštěvníka
byla kalkulovaná a realizovaná spotřeba piva na ochutnávku 0,25 l piva „Desítka“ o stupňovitosti
9,9 % extraktu původní mladiny, 0,25 l piva „Jedenáctka“ o stupňovitosti 10,9 % extraktu původní
mladiny a 0,25 l piva „Dvanáctka“ o stupňovitosti 11,9 % extraktu původní mladiny.

f.  Daňový subjekt „PIVAS a.s.“ vyskladnil v průběhu měsíce září 2021 do prostor výčepu zájezdního
hostince „ZAVÍTEJ“ (které nejsou součástí daňového skladu – minipivovar „ZAVÍTEJ“) z pivovaru
„PIVI“ celkem 500 hl piva „Dvanáctka“ o stupňovitosti 11,9 % extraktu původní mladiny.
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g.  Daňový subjekt „PIVAS a.s.“ přijal 28. 9. 2021 ve volném daňovém oběhu od svého obchodního
partnera zpět v rámci reklamace zkažené pivo v sudech v množství 450 l piva „Desítka“
o stupňovitosti 9,9 % extraktu původní mladiny. Toto pivo bylo opětovně uvedeno do režimu
podmíněného osvobození od daně a následně zničeno za přítomnosti úředních osob správce daně.

Zadání úkolu 
1.  Uveďte, jak se vypočítá daň z piva, jaké sazby daně z piva při výpočtu daňové povinnosti, resp.

povinnosti daň přiznat a zaplatit je nezbytné použít pro jednotlivé značky piv a jak se postupuje
v případě zaokrouhlování extraktu původní mladiny.

2.  Vypočtěte výši daňové povinnosti za zdaňovací období září 2021, pokud daňovému subjektu „PIVAS
a.s.“ vznikla. Zároveň definujte, kdy v tomto případě vzniká daňová povinnost.

3.  Definujte, kdy v tomto případě vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. Vypočtěte výši povinnosti
daň přiznat a zaplatit za zdaňovací období září 2021, pokud tato povinnost daňovému subjektu
„PIVAS a.s.“ vznikla.

4.  Vypočtěte výši zajištění daně, které byl daňový subjekt „PIVAS a.s.“ povinen poskytnout na dopravu
realizovanou za zdaňovací období září 2021.

5.  Vypočtěte výši nároku na vrácení daně za zdaňovací období září, pokud tento nárok daňovému
subjektu „PIVAS a.s.“ vznikl.

6.  Uveďte lhůtu (datum) pro podání daňového přiznání a vedle do závorky uveďte lhůtu (datum) pro
zaplacení daně.

Řešení
Ad 1.  Uveďte, jak se vypočítá daň z piva, jaké sazby daně z piva při výpočtu daňové povinnosti, 

resp. povinnosti daň přiznat a zaplatit je nezbytné použít pro jednotlivé značky piv a jak se 
postupuje v případě zaokrouhlování extraktu původní mladiny. 

...

Zaokrouhlování a volba sazby daně

Značka piva
Stupňo-

vitost

Zaokrouhlení 
pro výpočet 

stanovení daně

Sazba 
daně

Odůvodnění

Desítka

Jedenáctka

Dvanáctka

Třináctka

Patnáctka
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BALÍČEK ČLENSTVÍ ALL IN
VZDĚLÁVEJTE SE EFEKTIVNĚ

Proč jít do balíčku ALL IN? 
Podívejte se na video se zakladatelkou a  Účetního Portálu Pěvou Čoukovou a naší „ALL INkou“ Janou Matouškovou.

ucetni-portal.cz/all-in/

ZÍSKEJTE VŠE, CO JE V NABÍDCE V E-SHOPU PO DOBU VAŠEHO ČLENSTVÍ

Získáváte do „Můj účet“ tzv. „navždy“ VŠE z aktuální nabídky našeho e-shopu ke dni vstupu do členství 
a VŠE nové v průběhu členství ALL IN.

DLOUHODOBÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

          Daňový specialista Specialista právnické osoby              Účetní závěrka s Pěvou DPH specialista  

          Mzdový specialista Účto academy IFRS academy Specialista pro veřejnou správu         

KONFERENCE

 Mzdová konference Podnikatelská konference

ONLINE SEMINÁŘE (OD ROKU 2020 JICH MÁME VÍCE NEŽ 100 KS)

KNIHY VČETNĚ E-BOOKŮ

KOMPLETNÍ PŘÍSTUP DO ČLENSKÉ SEKCE ÚČETNÍHO PORTÁLU

     Články             Měsíčníky          Příklady            Přehledy           Pomůcky            Zákony            Judikatura         Webináře          Tiskopisy   

  Anglický slovník        Koordinační výbory      Interpretace NÚR          Informace GFŘ Předpisy EU                IAS, IFRS, IFRIC...   

https://youtu.be/kIdehJfwv84
https://www.ucetni-portal.cz/all-in/
https://www.ucetni-portal.cz/all-in/


Bc. Martin Mikuš
zaměstnanec Finanční správy ČR (Finanční úřad 
pro Olomoucký kraj),  lektor

Daň silniční

Mgr. Bc. Václav Pikal
zaměstnanec Finanční správy ČR (Generální finanční 
ředitelství), člen zkušební komise pro kvalifikační 
zkoušky daňových poradců, lektor

Daň silniční

plk. Ing. Naděžda Klewar Slavíková
pracovala jako ředitelka Odboru daní (Generální 
ředitelství cel), členka zkušební komise pro kvalifikační 
a rozdílové zkoušky daňových poradců, lektorka 

Daň spotřební

DĚKUJEME, ŽE JDETE S NÁMI...
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	kniha komentář SDaSD 2022_12.1.-e-book.pdf



