
1

Mgr. Václav Pikal

SIL 022 | Příklad k dani silniční (nákladní 
automobil, rozdíl provozovatele a vlastníka, 
přípojné vozidlo)
podle právního stavu k 1. 1. 2020

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 2020 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. 2015

Pan Novák, který je v důchodu, používal vozidlo po celý rok 2020 ke stavbě své chaty.  
K jiným účelům nebylo vozidlo používáno. 

Komentář k výpočtu:
...

Výpočet: Zálohy: 
Předmět 
Poplatník: 
Sazba daně: 
Snížení sazby daně: 
Daň:   

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 .2014

Provozovatel vozidla: pan X Datum první registrace: 15. 4. 2014

Pan Z, který je v důchodu a nevyvíjí žádné podnikatelské aktivity, půjčil osobní automobil dne 
28. 3. 2020 panu Y, který je podnikatelem (OSVČ). Vozidlo bylo používáno do 27. 3. 2020 k soukromým
aktivitám pana X. Od 29. 3. do 16. 11. 2020 bylo vozidlo používáno k podnikatelské činnosti pana Y v ČR.
Poté bylo vozidlo do konce roku odstaveno v garáži.
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Komentář k výpočtu:
...

Výpočet:  Zálohy:
Předmět  1. záloha
Poplatník:  2. záloha
Roční sazba daně: 3. záloha
Snížení sazby daně: 4. záloha

Doplatek Snížení sazby daně: 
Daň:  

3) Nákladní automobil – RZ 2C2 3333

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. 2016

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:
...

Výpočet:  Zálohy:
Předmět daně: 1. záloha
Poplatník:  2. záloha
Sazba daně:  3. záloha
Snížení sazby daně: 4.  záloha
Daň:   Doplatek 

4) Osobní automobil – RZ 2C2 4444
Údaje převzaté z technického průkazu vozidla:

Druh vozidla: osobní automobil Provozovatel: k. s. a následně s.r.o.

Kategorie vozidla: M1 Zdvihový objem motoru: 4 200 cm3

Vlastník vozidla:  komanditní společnost 
(k.s.) a následně s.r.o.

První registrace vozidla: 16. 6. 1987

K.s. vlastnila vozidlo do 17. 9. 2020, kdy jej prodala s.r.o. Od ledna 2020 do dne prodeje používala vozidlo
k podnikání k.s. Ode dne prodeje potom vozidlo používala k podnikatelské činnosti s.r.o. do konce
roku 2020. Ke změně provozovatele došlo 28. 12. 2020, kdy byla odhlášena k.s. a jako provozovatel byla
zapsána s.r.o.
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Komentář k výpočtu:
...

Poplatník: k. s. 
Výpočet:  Zálohy:
Předmět daně:   1. záloha
Sazba daně:   2. záloha
Zvýšení sazby daně: 3. záloha
Daň:   4. záloha

Doplatek
Poplatník: s.r.o.
Výpočet:  Zálohy: 0 Kč
Předmět daně:   
Sazba daně:   
Zvýšení sazby daně: 
Daň:   

5) Přípojné vozidlo – RZ 2C2 5555
Údaje převzaté z technického průkazu vozidla:

Provozovatel vozidla: s.r.o. První registrace vozidla: 16. 12. 2008

Před přestavbou:

Druh vozidla: přípojné vozidlo Největší povolená hmotnost vozidla: 10 t

Bližší specifikace: DB Přívěs Počet náprav: 2

Po přestavbě:

Druh vozidla: přívěs traktorový
Největší povolená hmotnost vozidla: 11,9 t

Počet náprav: 2

S.r.o. používala ke své činnosti toto vozidlo po celý rok 2020. S.r.o. se rozhodla nechat přívěs přestavět 
na přívěs traktorový. Přestavba byla provedena dne 18. 4. 2020 a k tomuto datu byl také proveden dle 
zákona zápis do technického průkazu o provedené přestavbě.

Komentář k výpočtu:
...

Výpočet:  Zálohy:
Předmět daně: 1. záloha
Poplatník:  2. záloha
Sazba daně:  Doplatek
Daň:   
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6) Osobní automobil – RZ 2C2 6666
Údaje převzaté z technického průkazu vozidla:

Druh vozidla:  osobní automobil Zdvihový objem motoru: 1 600 cm3

Kategorie vozidla: M1
Datum první registrace: 12. 2. 2011

Provozovatel vozidla: pan Jiří

Vozidlo bylo používáno k podnikatelské činnosti společností Bit s.r.o. od 3. 1. do 8. 6. 2020. Poté bylo 
do 25. 9. 2020 používáno pro soukromé potřeby pana Jiřího. Téhož dne došlo k vyřazení silničního 
vozidla z provozu podle § 12 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích, a to do konce roku 2020. Do technického průkazu bylo jako den vyřazení silničního 
motorového vozidla z provozu zapsáno datum 25. 9. 2020. 

Komentář k výpočtu:
...

Výpočet:  Zálohy:
Poplatník: 1. záloha
Předmět daně: 2. záloha
Sazba daně:  Doplatek
Snížení sazby daně: 
Daň:   




