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1 Úvod 
Pod pojmem daň lze chápat povinnou, zákonem stanovenou platbu do veřejných 

rozpočtů, neekvivalentního a neúčelového charakteru, která je založena na nenávratném 

principu. Neekvivalence daní vyplývá z podstaty, že nelze očekávat za úhradu daně 

ekvivalentní plnění ze strany státu. Neúčelovost daní souvisí s neznalostí ekonomického 

subjektu  v rámci konkrétního účelu použití platby daně. 

Úloha daní je spojena s hlavními ekonomickými funkcemi veřejného sektoru. 

Existence daní a jejich uplatňování lze primárně vysvětlit potřebou příjmů do veřejných 

rozpočtů v důsledku nutnosti uskutečňování veřejných výdajů. Tato základní funkce daní 

je označována jako fiskální a vyplývá ze samotné existence státu. Daně v ekonomice 

nezajišťují pouze prostředky veřejných rozpočtů státu, ale napomáhají k naplňování dalších 

podstatných funkcí, přičemž funkce fiskální je v následujících funkcích implicitně 

obsažena. Existence alokační funkce spočívá v zabezpečování financování veřejných 

statků, kterými jsou zejména obrana, školství, kultura apod. Další podstatnou funkcí daní je 

redistribuční funkce, která napomáhá řešit nerovné rozdělení důchodu a bohatství 

v ekonomice. Daně spolu s transfery plní v tomto ohledu přerozdělovací funkci, na jejímž 

základě dochází k odčerpávání prostředků jedněch subjektů a jejich přeliv k jiným 

subjektům. Poslední ze čtyř funkcí daní je označována jako stabilizační, která má 

návaznost na využívání prostředků veřejných rozpočtů k makroekonomické stabilizaci.  

Mezi nejstarší příčiny zavádění a existence daní patří jednoznačně zabezpečení 

peněžních prostředků dříve soukromých, dnes veřejných potřeb územních jednotek. Je 

zřejmé, že s historickým vývojem světa docházelo k změnám v potřebách nejen obyvatel, 

ale i představitelů jednotlivých státních zřízení. Přeměny hospodářských potřeb vedly 

ke změnám v koncepcích již zavedených daní a vytváření nových daňových odvodů. 

Zatímco v minulosti představovala např. hospodářská zvířata důležitý objekt zdanění, dnes 

běžně fungující daně byly na samém počátku svého vzniku.  

S převratem v technologiích v podobě vzniku automobilů vznikla zároveň potřeba 

budování infrastruktury související s provozem vozidel. Zdroje k budování silnic byly 

zpočátku zajišťovány z běžných daňových příjmů, později byly zavedeny samostatné daně 

z motorových vozidel, jejichž uplatňování je dnes poměrně rozšířené. Provoz vozidel 

vyžaduje nejen existence pozemních komunikací, ale také zabezpečování ochrany 

životního prostředí. V důsledku užívání vozidel dochází k poškozování kvality ovzduší 

výfukovými plyny, což vyvolává nutnost regulace spotřeby pohonných hmot. Je 

nepochybné, že zavádění daní z motorových vozidel není pouze otázkou získávání zdrojů 



 4

pro rozšiřování dopravy, ale naopak regulace dopravy z hlediska ochrany životního 

prostředí. 

Daň z motorových vozidel je jednou z nejmladších typů daní, která figuruje 

v moderní podobě v daňovém systému České republiky od roku 1993. Rozšířenost 

zdaňování vozidel je zřejmá při bližším nahlédnutí do daňových systémů členských států 

Evropské unie. Zdaňování vozidel v Evropě má několik podob, z nichž jsou 

nejvýznamnější dvě základní formy, zdanění registrace motorového vozidla a pravidelné 

zdanění vlastnictví motorového vozidla. Rozdílnost ve zdanění motorových vozidel je dána 

taktéž účelem používání vozidla, přičemž je rozlišováno, zda je vozidlo určeno pro 

soukromé či komerční užívání. Úroveň zdanění vozidel může být rozdílná v jednotlivých 

členských státech z pohledu státu, jehož zástupci stanovují formu zdanění motorových 

vozidel a z pohledu uživatele, který dané vozidlo užívá za určitým účelem. 

Cílem diplomové práce je výpočet a srovnání daňového zatížení vlastnictví 

vybraných vozidel v členských zemích Evropské unie.  

Teoretická část práce bude charakterizovat základní pojmy z oblastí daní, 

klasifikaci daní, charakteristiku jednotlivých typů daní aplikovaných na zdaňování 

silničních vozidel. Nezbytnost uvedení daňové teorie vychází z pochopení podrobně 

zpracované legislativy vztahující se ke zdaňování vozidel v jednotlivých členských státech 

Evropské unie. Prostor bude věnován taktéž současné situaci na poli harmonizace daní.  

Zaměření praktické části vyplývá ze stanoveného cíle diplomové práce. Bude 

vyčíslena daňová povinnost při respektování vstupních předpokladů pro následné srovnání 

daňového zatížení vlastnictví vybraných vozidel v zemích Evropské unie. Ze vstupních 

podmínek bude vycházeno v celé praktické části diplomové práce. 
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2 Charakteristika p řístup ů ke zdaňování vozidel 
Formulace konstrukce všech daní, a to nejen daňové soustavy České republiky, ale 

také daní v Evropské unii, je založena na základních daňových pojmech vyskytujících se 

taktéž v případě zdaňování vozidel. 

Subjektem daně je osoba povinná platit nebo odvádět daň. Subjektem daně v rámci 

zemí Evropské unie může být plátce nebo poplatník, přičemž rozdíly v uvedených osobách 

jsou dány cílovým dopadem daňového břemene, které je spojeno s poplatníkem, zatímco 

na plátce daňové břemeno nedoléhá. 

Objektem daně se rozumí veličina, která je předmětem výběru daně. Dle uvedeného 

daňového pojmu lze rozlišovat čtyři základní veličiny podrobené dani. Jedná se o důchod, 

majetek, spotřebu či hlavu. Zdaňování vozidel bývá založeno na objektu daně jako majetku 

nebo spotřeby.  

Předmětem daně se rozumí jednoznačně a úplně deklarovaný objekt daně, kterým je 

uložena konkrétní daňová povinnost. Předmětem zdaňování vozidel jsou zákony 

specifikovaná vozidla, často v jejich návaznosti na osobní či komerční užívání. 

V souvislosti s předmětem daně lze definovat negativní vymezení předmětu daně jako část 

předmětu daně, na nějž se zákonná úprava předmětu daně nevztahuje. Jedná se v podstatě 

o vyjmutí části vozidel z předmětu daně, což znamená jejich neuvedení v příslušných 

zákonech vztahujících se ke zdaňování vozidel.  

Část předmětu daně, ze které není příslušná daň vybírána lze označit pojmem 

osvobození od daně. Vozidla osvobozená od daně jsou předmětem zdanění, avšak na 

základě příslušných právních aspektů jsou z části či úplně osvobozena od daně. 

Osvobození od daně může být vázáno na způsob využití vozidla, např. pro veřejné účely, 

dále taktéž dle věku vozidla, používaného paliva či využívání vozidla příslušnými 

osobami, mezi které je možno zařadit osoby zdravotně postižené, vládní představitele či 

zahraniční diplomaty.  

Základ daně je předmět daně upravený příslušnými zákonnými pravidly a vykázaný 

ve stanovených jednotkách. V současné době je stále ještě nejčastějším základem daně 

objem motoru v cm3. S růstem ekologické angažovanosti v Evropské unii dochází ke 

zdaňování vozidel na základě objemu emisí CO2 v g/km produkovaných při provozu 

vozidel. Dalšími příklady základu daně při zdaňování vozidel v Evropské unii jsou věk 

vozidla, výkon motoru v kW či spotřeba paliva v l/100 km. Uvedené typy základů daně 

jsou označovány za naturální, hodnotový základ daně je dán hodnotou vozidla např. 

v EUR. 
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Slevy na dani či odpočty snižují subjektu daňovou povinnost. V rámci slev na dani 

je dopad na všechny ekonomické subjekty stejný, o výši slevy na dani je snížena již 

stanovená daňová povinnost, v případě odpočtů je vycházeno ze základu daně, což může 

mít diferenciální vliv na jednotlivé ekonomické subjekty. V současné době jsou slevy či 

odpočty poskytovány v případě dodržování určitých ekologických aspektů, popř. 

v návaznosti na typ užívaného paliva.  

Sazba daně představuje výši daně s ohledem na základ daně. V zásadě jsou 

rozlišovány dvě podoby sazby daně, sazba v procentní výši, či pevná částka. Ustanovení 

sazby daně může být provedeno dle jednotlivých intervalů hodnot základu daně či bez 

intervalového omezení. 

Mezi pojmy využívané při výkladu konstrukce jednotlivých daní z motorových 

vozidel v Evropské unii patří rozpočtové určení daně udávající konkrétní rozpočet, do nějž 

plyne odváděná daň.  

2.1 Klasifikace daní 
Za účelem specifikace jednotlivých vlastností daní z vozidel lze daně klasifikovat 

dle různých hledisek.  

Základním a všeobecně nejvyužívanějším hlediskem typologizace daní je jejich 

rozlišení podle vazby na důchod poplatníka v členění na přímé a nepřímé daně. Přímé daně 

jsou bezprostředně uvaleny na důchod nebo majetek poplatníka, přičemž je prakticky 

nemožné se tomuto zdanění vyhnout či přenést daňové zatížení na jiné subjekty. 

Vlastnostmi přímých daní je jejich adresnost a respektování příjmových a majetkových 

poměrů poplatníka. Mezi přímé daně jsou řazeny důchodové a majetkové daně. V případě 

přímých daní lze ztotožnit osobu plátce a poplatníka. Výběr nepřímých daní probíhá 

v cenách zboží a služeb, převodů či pronájmů. Z hlediska jejich konstrukce nelze očekávat 

respektování příjmových poměrů poplatníka, výměr výše daně dopadá stejně na všechny 

subjekty. K vlastnostem nepřímých daní lze přiřadit taktéž neadresnost či separaci osoby 

plátce a poplatníka. Univerzálnost zdanění nepřímými daněmi je kritériem pro rozdělení 

daní na selektivní zdaňující vybrané komodity a všeobecné, které mají velice široký záběr 

zdanění. Zdaňování motorových vozidel je zastoupeno v obou uváděných 

kategoriích, přímých  i nepřímých daních. Určení daní jako přímé či nepřímé může být 

rozlišné na půdě jednotlivých členských států a z pohledu Evropské komise. Příkladem je 

česká silniční daň, která je z pohledu Evropské komise označena za nepřímou daň, přičemž 



 7

znaky majetkové daně, které uvedená daň naplňuje, vedou k jejímu jednoznačnému 

zařazení mezi přímé daně české daňové soustavy.  

V rámci vymezení objektu daně byla naznačena klasifikace daní na základě objektu 

daně. Dle tohoto hlediska lze rozlišovat daně důchodové uvalené na důchod poplatníka, 

výnosové související s vnějšími reálnými znaky, majetkové zatěžující movitý či nemovitý 

majetek. Dalšími typy daní podle objektu daně jsou daně z hlavy uvalené na všechny 

subjekty v ekonomice, obratové daně vyplývající z hrubého či čistého obratu a spotřební 

daně zatěžující spotřebu všech komodit nebo vybraných reprezentantů. Daně z motorových 

vozidel mohou být majetkové popř. spotřební, mezi selektivní spotřební daně lze zařadit 

ekologické daně či daně ze spotřeby paliva. Na základě kritéria členění daní podle objektu 

daně je možno uvést taktéž členění daní na kapitálové a tokové. Kapitálová daň zatěžuje 

stav předmětu zdanění k určitému okamžiku, s čímž lze ztotožnit zdaňování motorových 

vozidel, toková daň vychází ze stavu předmětu zjištěného během určitého časového 

horizontu. 

Typologizace daní dle subjektu daně představuje klasifikaci podle ekonomického 

subjektu, který je povinen daň platit. Může se jednat o jednotlivce, což je individuální 

fyzická osoba, která je vymezena jménem, bydlištěm, či jinými znaky. Dalším subjektem 

povinným platit daň může být určité rodinné uskupení, buď domácnost s povinností 

k úhradě daně hlavou domácnosti, nebo manželé, což je spojeno se společným zdaněním 

manželů, povinnost platit daň může být uvalena taktéž na všechny členy domácnosti 

odděleně. Posledním subjektem uvedené klasifikace je firma či korporace, což je právnická 

osoba vystupující jako jedna organizace a definována určitými identifikačními znaky. 

Subjektem povinným platit daň z vozidel může být jak jedinec, tak firma, přičemž úhrada 

daně jedincem je častějším případem.  

Z hlediska respektování příjmových poměrů poplatníka jsou daně rozlišovány na 

osobní a in rem. Osobní daně jsou poplatníkovi vyměřeny na základě jeho důchodu 

a v tomto důsledku respektují příjmové poměry poplatníka. Podstata daní in rem spočívá 

v jejich výběru z titulu vlastnictví nebo nabytí majetku poplatníkem či spotřeby komodit 

a služeb. Zdaňování vozidel lze charakterizovat jako zatížení daněmi typu in rem, neboť 

při zdaňování vozidel nedochází k zatížení důchodu poplatníka.   

Další typologizace daní vychází z dopadu daní na tržní mechanismus. Na základě 

uvedeného kritéria lze daně klasifikovat na distorzní a nedistorzní. Distorzní daně jsou 

charakterizovány jako ovlivňující ekonomické chování subjektů, což znamená, že je 

poplatník motivován ke změně svého chování v důsledku zatížení práce, majetku či 
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spotřeby daněmi. V případě daní z vozidel, ale i převážné části všech daní, lze spatřovat 

faktory, které ovlivňují chování ekonomických subjektů. V řadě zemí je daň z motorových 

vozidel zavedena právě z důvodu jejího charakteru jako nástroje využívaného 

k ovlivňování chování ekonomických subjektů. Za distorzní daň je považována daň 

z hlavy. 

Členění daní dle rozlišnosti algoritmu stanovení daně ze základu daně rozlišuje dvě 

skupiny daní, a to jednotkové a ad valorem. Charakteristickým znakem jednotkových 

neboli specifických daní je stanovení výše daně podle množství jednotek základu daně. 

Tento typ daní se vyskytuje při zdaňování vozidel v rámci pravidelně hrazených ročních 

daní. Sazba daně uvedeného typu zdanění může být dána pevnou částkou, což je častější 

případ, popř. procentem.  

Graf 1.1 Daň jednotková 

 
Zdroj: ŠIROKÝ Jan. Daňové teorie s praktickou aplikací. 2. vyd. Praha: C. H. Beck. 2008. 52 s. ISBN 978-80-7400-005-8. 

Symbol P udává cenu, Q charakterizuje množství, křivka S představuje nabídku, 

D značí poptávku. Daně ad valorem jsou vztahovány k hodnotě základu daně, vycházejí 

z ceny základu daně. Sazba daní ad valorem je nejčastěji udána v procentech. Typickým 

příkladem těchto daní jsou tzv. registrační daně široce uplatňované v zemích Evropské 

unie. V rámci registračních daní je převážně základem daně pořizovací cena vozidla. Při 

určení základu daně jako pořizovací ceny je na poplatníka přenesena vyšší daňová 

povinnost v souvislosti s přepychem. Vyšší vybavenost a prestižnější značka vozidla bude 

mít za následek vyšší daňovou povinnost. Zatížení vozidla jednotkovou daní se v důsledku 

zvyšujícího se luxusu nezmění. 
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Graf 1.2 Daň ad valorem 

 
Zdroj: ŠIROKÝ Jan. Daňové teorie s praktickou aplikací. 2. vyd. Praha: C. H. Beck. 2008. 52 s. ISBN 978-80-7400-005-8. 

Třídění daní vyplývající ze snahy vládních představitelů řešit nespravedlivé 

rozdělení důchodů v ekonomice vyúsťuje v klasifikaci daní podle stupně jejich progrese. 

Dle daného kritéria jsou rozlišovány progresivní, proporcionální a regresivní daně. 

V případě progresivního přístupu zdanění dochází ke zrychlování růstu daňové povinnosti 

s růstem daňového základu. Proporcionální typ zdanění vychází ze zvyšujícího se 

daňového zatížení, jehož výše je úměrná velikosti důchodu. Regresivní zdanění není příliš 

častým přístupem zdanění, neboť s růstem důchodu daňová zátěž klesá. Progresivita 

daňové sazby vychází z poměru 

.
danězáklad

daněvýše
                  (1.1) 

Pro zdaňování vozidel je typické proporcionální zdanění. Sazba daně je určena pro 

stanovený interval hodnot základu daně, přičemž mezi jednotlivými intervaly zdanění 

neexistuje klouzavá progrese.  

Z institucionálního hlediska lze provést typologizaci daní založenou na kritériu 

okruhu platnosti daní, které udává územní aplikaci daní. V zásadě lze rozlišit daně ústřední 

či centrální, které jsou aplikovány na celostátní úrovni, popř. na úrovni celé federace, jejich 

jednotnost je vymezena územím státu. Dalším typem jsou municipální daně ustanovené na 

úrovni územních samosprávných celků, přičemž se může jednat o místní či regionální 

daně. Nadnárodní daně nemají v současné době praktické zastoupení, jejich existence 

souvisí s rozvíjející se integrací a jejich vznik v budoucnu není vyloučen.  

V souvislosti s územním členěním daní lze daně dále rozlišovat z pohledu 

oprávnění v ustanovení sazby daně, základu daně a daňových úlev či slev na dani nebo 
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z hlediska rozpočtového určení daně. Podle uvedených kritérií jsou daně opět členěny na 

ústřední, municipální a nadnárodní. 

2.2 Postavení daní z vozidel v zemích Evropské unie  
Motorová vozidla podléhají v zemích Evropské unie různým způsobům zdanění. 

Zatímco v České republice jsou vozidla zdaňována v důsledku jejich komerčního využití, 

v jiných zemích je zdaňování vozidel spojeno nejen s jejich komerčním, ale i osobním 

používáním.  

Dle způsobu zdanění se v Evropské unii vyskytují čtyři typy zdanění: 

1) registrační daně, 

2) daně z vlastnictví, 

3) daně z pohonných hmot, 

4) poplatky. 

Registrační daně patří mezi pravidelně placené daně, které poplatník hradí při 

pořízení vozidla nebo při jeho uvedení do provozu. Registrační daně jsou obvykle vyšší 

než daně pravidelně placené a jsou spojeny s některými negativy. Vysoké daňové zatížení 

prostřednictvím registračních daní způsobuje snížení cen vozidel bez daně, což znamená 

výhodný nákup vozidla v dané zemi. Za nevýhodu lze považovat nestabilitu výnosu 

plynoucího z registrační daně a vazbu na ekonomický cyklus země. Bude-li se země 

nacházet v recesi, příjmy z těchto daní se výrazně sníží. V roce 2002 byla schválena 

strategie postupné transformace jednorázově placených registračních daní na pravidelně 

placené daně v zemích Evropské unie. 

Daně vztahující se k vlastnictví motorových vozidel jsou typem pravidelně 

placených daní. Tímto způsobem zdanění jsou zajištěny pravidelné daňové příjmy, neboť 

vozidla podléhají těmto daním po celou dobu své životnosti. Pokud dojde v ekonomice 

daného státu k recesi, nedojde k výrazným výkyvům v příjmech z pravidelně placených 

daní. Mezi pravidelně placené daně patří např. česká silniční daň. 

Daně z pohonných hmot jsou označovány za spotřební daně mající vazbu přímo 

nebo nepřímo k používání vozidel. Daně se vztahují na používané pohonné hmoty, které 

jsou dle směrnic 92/81/EEC a 92/82/EEC rozlišeny na olovnatý benzín, bezolovnatý 

benzín a naftu. Olovnatý benzín samozřejmě podléhá vyššímu zdanění než bezolovnatý 

benzín, nafta je charakterizována výraznějším daňovým zatížením ve srovnání s benzínem.  

Z pohledu Evropské komise a některých zemí v Evropské unii jsou zařazovány do 

daňových systémů členských států také poplatky vztahující se k užívání pozemních 
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komunikací, tedy silničních a dálničních sítí. Nejčastějším příkladem jsou dálniční 

známky, kterými se zdaňuje používání dálnic na území daného státu. V současné době se 

začíná ve vyšší míře využívat platba elektronického mýtného, která byla zahájena od roku 

2007 také v České republice.  

Podstata zdaňování vozidel v zemích Evropské unie vychází z několika typu daní. 

Zatímco v některých zemích je při zdaňování vozidel vycházeno z jejich samotné existence 

jako majetku, v jiných zemích jsou vozidla zdaňována podle ekologických aspektů jejich 

provozu, což souvisí s existencí rozlišných metodik při klasifikaci daní. Zdaňování 

motorových vozidel se nachází v členských státech Evropské unie na pomezí třech typů 

daní, a to majetkových, spotřebních a ekologických. 

2.2.1 Majetkové dan ě  
V rámci těchto daní prakticky neexistuje teoretické odůvodnění zdanění majetku. 

Z určitého pohledu je možno nahlížet na majetkové daně jako na dvojí zdanění, neboť se 

předpokládá, že je majetek pořizován z řádně zdaněného důchodu. Opodstatněnost 

majetkových daní je spatřována převážně ve snaze dostatečného zdanění důchodu, který 

unikl zdanění, snadném výběru daně z majetku a snížení majetkových nerovností mezi 

subjekty v ekonomice. 

Majetkové daně jsou většinou uvalovány na věc (tzv. in rem), což vyplývá ze 

samotného názvu daně. Nejčastěji jsou uvalovány na nemovitosti, čili stavby a pozemky, 

těmito daněmi může být ovšem zatížen i jiný movitý majetek. Z historie je známé zatížení 

vlastnictví hospodářských zvířat, v současné době jsou zdaňována zejména silniční 

motorová vozidla. Podstatou zdanění majetku je princip schopnosti daňové úhrady, který je 

důsledkem snahy zachování společenské regulace. 

Majetkové daně se vyznačují nižší distorzí a menším negativním vlivem na 

působení tržního mechanismu, neboť neovlivňují hrubý důchod poplatníka, nemají 

distorzní vlastnost v rámci práce. Rozpočtové určení je v naprosté většině případů 

směřováno do rozpočtu municipalit nebo místních rozpočtů.  

Souvislost vozidla s majetkovými daněmi je zřejmá, jedná se o majetek pořízený 

z důchodu poplatníka, který vypovídá o určité životní úrovni poplatníka. Z hlediska 

majetkových daní lze rozlišovat dva typy daní dle pravidelnosti platby. V případě daní 

pravidelně placených je úhrada daně prováděna v rámci pravidelně se opakujících 

časových intervalů. Daně jednorázově placené jsou vázány na změnu vlastníka majetku čili 

pořízení majetku a označují se jako daně z kapitálové transakce. Daně z vozidel mají 
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zastoupení v obou uvedených kategoriích, neboť jsou v Evropské unii konstruovány daně 

placené při pořízení vozidla a daně placené převážně v ročních intervalech.  

2.2.2 Spot řební dan ě 
 V některých členských státech Evropské unie je na zdaňování vozidel pohlíženo 

jako na zdaňování spotřeby, což souvisí především se skutečností spotřeby paliva 

a následnou produkcí škodlivin při provozu vozidla. Spotřební daně lze všeobecně 

klasifikovat na daně univerzální a selektivní, přičemž zdaňování vozidel vychází ze 

selektivního způsobu zdanění. Mezi kritéria při rozhodování o zatížení např. paliva 

spotřební daní patří fiskální potřeby státu, politická hlediska a nutnost regulace spotřeby 

určitých výrobků v důsledku ochrany životního prostředí nebo zdraví. Spotřební daně 

zajišťují stabilní výnos do rozpočtů, což souvisí s daňovou zátěží výrobků s nízkou 

elasticitou nabídky a poptávky. Do skupiny selektivních spotřebních daní jsou řazeny 

ekologické daně. 

2.2.3 Ekologické dan ě 
 Řešení externích nákladů vznikajících provozem vozidel se stává stále naléhavější, 

proto se v současné době dostávají do popředí ekologické daně. Existence ekologických 

daní je poměrně krátká a souvisí s celkovým hospodářským vývojem světa a potřebou 

zachování kvalitního životního prostředí pro současné i budoucí generace. Ekologické 

daně jsou uvalovány nejčastěji na producenty škodlivin, za které lze v tomto ohledu 

považovat taktéž motorová vozidla. Samotné zavádění ekologických daní do daňových 

systémů probíhá pozvolna, avšak mnoho již zavedených daní vykazuje ekologické aspekty 

při jejichž respektování mají ekologické daně širší záběr.  

Konstrukce ekologických daní je spojena se dvěma způsoby jejich uplatňování. 

Jedná se o daňové zvýhodnění a daňové znevýhodnění. Daňovým zvýhodněním lze označit 

dotace či úlevy v procesu stanovení daně, např. osvobození od daně, daňové úlevy či slevy 

na dani. Daňová zvýhodnění jsou poskytována provozovatelům vozidel s pohonem LPG či 

s nízkým množstvím CO2 emisí. Druhý přístup daňového zatížení je spojen s existencí 

ekologické daně, za takovou daň lze označit daň z vozidel s dieselovým pohonem.  

V současné době jsou teoreticky vymezeny čtyři druhy ekologických daní. Jedná se 

o piguovské daně související se zatěžováním každé jednotky produkované škodliviny 

s cílem vyrovnání mezních výrobních a mezních společenských nákladů. V tomto případě 

se jedná převážně o teoretický koncept daní. Nepřímé ekologické daně zatěžují ceny 

komodit, které jsou spjaty s ekologicky závadnou produkcí, v případě motorových vozidel 
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může být zatíženo daní např. palivo. Dalším typem daní jsou daně s neplánovanými 

ekologickými vlivy, které nebyly konstruovány pro zabezpečení ekologie, avšak jejich 

působení přispívá ke zlepšení životního prostředí. Posledním typem ekologických daní 

jsou účelové ekologické daně, které jednak omezují ekologicky závadné aktivity a jejich 

výnos je zároveň určen na zlepšení životního prostředí. Zdaňování vozidel naplňuje znaky 

nepřímých ekologických daní, může být daní s neplánovaným ekologických vlivem nebo 

výjimečně účelovou ekologickou daní. 

Princip fungování ekologických daní vychází ze skutečnosti, že subjekty při 

vlastnictví motorového vozidla jsou schopny vnímat pouze náklady na pořízení vozidla 

a jeho provoz. Náklady vznikající společnosti v důsledku produkce škodlivin nejsou 

subjekty dále vnímány. Uvedenou situaci lze komentovat prostřednictvím následujícího 

grafu. 

Graf 1.3 Osobní a externí náklady provozu vozidel 

 
Zdroj: ŠIROKÝ Jan. Daňové teorie s praktickou aplikací. 2. vyd. Praha: C. H. Beck. 2008. 200 s. ISBN 978-80-7400-005-8. 

Bude-li provozovatel vozidla počítat pouze s náklady na provoz vozidla a jeho 

pořizovací cenou (MC), produkce množství škodlivin odpovídá úrovni Q1 při ceně P1, 

Křivka MSC zahrnuje osobní i externí náklady, provozovatelé vozidla se dostávají na 

produkci Q2 při ceně P2, což znamená, že vlivem uvalení ekologické daně došlo 

k omezení produkce škodlivin s vyššími náklady na provoz vozidla. Rozdíl mezi křivkami 

MSC a MC udává externí náklady, které odpovídají uvalené dani. 

2.3 Aspekty zda ňování vozidel v zemích Evropské unie 
V současné době lze ve světe pozorovat rozlišné přístupy ke zdaňování vozidel. 

Zatímco v USA je vlastnictví vozidla nezbytností každodenního života v důsledku nízké 

úrovně veřejné dopravy, v Evropě je vlastnictví vozidla jedním z ukazatelů majetkových 

poměrů vlastníka. Tato situace se odráží ve zdaňování vozidel jako majetku. V USA není 
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zavedena žádná daň majetkového charakteru, která by se vztahovala k motorovým 

vozidlům, naopak v Evropě jsou vozidla široce zdaňována k vyrovnání majetkových 

poměrů mezi subjekty. Toto základní odůvodnění zdaňování vozidel, coby ukazatele 

majetkového poměru jednotlivých subjektů v ekonomice, je doplňováno ekologickými 

aspekty spočívajícími v omezování produkce škodlivin při provozu vozidel a tím 

zachování kvalitního životního prostředí. Daňová zátěž vozidla má ovlivnit 

potencionálního zájemce o koupi vozidla k pořízení vozidla minimálně zatěžujícího životní 

prostředí. Příkladem jsou daňová zvýhodnění  či osvobození od daně poskytovaná pro 

majitele nových vozidel, vozidel provozovaných na LPG, či naopak jsou daněmi 

zatěžována ve větší míře dieselová vozidla.  

Při rozhodování o uvalení daňové zátěže na vozidlo je v řadě zemí Evropské unie 

respektováno využívané palivo pro provoz vozidla. Mezi nejdůležitější zdroje energie 

pohánějící vozidla patří benzín (převážně bezolovnatý) a nafta. Benzínová vozidla dříve 

odpovídala převážnému podílu vozového parku. Hlavní důvod tohoto trendu byl podložen 

potřebou větších a dražších motorů dieselových vozidel ve srovnání s benzínovými vozidly 

se stejným výkonem, což bylo následně zohledněno v prodejní ceně dieselových vozidel. 

Vývoj dieselové technologie v současné době odpovídá benzínové technologii. Nová 

technologická zlepšení posouvají využívání vozidel směrem k dieselovým vozidlům, 

zejména ve veřejné dopravě. Tento vývoj má v členských zemích Evropské unie za 

následek přesouvání větší daňové zátěže směrem k dieselovým vozidlům. 

 Soubor daní a poplatků zavedených v jednotlivých členských státech je podložen 

autonomní politikou, ekonomickou a hospodářskou situací konkrétního státu, což má za 

následek využívání různých forem zdanění vozidel a je poměrně obtížné jednotně vyložit 

konstrukci daní uvalených na motorová vozidla v členských zemích Evropské unie. Na 

strukturu a úroveň zdanění vozidel v Evropské unii má vliv geografické umístění země, 

struktura průmyslu, sociální zázemí občanů, stav infrastruktury, dopravní politika, stupeň 

ochrany životního prostředí, tradice a jiné národní charakteristiky. Samozřejmostí je 

ovlivňování výsledného daňového zatížení motorového vozidla samotnou daní, přesněji 

její konstrukcí, výši sazeb, úlevami na dani apod.  

Rozdílné zdanění motorových vozidel patří k příčinám vedoucím k odlišným cenám 

motorových vozidel v jednotlivých členských státech. Mezi další faktory, které způsobují 

rozdílné ceny vozidel v jednotlivých zemích Evropské unie patří: 

- právní rozdíly, které se projevují v rozdílných daňových úrovních, 

- rozdíly v průmyslu a podmínkách prodeje, 
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- měnové kurzy. 

Diference v cenách motorových vozidel vedou k různým úrovním vlastnictví 

vozidel v jednotlivých ekonomikách Evropské unie. Ceny motorových vozidel jsou 

všeobecně nižší v zemích s vyšší úrovní zdanění. Výrobci a distributoři automobilů berou 

na vědomí rozdíly ve zdanění mezi jednotlivými státy a přizpůsobují prodejní ceny vozidel 

daňové zátěži. V zemích s aplikací registračních daní lze všeobecně pořídit vůz levněji, což 

může způsobovat přeshraniční přesun poptávky po motorových vozidlech. Úroveň 

průmyslu v jednotlivých členských státech ovlivňuje ceny motorových vozidel, avšak 

samotná cena automobilové produkce je ovlivněna daňovou zátěží. Je tedy zřejmé, že 

existují vazby mezi vlastnictvím vozidla, daňovou zátěží dané země, existencí průmyslu 

v zemi a ekonomickou úrovní subjektů v zemi, která může být reprezentována kupní sílou.  

 Odlišnosti ve zdanění vozidel mohou být chápány v rozlišení na soukromá 

a firemní vozidla. Firemní vozidla jsou dostupná pro soukromé použití, v tomto důsledku 

je lze považovat za osobní prospěch, který podléhá v mnoha zemních zdanění. Zdaňování 

vozidel pro komerční využití může mít vliv na vnitřní trh dané země. Roční přírůstky 

vozidel vlastněných společnostmi budou znamenat vyšší požadavky na produkci vozidel. 

Různé úrovně daňové zátěže těchto vozidel mohou ovlivnit úroveň produkce 

automobilového průmyslu.  

Rozdíly v cenách automobilů vedou Evropskou unii k provádění harmonizace 

zdanění vozidel.  

2.4 Daňová harmonizace  
Pod pojmem harmonizace lze chápat přizpůsobování a slaďování daňových 

systému na národních úrovních a jednotlivých daní podle společných pravidel 

zúčastněných států. Harmonizace může být provedena v oblasti konstrukcí daní či jejich 

administrativy. 

Na základě klasifikace OECD jsou daně z provozu motorových vozidel řazeny 

mezi nepřímé daně ze spotřeby, v České republice je využívána klasifikace Mezinárodního 

měnového fondu, která zdaňování vozidel uznává jako přímou majetkovou daň. Z důvodu 

rozdílného pojetí daní z provozu vozidel je vhodné nastínit současnou situaci 

v harmonizaci jak přímých, tak nepřímých daní. 

Harmonizace přímých daní lze v současné době označit za stagnující, a to ze dvou 

důvodů, které jsou spatřovány v rozdílných účetních systémech jednotlivých členských 

států a dále v neochotě samotných států k harmonizaci přímých daní, neboť je považována 
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za zásah do suverénního rozhodování státu. V oblasti majetkových daní existuje problém 

ve značné rozlišnosti daňových úprav jednotlivých členských států. Společným rysem 

majetkových daní v Evropské unii je jejich rozpočtové určení do místních rozpočtů.  

Oblasti nepřímých daní je věnována podstatná pozornost již od samého počátku 

evropské integrace s ohledem na jejich význam pro vytvoření a následné fungování 

jednotného vnitřního trhu. V rámci nepřímých daní jsou do skupiny daní za užívání zboží 

a vykonávání činnosti zařazeny jednorázové i pravidelně placené daně z motorových 

vozidel. 

2.4.1 Harmonizace zdan ění provozu motorových vozidel 
 Zdanění provozu motorových vozidel je upraveno Směrnicí Rady 92/106/EEC ze 

dne 7.12.1992 o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy 

zboží mezi členskými státy. Původ směrnice je dán předpokládaným nárůstem objemu 

přepravy na vnitřním trhu. Cílem směrnice je dosažení efektivnějšího využívání 

dopravních zdrojů s ohledem na zájmy občanů, životního prostředí a přetížení pozemních 

komunikací. Na začátku roku 1995 byla směrnicí uložena Komisi povinnost vypracovávat 

zprávu o ekonomickém rozvoji kombinované dopravy a o případném zavedení dalších 

nezbytných opatření v dvouletém časovém horizontu. Využívání kombinované dopravy je 

značně podporováno formou slev na dani, ve skutečnosti však došlo k výraznému snížení 

využívání tohoto způsobu dopravy. 

Směrnice 1999/62/EC z června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých 

silničních komunikací těžkými nákladními vozidly má za cíl zamezit narušování 

hospodářské soutěže mezi dopravci v zemích Evropské unie. Směrnice byla změněna 

směrnicí 2006/37/EC a stanovuje minimální sazby pro zdanění vozidel, možnosti 

osvobození od zdanění vozidel, uplatňování mýtného a jejich maximální sazby, které je 

nutno ve dvouletých časových intervalech od roku 2002 přezkoumávat. Dle směrnice 

2006/37/EC je předmětem daně každé motorové vozidlo nebo jízdní souprava určené 

výlučně pro používání k silniční přepravě zboží a jejichž maximální přípustná hmotnost 

činí více než 3,5 tuny, což má následek úpravu předmětu silniční daně i pro českou 

daňovou soustavu. 

Zdanění motorových vozidel je důležitý doplňkový nástroj pro splnění závazku 

z Kyotského protokolu. Požadavkem je vytvoření účinnějšího vztahu mezi výši daňové 

povinnosti a množstvím CO2 emisí. V daňových úpravách jednotlivých zemí Evropské 

unie by měly být zahrnovány prvky vedoucí k snižování emisí CO2. První zemí, která 

přistoupila ke konstrukci pravidelné roční daně založené na množství emisí CO2, byla 
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Velká Británie. Cílem Evropské unie v oblasti pravidelných ročních daní z motorových 

vozidel je k 31.12.2010 zavést daně z osobních vozidel, které budou konstruovány na 

základě množství emisí CO2. Společenství má stanoveno za cíl zajištění úrovně emisí 

120g CO2/km do roku 2012. 

2.4.2 Způsoby zdan ění vozidel v Evropské unii 

Rozlišné způsoby zdanění ovlivňující ceny vozidel v Evropské unii budou dle 

představ Evropské komise redukovány. Předpokládá se postupné odstraňování 

registračních daní a nahrazení jejich výnosu částečně výnosem z ročně placených daní 

a taktéž výnosy ze zdanění pohonných hmot. V období let 2010–2015 by mělo dojít 

k úplnému odstranění registračních daní na dopravní prostředky, což by se mělo odrazit ve 

zlepšení fungování vnitřního trhu Evropské unie. V současné době je rozložení typů 

zdanění v zemích Evropské unie zobrazeno pomocí tab. 1.1, kde jsou zachyceny pouze 

daně spadající do kategorie přímých a nepřímých ostatních daní, vzhledem k tomu, že 

spotřební daně a poplatky nejsou předmětem diplomové práce, není s nimi v tab. 1.1 

uvažováno. 

Způsoby zdanění motorových vozidel v členských zemích byly zjištěny z daňové 

databáze Evropské komise, přičemž mohlo dojít k absenci daně v některé z daných zemích 

v důsledku jejího nezavedení v databázi popř. úpravou daně jinými zákony, které nebyly 

blíže zkoumány. Údaje v tab. 1.1 jsou aktuální k 31.7.2008. 
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Tab. 1.1 Přehled způsobů zdanění motorových vozidel v zemích Evropské unie 

Stát Způsob zdanění motorových vozidel 

Belgie registrační daň + pravidelná daň + dodatková daň 
Bulharsko pravidelná daň 
Česká republika pravidelná daň 
Dánsko registrační daň + pravidelná daň 
Estonsko pravidelná daň (pouze nákladní vozidla) 
Finsko registrační daň + pravidelná daň 
Francie pravidelná daň 
Irsko pravidelná daň 
Itálie registrační + pravidelná daň 
Kypr pravidelná daň 
Litva pravidelná daň 
Lotyšsko registrační daň + pravidelná daň 
Lucembursko pravidelná daň 
Maďarsko registrační + pravidelná daň 
Malta registrační + pravidelná daň 
Německo pravidelná daň 
Nizozemí registrační daň + pravidelná daň 
Polsko registrační daň  
Portugalsko pravidelná daň 
Rakousko registrační daň + pravidelná daň 
Rumunsko pravidelná daň 
Řecko registrační daň (vozidla nad 3,5 t) 
Slovenská republika pravidelná daň 
Slovinsko registrační daň 
Španělsko registrační daň + pravidelná daň 
Švédsko pravidelná daň 
Velká Británie pravidelná (spotřební) daň 

Zdroj: EUROPEAN COMMISION. „Taxes in Europe“  database. [online]. Brussels: 2008. [cit. 2008-07-31]. Dostupné z World Wide 

Web: <http://ec.europa.eu/taxation customs/taxation/gen info/info_docs/tax_inventory/index_en.htm>. 
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3 Legislativní úprava zda ňování vozidel v jednotlivých 
zemích 

Vzhledem k tomu, že nejpoužívanějším hlediskem třídění daní z motorových 

vozidel v zemích Evropské unie je klasifikace daní podle způsobu zdanění, bude legislativa 

popsána na základě této typologizace. Rozdělení daní na přímé a nepřímé vychází 

primárně z pohledu Evropské komise, nikoliv jednotlivých členských států. Výklad právní 

úpravy zdaňování motorových vozidel v členských státech je uspořádán vždy v abecedním 

pořadí. 

3.1 Registra ční daně 
Tento způsob zdanění je uplatňován téměř v polovině zemí Evropské unie, přičemž 

se jedná převážně o původní členské státy s výjimkou zemí, ve kterých má silné zastoupení 

automobilový průmysl1 a registrační daně by mohly vést k jeho destabilizaci. Registrační 

daně nejsou placeny pravidelně, ale jejich úhrada má vazbu na uskutečnění určité události. 

Převážná většina registračních daní v zemích Evropské unie je zařazena mezi ostatní 

nepřímé daně, výjimkou jsou registrační daně Polska a Finska, které jsou klasifikovány 

jako ostatní přímé daně.  

3.1.1 Ostatní nep římé registra ční daně 
Belgická registrační daň je označena jako daň ze vstupu vozidla do dopravní sítě 

(Taxe de mise en circulation / Belasting op de inverkeerstelling) a je upravena zákonem 

o daních z příjmů a dekretem vydaným pro daňovou implementaci. Vláda disponuje 

pravomocí v oblasti administrativy daně, určuje sazby daně, stanovuje daňový základ 

a daňové úlevy. Od roku 2002 plyne příjem z daně ze vstupu vozidla do dopravní sítě 

regionálním rozpočtům. Poplatníkem uvedené daně je osoba, pod jejímž jménem vozidlo 

vstupuje do provozu na pozemních komunikacích. Pokud dojde k nové registraci pod 

jménem jiné osoby, nastává opětovná splatnost daně. Předmětem daně jsou automobily, 

motocykly, minibusy a víceúčelová vozidla, dále jsou dle úpravy této daně zdaňována 

taktéž letadla, helikoptéry a větroně. Z hlediska plavidel jsou předmětem daně jachty 

a rekreační námořní plavidla s délkou přesahující 7,5 metrů využívaná ve veřejných 

vodách Belgie. V rámci silničních motorových vozidel je základ daně dán výkonem 

motoru v kW nebo koeficientem TC – taxable coeficient vypočteným pro daňové účely 

v diplomové práci dle následujícího vzorce, 

                                                 
1 Např. Francie, Německo. 
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Výslednou hodnotu výpočtu je potřeba zaokrouhlit na jednotky dle matematických 

pravidel. Povinnost k úhradě daně za vozidlo vymezené předmětem daně, vzniká dnem 

registrace vozidla, výběr daně provádí federální ministerstvo financí. 

Mezi dopravní prostředky osvobozené od registrační daně v Belgii patří vozidla, 

letadla a lodě užívané výlučně státním orgánem, pro přepravu nemocných a raněných osob 

popř. válečných veteránů. V případě převodu vozu mezi manželi je dopravní prostředek 

taktéž osvobozen. Sazby daně u motorových vozidel jsou vyjádřeny dle TC nebo na 

základě výkonu motoru v kW. Vzhledem k tomu, že základ daně vyjádřený v obou 

měrných jednotkách může vést k různé výši daně, platí vždy vyšší částka daně. Má-li 

vozidlo pohon na LPG, vzniká nárok na slevu 298 EUR, přičemž tato úleva nesmí 

přesáhnout množství splatné daně. Majitelé vozidel, která se po určitou dobu nacházela 

v zahraničí, mají nárok na slevu podle počtu celých let uplynulých od první registrace 

vozidla. Sazby daně pro osobní vozidla jsou uvedeny v příloze 1, tab. 1. 

Registrační povinnost motorových vozidel (Registreringsafgift af motorkøretøjer)  

zavedená v Dánsku funguje od roku 1971. Současná právní úprava daně vychází ze 

zákonné vyhlášky č. 305 ze dne 26. března 2007, která se váže k registrační dani 

z motorových vozidel. Sazba daně, daňový základ včetně úlev na dani jsou určovány na 

celostátní úrovni, státní rozpočet je navyšován o příjmy plynoucí z uvedené daně. 

Povinnost uhradit daň se vztahuje na osobu, pod jejíž jménem je vozidlo poprvé 

registrováno. Předmětem daně jsou motorová vozidla dle zákona o silničním provozu, dále 

pak přívěsné vozíky a návěsy pro taková vozidla. Základ daně vychází ze spotřebitelské 

prodejní ceny včetně DPH nezahrnující registrační daň. První den registrace vozidla 

představuje den splatnosti daně.   

Mezi vozidla podléhající osvobození v Dánsku spadají nákladní vozidla určená pro 

komerční zásobování a dodávková vozidla s celkovou povolenou hmotností přesahující 

4 tuny, dále nebude daň určována pro traktory a autobusy, motocykly a dodávková vozidla 

poháněná elektřinou. Daň je odváděna prostřednictvím dealerů a prodejců registrovaných 

daňovými úřady nejpozději do 15. dne v každém měsíci pro daňovou povinnost za 

předcházející měsíc. Daňové sazby se nacházejí v příloze 1, tab. 2. Dánsko se všeobecně 

vyznačuje vysokou mírou zdanění v oblasti silničních vozidel. 

Daň z motorových vozidel zavedená v Itálii (Tasse automobilistiche regionali) je 

registrační daní právně upravenou zákonem o dani z motorových vozidel 
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n°39 z 5. února 1953 doplněnou zákonem n°33 z 10. února 1953. Registrační daň funguje 

v Itálii od roku 1953 a parametry daně určuje vládní úřad. Příjem z daně plyne do 

regionálních rozpočtů, ale částečně také do státního rozpočtu. Povinnost platit registrační 

daň vzniká majitelům vozidel, pokud je užívají. Vyměřovací základ daně závisí u osobních 

vozidel na výkonu motoru v kW.  

V Itálii jsou od registrační daně osvobozena vozidla užívaná pro specifické účely 

vymezené zákonem. Výběr daně se děje ohlašováním. Sazby pro výpočet daně jsou 

individuálně upravovány místními orgány, v zásadě je vycházeno z hodnoty 2,75 EUR za 

kW2.  

Lotyšská registrační daň (Vieglo automobiĜu un motociklu nodoklis) vychází ze 

zákona o automobilové povinnosti. Do 30. dubna 2004 existovala spotřební daň, která byla 

zrušena a plně nahrazena výše uvedenou registrační daní. Z hlediska územní platnosti se 

jedná o daň ústřední, státní rozpočet nabývá příjmů z registrační daně. Osoby s povinností 

daň zaplatit mohou být jak fyzické, tak právnické osoby, pod jejichž jménem se provádí 

registrace vozidla. Zdanění podléhají osobní automobily a motocykly, u nichž je základem 

daně poměrně neobyčejně věk vozidla. Povinnost uhradit daň vzniká před registrací 

vozidla na úřadě silniční dopravní bezpečnosti.  

Zákon upravující lotyšskou registrační daň obsahuje poměrně rozsáhlou škálu 

osvobození od daně. Z časového hlediska jsou osvobozena vozidla nad 25 let věku. Dle 

účelu použití jsou osvobozena vozidla speciálně vybavená pro invalidní osoby, dále 

sportovní automobily a motocykly, vozidla určená k potřebám institucí ministerstva vnitra, 

obrany a pro národní ozbrojené síly. Sazby stanovené pevnou částkou určené věkem 

vozidla se nacházejí v příloze 1, tab. 6. Pro vozidla s objemem motoru nad 3 001 cm3 

existují specifické sazby převyšující standardní sazby. Není-li možné specifikovat rok 

první registrace vozu nebo motocyklu v zahraničí, může být daň stanovena podle 

skutečného věku vozidla – roku výroby. Je nezbytné uvést povinnost úhrady daně při 

každé další registraci. 

V Maďarsku je uplatňován jeden z vůbec nejsložitějších daňových systémů Evropy. 

Pořízení vozidla podléhá maďarské registrační dani nazvané jako registrační povinnost 

motorového vozidla (Regisztrációs adó) platné od roku 2004. Tato nepřímá daň je 

upravena zákonem č. 110 z roku 2003 o registrační povinnosti motorových vozidel. Sazba 

                                                 
2 Zdroj: EUROPEAN COMMISION. „Taxes in Europe“  database. [online]. Brussels: 2008.  [cit. 2008-07-
31]. Dostupné z World Wide Web: <http://ec.europa.eu/taxation customs/taxation/gen/info/info_docs/tax_ 
inventory/index_en.htm>. 
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daně, daňový základ včetně parametru daňových úlev jsou charakterizovány ústřední 

platností, výnosy z daně plynou do státního rozpočtu. Poplatníky registrační daně jsou 

osoby, které obdrží licenci k motorovému vozidlu, tj. k osobnímu vozidlu, motocyklu a 

karavanu na základě objemu motoru v cm3 a typu používaného paliva. Uvedená daň je 

splatná nejpozději v době obdržení oprávnění k vozidlu.  

Nulová či minimální výše daně může být stanovena pro osoby nacházející se 

v tísnivé životní situaci, které mohou požádat o snížení daně. Výběr daně 

zprostředkovávají maďarské celní úřady nebo finanční kontroloři. Sazby daně 

klasifikovány dle základu daně jsou určeny jako pevné částky a uvedeny v příloze 1, tab. 5.  

 Registrační daň z motorových vozidel (Taxxa tar-Registrazzjoni fuq il-Vetturi) na 

Maltě vychází z kap. 368 zákona o registrační dani motorových vozidel. Sazba daně, 

daňový základ a daňové úlevy jsou dány ústřední platností, dle rozpočtového určení daně 

se jedná o centrální daň. Poplatníky daně jsou importéři vozidel a prodejci, daň se vztahuje 

na každé vozidlo na Maltu dovezené, zde vyrobené nebo pořízené. Předmětem daně je 

pouze první registrace vozidla, při každé další změně držitele vozidla není daň hrazena. 

Základ daně představuje hodnota vozidla s DPH, sazba daně je stanovena dle objemu 

motoru v cm3. Splatnost daně je určena dnem zatřídění vozidla dopravním úřadem do 

určité kategorie vozidel.  

Osvobození od maltské registrační daně je aplikováno na vozidla dovezená z ciziny 

pro dočasné využívání v zemi, vozidla registrována v jiném členském státě, vozidla patřící 

nerezidentům3 a vozidla dovezená za účelem vývozu. Maltský dopravní úřad má pověření 

k výběru registrační daně. Sazby daně jsou členěny pro jednotlivé kategorie vozidel vždy 

pro vozidla již užívaná nebo naopak nová. Dle přílohy 1, tab. 3 jsou sazby dány procentem 

ze základu daně, zároveň je však určena minimální výše daně.  

Registrační daň uplatňovaná v Nizozemí se nazývá daň z osobních vozidel 

a motocyklů (Belasting van personenauto's en motorrijwielen). Z hlediska právní základny 

je zde vycházeno ze zákona č. 709/1992 o dani z motorových vozidel a motocyklů. Jedná 

se o zcela novou daň platnou od roku 2008. Sazba daně, daňový základ a úlevy jsou určeny 

jako územně platné parametry, z hlediska rozpočtového určení daně směřuje příjem 

z uvedené daně do státního rozpočtu. Poplatníkem daně může být jak fyzická, tak 

právnická osoba při registraci vozidla v Nizozemí. Předmětem registrační daně v Nizozemí 

je registrace vozidel na daném území, dále pak zahájení užívání silnice v Nizozemí 

                                                 
3 Osoby pobývající v zemi méně než 185 dní v roce nebo studenti. 
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holandským rezidentem. Základ daně vychází z hodnoty vozidla včetně DPH. Potřeba 

uhradit daň nastává před registrací vozidla, v případě dovozu před užitím dopravního 

prostředku v Nizozemí.  

Mezi vozidla osvobozená od registrační daně patří převážně nová vozidla, která 

jsou exportována podnikatelským subjektem a vozidla s více než osmi místy k sezení. 

Dalšími vozidly osvobozenými od registrační daně jsou dopravní prostředky určené pro 

přepravu nemocných osob a invalidů, vězňů, policejní, hasičská a vojenská vozidla, stejně 

jako elektricky poháněná vozidla. Pokud je dané vozidlo poháněno hybridním pohonem, je 

poplatníkovi poskytován daňový odpočet. Daňový úřad v Nizozemí má kompetence 

v oblasti výběru daně. Sazba daně4 je 42,3 % s možností navýšení o 307 EUR v případě 

dieselového vozidla a snížení daně o 1 442 EUR u benzínového vozidla. 

Rakouská daňová povinnost vyplývající z registrace vozidla 

(Normverbrauchsabgabe) je v dané zemi zavedena od roku 1992. Sazba daně, daňový 

základ i daňové úlevy mají charakter ústřední platnosti, příjem z daně však plyne do 

regionálních a místních rozpočtů. Povinnost hradit uvedenou daň mají osoby, které 

registrují vozidla podléhající zdanění. Daň se vztahuje na prodej a pořízení nových vozidel 

(osobní vozidla, motocykly, karavany) a první registraci vozidel koupených v zahraničí na 

základě kupní ceny. Základ daně vychází z hodnoty vozidla bez DPH. Datem splatnosti je 

jeden měsíc a 15 dní po skončení měsíce, v němž se uskutečnila transakce s vozidlem. 

Výběr daně v Rakousku provádí federální daňová správa.  

Od daně jsou v Rakousku osvobozena vozidla exportérů, taxi služby, vozidla 

autoškoly, dále vozidla určená k pronájmu, sanitní či hasičská vozidla. Zvláštností daně je 

snížení daně u vozidel se vznětovým motorem, a to o 300 EUR, pokud dané vozidlo 

vydává méně než 0,005 g/km částic CO2, vydává-li vozidlo těchto částic více je naopak 

zdaněno vyšší částkou, která odpovídá 1,5 % z konečné ceny vozu. Sazby rakouské 

registrační daně4 se liší dle typu motoru. Pro určení sazby u benzínového motoru je určující 

průměrná spotřeba paliva snížená o 3 litry s následným násobením dvěma procenty. 

V případě dieselových motorů je průměrná spotřeba paliva snížena o 2 litry a dále 

vynásobena hodnotou totožnou se sazbou daně u benzínových motorů. 

Registrační daň vozidel (Τέλος ταξινόµησης οχηµάτων) zavedená od roku 1985 

taktéž v Řecku, vychází z právní úpravy zákona č. 1573/1985, článek 26-27, dále ze 

                                                 
4 Zdroj: EUROPEAN COMMISION. „Taxes in Europe“  database. [online]. Brussels: 2008.  [cit. 2008-07-
31]. Dostupné z World Wide Web: <http://ec.europa.eu/taxation customs/taxation/gen info/info_docs/ 
tax_inventory/index_en.htm>. 
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zákona č. 3190/2003, článek 21 a zákona č. 3583/2007, článek 1. Určení sazeb daně, 

daňového základu včetně úlev na dani vychází z ústřední platnosti, příjem z daně plyne do 

státního rozpočtu. Poplatníky řecké registrační daně jsou držitelé vozidel. Daň se vztahuje 

na soukromá i veřejně užívaná vozidla označená klasifikací 87.03, vozidla pro dopravu 

zboží pod klasifikací 87.04, včetně motocyklů klasifikace 87.11. Zdanitelná hodnota 

vozidla je základem daně pro výše uvedenou daň a je redukována dle počtu let vozidla 

v oběhu podle redukčních sazeb. Zdanitelná hodnota vozidla je dána vstupní cenou 

vozidla. 

Z vozidel pod klasifikací 87.03 jsou vyjmuty při zdaňování automobily s hybridní 

motorovou technologií dle směrnice 94/12/EC. Nákladní vozidla poháněná elektřinou 

nejsou taktéž zdaňována uvedenou registrační daní. Sazby řecké registrační daně v podobě 

procent ze základu daně jsou členěny do čtyřech kategorií na základě direktiv EC 

uvedených v příloze 1, tab. 7, konkrétní výše sazeb se nachází v příloze 1, tab. 8. 

Vzhledem k nezjištěnému obsahu jednotlivých direktiv je pro účely výpočtu řecké 

registrační daně stanoven průměr sazeb daně. Tab. 9 v příloze 1 udává hodnoty koeficientu 

pro redukci výše daně dle doby používání vozidla. 

Slovinskou daň z motorových vozidel (Davek na motorna vozila) lze označit za 

registrační daň vycházející ze zákona o motorových vozidlech č. 52/1999 z roku 1999. 

Výběr daně, stanovení sazby daně, daňového základu a daňových úlev je charakterizováno 

ústřední platností, příjmy z této daně plynou do státního rozpočtu. Daň je uvalena na osobu 

nebo výrobce, kteří získali vozidlo z dalších členských států Evropské unie, dovozce, 

kupce již užívaného vozidla s centrálním tarifním kódem vyžadujícím registraci vozidla. 

Za předmět daně lze považovat pořízení nového motorového vozidla, nebo dovoz již 

užívaného vozidla bez DPH. Základ daně je dán hodnotou vozidla bez DPH nebo kupní 

cenou souhlasí-li s dopravní hodnotou vozidla. Daňový závazek je splatný poslední 

pracovní den měsíce následujícího po uplynutí zdaňovacího období.  

Zákon o motorových vozidlech upravující slovinskou registrační daň obsahuje 

četná osvobození od daně. Jedná se o vozidla dodávaná do ostatních států Evropské unie 

před jejich první registrací, vozidla užívaná pro přepravu třech a více dětí, vozidla určená 

pro dopravu postižených osob. Z časového hlediska jsou osvobozena vozidla starší než 

30 let. U sportovních vozidel provozovaných na speciálních okruzích není taktéž daň 

stanovována. Osvobození se vztahuje na vozidla užívaná policií, ozbrojenými silami 

a záchrannými jednotkami. Již tradičně je nulová daň pro vozidla diplomatických zástupců 
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a konzulů. Sazby daně5 se nacházejí v intervalu mezi 1 a 13 % v závislosti na daňovém 

základu, přesná výše nebyla zjištěna, pro účely výpočtu lze vycházet z jejich průměru 

v hodnotě 7 %.  

Ve Španělsku jsou zdaňovány specifické druhy vozidla, název této daně je daň 

z motorových vozidel – speciální daň z určitých druhů dopravy (Impuesto Especial sobre 

Determinados Medios de Transporte). Výše uvedená daň zavedená od roku 1993 vychází 

ze zákona č. 38/1992 o nepřímých daních, který je upraven zákonem č. 21/2001 

a královským dekretem č. 1165/1995 o souhlasné regulaci nepřímých daní. Parametry 

týkající se sazby daně, daňového základu a úlev na dani jsou ústředně platné. Příjem z daní 

plyne do regionálních rozpočtů. Povinnost platit tuto daň vzniká osobě, pod jejíž jménem 

je vozidlo registrováno. Předmětem zdanění je první registrace motorového vozidla pro 

využívání na veřejných komunikacích, dále pak první vstup malých registrovaných lodí 

s délkou přesahující 7,5 m, taktéž první registrace nebo užití mechanicky poháněného 

letadla z registru letadel. Základ daně vychází z hodnoty určené v době pořízení vozidla, 

tržní hodnota je základem daně vždy pro již použitá vozidla. Povinnost k úhradě daňového 

závazku ve Španělsku vzniká dnem předložení registrační aplikace. Výběr daně provádí 

státní španělská daňová agentura. Příloha 1, tab. 4 obsahuje sazby daně. 

3.1.2 Ostatní p římé registra ční daně 
Finská daň z vozidel (Autovero/Bilskatt) je typem registrační daně právně upravené 

zákonem č. 1482/1994 o dani z motorových vozidel ze dne 29. prosince 1994, platné od 

roku 1994. Jednotlivé parametry daně, sazba daně, daňový základ a daňové úlevy jsou 

určovány jako ústředně platné, příjem z daně plyne do státního rozpočtu. Zvláštnost 

uvedené daně spočívá v určení poplatníků daně jako dovozců a vývozců vozidel. 

Předmětem registrační daně jsou osobní automobily, dodávková a ostatní vozidla vážící 

méně než 1,875 kg včetně motocyklů. Potřeba uhradit daň vzniká v časovém intervalu před 

registrací vozidla nebo jeho uvedením do provozu po pozemních komunikacích. 

Výčet vozidel osvobozených od registrační daně je ve Finsku poměrně rozsáhlý. 

Mezi vozidla osvobozená od daně spadají požární vozidla, sanitní vozidla a nákladní 

automobily, stejně jako obytné karavany s hmotností přinejmenším 1,875 kg, vozidla 

užívaná diplomatickými zástupci, úředníky a konzuly. Osoby se zdravotním postižením 

mohou zažádat o snížení daně až 9 600 EUR. V případě nerezidentů je dovoz jejich vozidla 

                                                 
5 Zdroj: EUROPEAN COMMISION. „Taxes in Europe“  database. [online]. Brussels: 2008.  [cit. 2008-07-
31]. Dostupné z World Wide Web: <http://ec.europa.eu/taxation customs/taxation/geninfo/info_docs/tax_ 
inventory/index_en.htm>. 
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pro vlastní použití předmětem osvobození od daně po dobu 6 až 12 měsíců, přičemž tuto 

dobu lze prodloužit maximálně o 2 roky. Pokud se osoba pobývající v cizině přesune zpět 

do Finska minimálně na jeden rok, má nárok na snížení daně o 13,45 EUR bylo-li vozidlo 

užíváno minimálně po dobu 6 měsíců. Výše uvedené osvobození není možno udělit 

osobám mladším 18 let nebo tuzemcům žijícím v zahraničí z důvodu studia s trvalým 

pobytem na území Finska. Výběr daně zabezpečují jednotlivé regionální úřady, popř. 

administrativní centrum pro vozidla se sídlem ve Finsku. Určení sazby daně lze považovat 

za komplikované, neboť je potřeba samotnou sazbu daně vypočítat. Velikost daňové sazby 

může být stanovena v intervalu 10 – 40 % nebo dle vzorce, 

,
10

4 2CO
+                   (2.2) 

kde CO2 udává obsah kysličníku uhličitého ve výfukových plynech v g/km. Pokud není 

možné zajistit údaje týkající se CO2, lze stanovit sazbu dle hmotnosti vozidla a zdroje 

energie vozidla6. Základ daně je určen jako zdanitelná hodnota vozidla, což je běžná 

maloobchodní cena na finském trhu v době zdaňování, tedy cena, kterou lze získat při 

prodeji na finském trhu s vozidly bez DPH. Od výše zdanitelné hodnoty je odečteno 

nezdanitelné minimum v částce 770 EUR.  

Za lokální registrační daň lze označit daň z motorových vozidel (Podatek od 

środków transportowych) zavedenou v Polsku. Tato daň je podložena zákonem o místních 

poplatcích z roku 2001. Zatímco daňový základ a úlevy na dani lze označit jako ústředně 

platné, určení výše sazeb daně je výhradně v kompetenci místních úřadů a příjem z daně 

plyne do místních rozpočtů. Za poplatníky daně jsou označováni majitelé vozidel, bez 

rozlišení fyzických a právnických osob. Tato daň se vztahuje na vozidla popř. jízdní 

soupravy s maximální přípustnou hrubou váhou vyšší než 3,5 tuny.  

Jsou-li vozidla užívaná v kombinované dopravě na území Polska je navráceno 

 25 % až 100 % z částky daně. Úplné osvobození se týká dopravních vozidel v  užívání 

diplomatických reprezentantů a konzulů. Místní úřad má oprávnění ke stanovení dalších 

možných osvobození od daně. Nachází-li se vozidlo ve spoluvlastnictví dvou nebo více 

právnických popř. fyzických osob, bude daňový závazek rozdělen mezi všechny 

spolumajitele rovným dílem. Sazby daně jsou určeny polskou radou samosprávy7, zákon 

o místních poplatcích z roku 2001 stanovuje minimální a maximální sazby daně, které však 

nebyly zjištěny. 

                                                 
6 Tento způsob je obvyklý u vozidel starších roku 2001. 
7 Jedná se o obecní rady. 
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3.2 Pravideln ě placené dan ě 
Dalším možným způsobem zdanění v zemích Evropské unie jsou pravidelně 

placené daně z motorových vozidel. Tento způsob zdanění postihuje vlastníky vozidla 

v pravidelných časových intervalech (převážně kalendářní rok). Po uplynutí daného období 

nastává opětovná splatnost daně. Pravidelné placené daně jsou častějším způsobem 

zdanění v zemích Evropské unie, neboť nezpůsobují distorze charakteristické pro 

registrační zdanění. Mezi přímé daně, které mají charakter ostatních majetkových daní, 

patří pravidelně placené daně Španělska, Nizozemí, Německa, Portugalska a Maďarska. 

3.2.1 Ostatní nep římé pravideln ě placené dan ě 
Zákon o daních z příjmů upravuje zároveň dva druhy pravidelně placených daní na 

území Belgie. Jedná se o pravidelnou silniční daň a dodatkovou daň společně označované 

jako daň z motorových vozidel (Taxe de circulation/Verkeersbelasting). Parametry 

uvedené daně jsou určeny jako regionálně platné, do regionálních rozpočtů plynou výnosy 

z dané daně. Administrativa daně je nadřazena regionům a určována na celostátní úrovni. 

Za daňové poplatníky lze označit osoby využívající motorové vozidlo, k němuž mají 

vlastnické právo nebo možnost dispozice. Úhrada daně probíhá osobou uvedenou 

v osvědčení o registraci vozidla. Mezi zdaňovaná vozidla lze zařadit motorová popř. parní 

vozidla, stejně jako jejich přívěsné vozíky a návěsy, které jsou užívány pro přepravu osob 

nebo zboží8. Vozidla určená pro přepravu zboží jsou členěna do čtyř kategorií: jedno-

kabinový pick-up, dvou-kabinový pick-up, dodávkové vozidlo s jednou řadou míst 

a dodávkové vozidlo se dvěma řadami míst. Neztotožňuje-li se vozidlo s jednou z výše 

uvedených kategorií, je označeno jako osobní vozidlo, popř. víceúčelové vozidlo. Daňový 

základ pro pravidelnou a dodatkovou daň vychází z koeficientu TC stanoveného dle (2.1). 

Daň musí být uhrazena za dobu 12-ti po sobě jdoucích měsíců, tzv. daňový rok. Při 

pořízení vozidla je daň placena za dobu od prvního užití vozidla na silnici do 31. prosince 

daného roku.  

Osvobození od  pravidelně hrazené daně na území Belgie se vztahuje na motorová 

vozidla a jízdní soupravy vozidel s maximální přípustnou váhou pod 12 tun užívaná pro 

účely národní obrany, civilní obrany a pohotovostních oddílů, dále pak vozidla zajišťující 

údržbu silniční sítě. Bez ohledu na váhu vozidla jsou osvobozeny dopravní prostředky 

užívané výlučně pro veřejné služby úřadů, veřejnou dopravu, přepravu válečných veteránů 

a postižených osob, zemědělská vozidla, taxi, motocykly s obsahem válce 250 cm3 a méně. 
                                                 
8 S maximální přípustnou hmotností nepřesahující 3,5 tuny a registračním označením jako lehká nákladní 
vozidla. 
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Pro vozidla určená k přepravě pasažérů mohou být za určitých podmínek stanovených 

zákonem uděleny slevy na dani. Specifickým osvobozením belgické daně je osvobození 

pro přívěsné vozíky a návěsy s maximální přípustnou hmotností nepřesahující 750 kg, 

vlečená vozidla, víceúčelová vozidla, mikrobusy, motocykly, lehká nákladní vozidla a 

autobusy, které je aplikováno pouze ve vlámském regionu, a to pro fyzické osoby. 

Belgické federální ministerstvo financí provádí výběr daně. Sazby se nacházejí v příloze 2, 

tab. 1 pro základní daň a v tab. 2 pro dodatkovou daň. Minimální výše daně v rámci 

základní daně je stanovena na úrovni 27,43 EUR. 

Zákon č. 16/1993 Sb. o dani silniční upravuje systém zdaňování vozidel na území 

České republiky (Silniční daň). Z pohledu Evropské komise je česká silniční daň 

klasifikována mezi ostatní nepřímé daně. V České republice je tato daň považována za 

majetkovou, tedy přímou daň. Sazba daně, daňový základ a daňové úlevy jsou určovány 

vládou, příjem z daně plyne do Státního fondu dopravní infrastruktury. Předmětem silniční 

daně jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná 

v České republice, jsou-li používaná k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné 

činnosti nebo jsou používaná v přímé souvislosti s podnikáním9. Poplatníky daně jsou 

fyzické nebo právnické osoby naplňující znaky provozovatele vozidla registrovaného 

v registru vozidel České republiky zapsaného v technickém průkazu vozidla nebo uživatel 

vozidla, pokud je provozovatelem osoba, která zanikla, zemřela nebo byla zrušena. Mezi 

poplatníky lze zařadit taktéž zaměstnavatele při vyplácení cestovních náhrad zaměstnanci 

za využívání osobního automobilu nebo přípojného vozidla, nevznikla-li daňová povinnost 

již provozovateli vozidla. Poplatníkem může být i stálá provozovna nebo jiná organizační 

složka, popř. osoba, která využívá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva 

nebo pohotovostní služba. Základ daně je možno rozlišit do třech skupin dle předmětného 

typu vozidla, v rámci osobních automobilů je vycházeno z objemu motoru v cm3.  

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Daňová povinnost vzniká od kalendářního 

měsíce, ve kterém došlo k naplnění podmínek stanovených předmětem silniční daně. 

K ukončení daňové povinnosti dochází v kalendářním měsíci, v němž zanikly předmětné 

skutečnosti zavádějící povinnost k silniční dani. Výběr daně probíhá zálohovou formou, 

úhrada záloh se provádí čtvrtletně v termínech do 15. dubna, 15. července, 15. října 

a 15. prosince daného roku prostřednictvím finančních úřadů. Sazby daně jsou uvedeny 

v příloze 2, tab. 5. Dle zákona č. 16/1993 o silniční dani lze sazbu daně zredukovat, a to 

                                                 
9 Odst. 1, §2 zákona č. 16/1993 Sb. o dani silniční.  
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o 25 % u vozidel, která jsou dle zápisu v technickém průkazu vozidla určena pro činnost 

výrobní povahy v rostlinné výrobě, je-li poplatníkem osoba provozující zemědělskou 

výrobu. Sazba daně může být naopak navýšena o 25 % u vozidel registrovaných v České 

republice do 31. prosince 1989.  

Dánsko je země charakteristická svým složitým daňovým systém a vysokým 

daňovým zatížením vlastníků vozidel. Pravidelně placená daň, tzv. zelená daň (Afgift efter 

brændstofforbrug af visse personbiler) zavedená od roku 1997, vychází v současné době ze 

zákona č. 217 z 12. března 2007. Určení sazby daně, daňového základu a daňových úlev je 

koncipováno na základě ústřední platnosti, výnosy z daně směřují do státního rozpočtu. 

Poplatníky zelené daně jsou osoby, pod jejichž jménem jsou vozidla registrována. Daň se 

vztahuje na registrovaná osobní motorová vozidla. Základem daně je množství ujetých 

kilometrů na litr paliva, úhrada daně probíhá dvakrát ročně. 

Osvobození od zelené daně se vztahuje na vozidla podléhající váhové dani 

(Vægtafgift af motorkøretøjer). Příjem z uvedené daně je vykazován společně s váhovou 

daní. Sazby daně pro zelenou daň se nacházejí v příloze 2, s rozlišením benzínového 

vozidla v tab. 4 a dieselového vozidla v tab. 6.  

Finská pravidelně hrazená daň z motorových vozidel (Ajoneuvovero/Fordonsskatt) 

vychází ze zákona č. 1281/2003 o dani z vozidel z 30. prosince 2003. Daň nabyla účinnosti 

v roce 2008. Z hlediska územní platnosti jsou sazba daně, daňový základ a úlevy na dani 

určeny jako ústředně platné, rozpočtově je daň určena do státního rozpočtu. Osobu 

vlastnící osobní nebo dodávkové vozidlo lze označit za poplatníka daně. Finská daň 

z motorových vozidel zahrnuje dva druhy daní. Základní daň se týká vozidel 

specifikovaných v zákoně, navíc je k základní daně přidána daň z dieselových vozidel. 

Tato daň se vztahuje na vozidla užívající jiná paliva než benzín, tj. nafta, petrolej, 

zkapalněný plyn popř. elektřina. Základem daně je hmotnost vozidla v kg, splatnost je 

určena pro 12-ti měsíční daňové období. 

Vozidla vlastněná státem, požárními silami, záchrannou službou, diplomatickými 

misemi jsou osvobozeny od daně. Osvobození se vztahuje také na vozidla užívající zemní 

plyn, bioplyn, stejně jako vozidla, která jsou součástí kombinované mezinárodní dopravy 

s minimální vzdáleností 100 km vzdušnou čarou. V rámci této dopravy není osvobození 

100 %, existuje však vratná částka 50 EUR z celkové částky daně. Aplikace osvobození se 

vztahuje na obě části daně, jak základní část, tak daň z dieselových vozidel. Výběr daně 
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zajišťuje administrativní centrum pro vozidla. Daňová sazba10 činí pro základní daň 

35 centů, pro daň z dieselových vozidel 6,7 centů/100 kg. 

Každoročně hrazená daň zavedená ve Francii označená jako výroční daň 

z firemních vozidel (Taxe annuelle sur les voitures de sociétés) je uvalena pouze na 

vozidla zařazená do majetku všech typů společností, popř. fyzických osob – podnikatelů, 

výjimku tvoří vozidla, jejichž hlavní účel použití koresponduje s obchodní aktivitou 

společnosti, např. veřejná doprava. Právní základna vychází z  všeobecného daňového 

zákona. Daň je zavedena od roku 1980 a vychází z množství emisí CO2 v g/km. Splatnost 

daně nastává na konci každého čtvrtletí, přičemž výpočet daně je koncipován jako roční. 

Mezi vozidla osvobozená od daně ve Francii patří automobily starší 10 let, vozidla 

provozována výlučně pomocí elektrické energie popř. zkapalněného plynu. Platby daně 

jsou vybírány všeobecným daňovým ředitelstvím. Mezi specifické rysy daně patří 

nemožnost odpočtu výše daně od základu daně ze zisku. Roční daňové sazby jsou uvedeny 

v příloze 2, tab. 7.  

Irská daň z motorových vozidel (Vehicle duties) je daní upravenou zákonem 

o spotřební dani z roku 1952 vztahujícím se k silničním vozidlům. Zatímco příjem z daně 

plyne do státního rozpočtu a místních rozpočtů, stanovení parametrů daně, čili sazby daně, 

základu daně a daňových úlev je dáno centrálně. Poplatníci irské daně jsou držitelé vozidel 

zdaňovaných na základě objemu motoru v cm3. 

Vozidla ve vlastnictví státu, v užívání diplomatických zástupců, popř. vozidla 

složek záchranného systému jsou plně osvobozena od daně, stejně jako vozidla určena pro 

invalidní osoby nebo vozidla využívaná pro údržbu a opravy silnic a dálnic v zemi. 

Zahraniční osoby nacházející se na území Irska jsou zproštěny od daňové povinnosti na 

dobu jednoho roku. Daňové sazby jsou uvedeny v příloze 2, tab. 8. 

Regionální daň z motorových vozidel (Tasse automobilistiche regionali) funguje 

v Itálii od roku 1992. Právní úprava vychází ze zákona č. 504/1992. Plnou kompetencí 

v rámci určování daňových sazeb disponují regiony, prostředky plynoucí z daně jsou 

odváděny do regionálních rozpočtů. Daňový základ a daňové úlevy jsou určovány vládou. 

Povinnost platit daň z motorových vozidel mají držitelé motorových vozidel uvedení 

v registru motorových vozidel. Vozidla jsou zdaňována dle typu a objemu motoru v cm3. 

Sazby daně se pohybují v rozmezí 90 % až 110 % daně předcházejícího roku.  

                                                 
10 Zdroj: EUROPEAN COMMISION. „Taxes in Europe“  database. [online]. Brussels: 2008.  [cit. 2008-07-
31]. Dostupné z World Wide Web: <http://ec.europa.eu/taxation customs/taxation/geninfo/info_docs/tax_ 
inventory/index_en.htm>. 
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Na Kypru je zavedena unikátní daň z motorových vozidel (Άδειες κυκλοφορίας 

οχηµάτων ∆ηµόσιας Χρήσης) neboť jsou zdaňována pouze vozidla veřejně užívaná. Daň 

platí od roku 2008 na základě zákona č. 86/1972 v platném znění. Sazba daně, daňový 

základ včetně úlev na dani vychází z ústřední platnosti, příjmy z daně plynou do státního 

rozpočtu. Poplatníky daně jsou registrovaní vlastníci vozidel, přičemž za předmět daně lze 

označit veřejně užívaná vozidla. Základ daně se člení podle typu vozidla, z objemu válce 

v cm3 je vycházeno při výpočtu daně u autobusů, vozidel taxislužby a nákladních vozů 

s hmotností pod 12 tun. Daň je odváděna každoročně v zálohách pro období 1.1 – 30.6. a 

1.7. – 31.12. Veřejně užívaná vozidla mohou být do jisté míry od daně osvobozena, např. 

autobusy až do 100 %, 65 % osvobození připadá držitelům vozidel taxislužby. Výběr daně 

zabezpečuje kyperské ministerstvo dopravy. Sazby daně nebyly dohledány.  

Daň z motorových vozidel (Transporto priemonių mokesčiai) je novou daní 

zavedenou od roku 2008 v Litvě s právní základnou zakotvenou v zákoně o financování 

údržby silnic a vývojovém programu č. VIII-2032, přijatým parlamentem republiky Litva 

v roce 2000 a novém vydání zákona o financování údržby silnic a vývojovém programu 

ustanoveným v roce 2001, přijatým parlamentem republiky Litva. Specifika daně určuje 

rozhodnutí vlády č. 447 z roku 2005. Veškeré parametry daně, jakožto sazba daně, daňový 

základ a úlevy na dani jsou určeny jako ústředně platné, rozpočtové určení daně je dáno 

státním rozpočtem. Daň se vztahuje na majitele nebo uživatele vozidel registrovaných na 

území republiky Litva, dále majitele a uživatele těžkých vozidel, popř. vozidel určených 

k přepravě nadměrných nákladů. Daň je aplikována pouze na obchodní společnosti 

a ostatní právnické osoby. Předmětu daně odpovídá používání komerčních vozidel a dále 

používání infrastruktury vozidly s nadměrnými náklady a využívání hlavních silničních sítí 

na území Litvy. Výpočet daně se provádí dle typu vozidla a právní formy majitele, popř. 

uživatele vozidla. Splatnost daně je určena jako každoroční, přičemž povinnost uhradit 

daňový závazek vzniká před provedením technické kontroly u daného vozidla. Za užívání 

hlavních silničních komunikací je udělován poplatek jako denní, týdenní, měsíční, popř. 

roční.  

Od daně jsou osvobozena vozidla v majetku ministerstva vnitra, institucí pod 

ministerstvem, městských zdravotnických zařízení, nebo vozidla registrována v jiných 

státech, se kterými byla uzavřena smlouva v této záležitosti. Výběrem daně se zaobírá 

státní daňový inspektorát v Litvě. Ve srovnání s francouzskou daní uvalenou na 

podnikatelské subjekty je možné odpočítat výši daně od základu daně ze zisku. Daňová 
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sazba11 odpovídá 0,3 % pro obchodní společnosti, 0,5 % u ostatních právnických osob 

z příjmů společnosti. Tuto daň lze označit jako doplněk k dani důchodové počítanou ze 

základu daně pro daň z příjmů. 

Zákon o každoroční povinnosti týkající se motorových vozidel upravuje lotyšskou 

každoroční daňovou povinnost z motorových vozidel (TransportlīdzekĜa ikgadējā nodeva), 

která je charakterem přímou daní, klasifikovanou mezi ostatní daně. Sazba daně, daňový 

základ a úlevy na dani jsou uplatňovány na základě ústřední platnosti, vláda disponuje 

pravomocí v rozdělování příjmů plynoucích z uvedené daně. Povinnost hradit daň vzniká 

jednou ročně právnickými a fyzickými osobami, pod jejichž jménem je vozidlo 

registrováno v Lotyšsku. Zdaňována jsou veškerá vozidla vyjma traktorů na základě 

hmotnosti v kg. Platba daně probíhá jednou ročně po technické kontrole vozidla.  

Některé automobily mohou být od lotyšské každoroční daně osvobozeny, jedná se 

např. o automobily využívané postiženými osobami, vozidla diplomatů a konzulů, hasičská 

vozidla včetně vozidel první pomoci, dále pak vozidla místních policejních institucí, 

ministerstva obrany, národních ozbrojených sil. Osvobozeno může být taktéž vozidlo, 

které bylo odcizeno nebo zabaveno. Výběrem daně je pověřena státní finanční služba 

v Lotyšsku. Sazby daně obsahuje příloha 2, tab. 9. 

Každoročně placená daň z motorových vozidel (Taxe sur les véhicules routiers) 

platí taktéž od roku 1935 v Lucembursku. Novodobá legislativní úprava vychází ze zákona 

o dani z motorových vozidel z 22. prosince 2006 a rozhodnutí z 22. prosince 2006, kterým 

se zavádí pojem daně z motorových vozidel. Z hlediska určování sazby daně, daňového 

základu a daňových úlev je daň ústředně platná, rozpočtové určení daně je centrální. Mezi 

poplatníky daně patří osoby se jmény uvedenými v registru vozidel. Předmětem daně 

z motorových vozidel je držení motorového vozidla za účelem jeho využívání na veřejných 

komunikacích, dále pak vozidla bez motoru, která byla navržena a konstruována k vlečení 

jiným vozidlem, zvláště přívěsné vozíky a návěsy. Bylo-li vozidlo registrováno poprvé od 

roku 2001, je stanoven základ daně jako množství CO2 emisí v g/km, u ostatních vozidel se 

daň stanovuje dle objemu motoru v cm3.  

Také u této daně uzákoněné v Lucembursku se vyskytuje řada výjimek, která 

umožňuje osvobození určitých vozidel od zdanění. Jedná se o vozidla výlučně využívaná 

vládou, magistráty, veřejnými podniky, invalidními občany, zemědělci, lesníky, vinaři. 

                                                 
11 Zdroj: EUROPEAN COMMISION. „Taxes in Europe“  database. [online]. Brussels: 2008. [cit. 2008-07-
31]. Dostupné z World Wide Web: <http://ec.europa.eu/taxation customs/taxation/geninfo/info_docs/tax_ 
inventory/index_en.htm>. 
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Další skupinou vozidel osvobozených od daně jsou historické vozy starší 25 let nebo 

samohybné pracovní stroje. Platba daně se provádí jednou ročně v pravidelných splátkách. 

Daň vychází se součinu třech koeficientů, 

Daň = a · b · c,                 (2.3) 

kde koeficient a reprezentuje hodnotu emisí CO2 v g/km v době standardizovaného 

jízdního kurzu vydaným výrobcem vozidla a zaznamenaným v souboru databáze silničních 

vozidel. Koeficient b udává násobitele: 

- 0,9 pro vozidla poháněná dieselovým motorem, 

- 0,6 pro vozidla poháněná benzínovým motorem. 

Exponenciální faktor určen dle množství emise je označen koeficientem c a hodnoty, 

kterých může nebývat, jsou uvedeny v příloze 2, tab. 10. 

Malta má zavedenou nejen registrační daň, ale také pravidelně placenou daň 

z motorových vozidel (Licenzja tas-Sewqan) právně vymezenou v kap. 128 licenčního 

zákona. Daňová sazba, základ daně i daňové úlevy jsou ústředně platné, do státního 

rozpočtu plynou příjmy z této daně. Povinnost platit daň připadá na všechny vlastníky 

motorových vozidel, při výpočtu daňové povinnosti se vychází z objemu motoru v cm3. 

Vozidla ve vlastnictví státu, diplomatických zástupců, úředníků zahraničních ambasád a 

postižených občanů jsou osvobozena od daňové povinnosti. Výběr daně zajišťuje maltský 

dopravní úřad. Sazby pro stanovení výše daně jsou určeny pro osobní vozidla v příloze 2, 

tab. 12. 

Také v Rakousku je zavedena pravidelně hrazená daň z motorových vozidel 

(Motorbezogene Versicherungssteuer) označena jako daň II., která vychází z právní úpravy 

dané zákonem BGB1 č. 133/1953, doplněným BGB1.I. č. 8/2005. Sazba daně, daňový 

základ včetně úlev na dani jsou charakterizovány jako ústředně platné. Příjem z daní plyne 

do třech typů rozpočtů dle tab. 2.1. 

Tab. 2.1 Rozdělení příjmů pravidelně placené daně z motorových vozidel v Rakousku 

Rozpočet Podíl příjmu na dani 

Federální rozpočet 71,78% 
Zemské rozpočty 16,51% 
Místní rozpočty 11,71% 

 Zdroj:  EUROPEAN COMMISION. „Taxes in Europe“  database. [online]. Brussels: 2008.  [cit. 2008-07-31]. Dostupné z World Wide 
Web: <http://ec.europa.eu/taxation customs/taxation/gen info/info_docs/tax_inventory/index_en.htm>. 

 

Za poplatníky daně z motorových vozidel lze označit osoby s pojištěním odpovědnosti za 

škodu způsobenou provozem vozidla. Předmětem daně jsou vozidla s celkovou hmotností 
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do 3,5 tuny, jejichž základ daně vychází v případě osobních vozidel z výkonu motoru 

v kW. Plátcem daně je pojišťovací společnost, která odvádí daň nejpozději do jednoho 

měsíce a patnácti dnů po konci měsíce, ve kterém přijala platbu daně od pojištěného. 

Od rakouské pravidelně placené daně jsou osvobozena policejní, sanitní, elektrická 

vozidla, dále pak automobily sloužící k přepravě invalidních osob a vozidla taxislužby. 

Výběr daně provádí federální ministerstvo financí. Sazba daně
12 pro osobní vozidla je 

stanovena jako 0,55 EUR/kW. 

Slovenská daň z motorových vozidel (Daň z motorových vozidiel) vychází ze 

zákona č. 582/2004 Z. z. o místních daních a poplatcích, který byl novelizován zákonem 

č. 538/2007 Z. z. o místních daních a poplatcích. Sazba daně, daňový základ a úlevy na 

dani jsou výhradně regionální platnosti spadající pod pravomoc regionálních úřadů 

označovaných ve Slovenské republice jako vyšší teritoriální jednotky, regionální rozpočty 

figurují v rozpočtovém určení daně. Za poplatníka uvedené daně lze považovat fyzickou 

nebo právnickou osobu na základě držení, užívání motorového vozidla nebo se může 

jednat o poplatníka v roli zaměstnavatele při výplatě cestovních náhrad zaměstnanci, popř. 

o stálou provozovnu. Daňovým základem pro osobní vozidla je objem motoru v cm3. 

Daňovému závazku podléhají motorová vozidla nebo jejich přípojná vozidla využívaná za 

účelem získání příjmů předmětného k dani z příjmu.  

Mezi vozidla vyjmutá z předmětu daně patří automobily využívané ke zkušebním 

jízdám opatřené zvláštní registrační značkou nebo vozidla s označením speciálního vozidla 

v technickém průkazu. Výčet vozidel osvobozených od daně na území Slovenska zahrnuje 

vozidla diplomatických misí a konzulů se zárukou vzájemnosti nebo vozidla ve vlastnictví 

vyšších územních celků. Daňová povinnost vzniká dnem následujícím po započetí 

využívání vozidla k podnikatelských účelům a končí posledním dnem měsíce, v němž 

došlo k zániku potřeby vozidla k podnikání. Sazby daně jsou rozlišné podle jednotlivých 

územních celků Slovenské republiky, při výpočtech bude vycházeno z údajů platných pro 

město Bratislava uvedených v příloze 2, tab. 13. 

Každoroční daňová povinnost zavedená od roku 2006 ve Švédsku týkající se 

motorových vozidel, označena jako daň z motorových vozidel (Fordonsskatt), je 

koncipována zákonem č. 227/2006 o silniční dopravě. Ústřední platnost se vztahuje na 

sazbu daně, daňový základ i daňové úlevy, rozpočtové určení daně spočívá ve státním 

                                                 
12 Zdroj: EUROPEAN COMMISION. „Taxes in Europe“  database. [online]. Brussels: 2008. [cit. 2008-07-
31]. Dostupné z World Wide Web: <http://ec.europa.eu/taxation customs/taxation/geninfo/info_docs/tax_ 
inventory/index_en.htm>. 
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rozpočtu. Povinnost hradit daň vzniká vlastníkům motorových vozidel. Daň je kalkulována 

u osobních vozidel, motocyklů, autobusů, nákladních vozidel, traktorů, motorem 

poháněných vozidel, těžkých aktivních zařízení a přívěsných vozíků registrovaných 

v centrálním registru vozidel. V roce 2006 vstoupil v platnost výše uvedený zákon, kterým 

se rozlišily dva systémy zdanění. Pro osobní vozidla registrována do roku 2006 vychází 

základ daně z typu vozidla, paliva a váhy, nový systém platný od roku 2006 pak při 

výpočtu daně respektuje typ vozidla, paliva a množství emisí CO2 v g/km. Daň je nutno 

uhradit v předstihu 12 měsíců, tedy jednoho daňového roku. Převyšuje-li daň částku 

3 600 SEK, perioda platby je dána třemi měsíci.  

Mezi vozidla osvobozená od švédské každoroční daně patří motocykly a autobusy, 

nákladní vozy a osobní vozidla, která jsou starší než 30 let. Dalšími vozidly, u nichž je 

nulová daňová povinnost, jsou zemědělské traktory, vozidla složek záchranného systému, 

těžká aktivní zařízení s váhou nepřesahující 2 000 kg, přívěsné vozíky s hmotností nad 

3 000 kg jsou-li poháněny dieselovým motorem vozidla. Výše sazeb daně se nachází 

v příloze 2, tab. 16. 

3.2.2 Ostatní p římé pravideln ě hrazené dan ě 
Daň z motorových vozidel (Данък върху превозните средства) zavedená 

v Bulharsku od roku 1998 nabývá částečně znaků poplatku a spadá mezi ostatní přímé 

daně. Jedná se o právo k využívání vozidla uzákoněné dle zákona o místních poplatcích 

č. 117/1997 s doplněním č. 110/2007 s účinností od roku 2008. Sazba daně, daňový základ 

a úlevy na dani jsou ústředně platné, výnosy z daně směřují do místních rozpočtů. 

Povinnost k úhradě závazku je uvalena na majitele dopravních vozidel, která jsou 

registrována pro provoz na silniční síti v Bulharsku a na základě této skutečnosti naplňují 

znaky předmětu zdanění. Zpoplatněny jsou taktéž lodě nacházející se v registru 

bulharských přístavů a letadla zaznamenána ve státním registru civilních letadel republiky 

Bulharsko. Základ daně je určen dle výkonu motoru v kW. Úprava této částky se provádí 

koeficientem dle věku vozidla. Splatnost daně nastává nejpozději do 31. března a 30. září 

v roce, v němž vznikla povinnost k úhradě.  

Od platby daně jsou v Bulharsku osvobozena vozidla vlastněna státem, 

municipalitou, veřejně financovanou organizací, která disponuje speciálním tarifním 

privilegiem, stejně jako sanitní či hasičská vozidla. Další osvobození se vztahuje na 

vozidla diplomatických misí a konzulů, vozidla bulharského Červeného kříže. Výjimku 

z daňového hlediska mají udělenou taktéž vozidla vlastněná zdravotně postiženou osobou 

s objemem motoru nepřesahujícím 1 800 cm3 a nepřevyšujícím výkon motoru 74 kW. Při 
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převodu vlastnictví nebude nový majitel platit daň za dobu zbývající do konce 

kalendářního roku. Srážka 50 % je aplikována na vozidla s výkonem motoru pod 74 kW 

vybavené operativním katalytickým konvertorem. 50 % snížení daně je možno aplikovat 

taktéž na autobusy, nákladní vozy a traktory s plněním emisních limitů EURO 1,2 a 3. 

Snížení daně o 10 % je umožněno u autobusů převážejících pasažéry v městských 

osídlených oblastech, jedná se o  linkové autobusy. Výši sazeb daně určuje bulharská 

vláda, jedná se však o doporučení municipalitám ohledně výše zdanění, skutečné sazby 

daně bývají až třikrát vyšší. Doporučené hodnoty sazeb daně jsou uvedeny v příloze 2, 

tab. 3. 

Maďarská přímá daň se nazývá daní z motorových vozidel (Gépjármőadó). Daňová 

legislativní úprava vychází ze zákona č. 82/1991 o dani z motorových vozidel. Parametry 

daně, tedy sazba daně, daňový základ a daňové úlevy, jsou ústředně platné, přičemž 

prostředky získané výběrem daně směřují do místních rozpočtů. Majitelé motorových 

vozidel, která jsou předmětem daně včetně přívěsných vozíků s platnou registrační 

značkou, mají povinnost daň uhradit. Daňovým základem je výkon motoru v kW. Roční 

jednotkové daňové sazby obsahuje příloha 2, tab. 11, výběr daně zajišťuje daňová 

samospráva.  

Přímá německá daň z motorových vozidel (Kraftfahrzeugsteuer) je právně 

upravena v zákoně o dani z motorových vozidel BGB1 I., č. 3818 aktualizovaným 

článkem I. zákona BGB1 č. 1958 o dani z motorových vozidel BGB1, I., č. 3856 

s následným doplněním. Ústřední platnost se vztahuje na sazbu daně, daňový základ včetně 

daňových úlev, příjem z daňové platby plyne do regionálních rozpočtů. Německá daň 

z motorových vozidel je uvalena na držitele motorového vozidla, daňová odpovědnost 

začíná zápisem vozidla na licenční úřad a končí jeho výmazem z evidence. Předmětem 

daně je motorové vozidlo nebo přívěsný vozík licencován pro provoz na veřejných 

komunikacích. Daňový základ vychází z objemu motoru v cm3. 

Částka splatné daně je zakotvena v daňovém výběru, tedy v dani splatné na jeden 

rok dopředu. Každoroční daň převyšující částku 500 EUR může být uložena ve dvou 

stejných platbách, přesahuje-li částka splatné daně výši 1 000 EUR, je odváděna ve čtyřech 

platbách. Jeli daňová povinnost ukončena během roku, ve kterém je již uhrazena, daň bude 

znovu vyměřena a již uhrazená částka bude navrácena. Osoby postižené mohou být od 

daňové povinnosti v Německu úplně nebo částečně osvobozeny. Sazby daně jsou určeny 

za každých 100 cm3 objemu motoru pro osobní vozidla se zohledněním paliva 

používaného pro provoz vozidla, hodnoty jsou uvedeny v příloze 2, tab. 15. 
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Holandská daň z motorových vozidel (Motorrijtuigenbelasting - MRB) zavedená od 

roku 1993 je přímou daní, jejíž veškeré parametry jsou ústředně platné. Rozpočtové určení 

daně připadá na státní rozpočet a regionální rozpočty. Mezi poplatníky daně spadají osoby, 

pod jejichž jménem je osobní vozidlo, dodávkové vozidlo, motocykl nebo nákladní vozidlo 

registrováno. Částka daně vychází z typu a hmotnosti vozidla v kg. Daň z motorových 

vozidel je splatná ročně, čtvrtletně, popř. měsíčně v závislosti na registraci vozidla.  

V rámci osvobození jsou vymezeny dvě hlavní kategorie vozidel: 

A) vozidla omezeně využívající silniční sítě (zemědělské traktory), 

B) vozidla, jejichž provoz je spojen s výkonem veřejných funkcí (veřejná doprava, 

složky záchranného systému, pohřební vozidla). 

Mezi specifické rysy každoroční daně zavedené v Nizozemí patří snížení výše daně 

o ½ u vozidel s velmi nízkým obsahem emisí, v případě benzínového motoru musí být 

obsah emisí nižší než 110 mg/km, pro dieselové motory je hranicí hodnota 95 mg/km. 

Sazby daně se nacházejí v příloze 2, tab. 17. 

Daň z motorových vozidel, označována také jako provozní či oběhová daň (Imposto 

único de circulação – IUC) je uzákoněna v Portugalsku od roku 2007, jedná se 

tedy o novou daň ustanovenou dle kodexu IUC zákona 22-A/2007 z 29. června 2006 

v platném znění. Zatímco sazba daně, daňový základ i úlevy na dani jsou charakterizovány 

jako ústředně platné, rozpočtové určení daně je dáno regionálními, místními rozpočty a 

pouze částečně státním rozpočtem. Poplatníky daně reprezentují vlastníci vozidla, tedy 

osoby, pod jejichž jménem je vozidlo registrováno. Mezi zdaňovaná vozidla patří 

motorová vozidla registrovaná v Portugalsku a zároveň spadající do jedné ze sedmi 

kategorií: 

A) lehká osobní vozidla a víceúčelová motorová vozidla, jejichž hrubá váha nepřesahuje 

2 500 kg, registrována od 1. ledna 1981 do 30. června 2007, 

B) lehká osobní vozidla registrována od 1. července 2007 a těžká osobní vozidla 

s hrubou váhou přesahující 3 500 kg zkonstruována pro dopravu až devíti osob 

včetně řidiče, dále pak lehká víceúčelová vozidla s celkovou hmotností nepřesahující 

2 500 kg, registrována od 1. července 2007, 

C) vozidla určená k přepravě zboží nebo víceúčelová vozidla s hrubou hmotností 

překračující 2 500 kg určená k soukromému použití nebo k pronájmu, 

D) vozidla s hrubou váhou překračující 2 500 kg určená pro veřejnou přepravu nebo 

k pronájmu, jsou-li sestavená pro přepravu zboží nebo jako víceúčelová vozidla, 

E) motocykly registrováné od roku 1992, 
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F) plavidla určená pro soukromé užití s minimální sílou 20 kW, pokud jsou registrována 

od roku 1986, 

G) letadla využívaná pro soukromé účely.  

Pro jednotlivé kategorie jsou určeny základy daně, v případě kategorie A se jedná o objem 

válců motoru a využívané palivo. Základ daně pro kategorii B vychází z objemu motoru 

nebo úrovně množství CO2 emisí v g/km podle toho dle kterého základu daně je dosažena 

vyšší daň.  

Povinnost uhradit portugalskou daň vzniká každoročně, obvykle 30 dní po 

registraci a následující měsíc po konci měsíce, ve kterém bylo vozidlo registrováno. Mezi 

vozidla osvobozená od daně spadají zejména dopravní prostředky užívané ústřední vládou 

Portugalska, územními regiony, místními úřady, armádou, hasícími jednotkami, diplomaty 

a konzuly. Další vozidla osvobozená od daňového závazku jsou historické vozy starší 

20 let, automobily mez motoru nebo poháněná elektrickou energií či jiným obnovitelným 

zdrojem, vozidla pohřebních ústavů či taxi služby, dále pak zemědělské traktory či vozidla 

využívaná pro charitativní účely. Výběr daně provádí portugalský generální daňový 

inspektorát, sazby daně obsahuje příloha 2, tab. 18. 

Daň z určitého druhu dopravy v Rumunsku (Impozitul pe mijloacele de transport) 

je zavedena od roku 2004. Charakterem se jedná o ostatní přímou daň právně ošetřenou 

zákonem č. 571/2003 ve znění pozdějších předpisů. Výši daně určují místní úřady, základ 

pro výpočet daně včetně všech úlev stanovuje vláda. K úhradě závazku jsou povinni 

vlastnící dopravního prostředku podléhajícího zdaňování dle zákona. Základní hodnotou 

pro stanovení výše daně je objem motoru v cm3. Daň je odváděna jako roční, přičemž 

úhrada začíná prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo vozidlo 

pořízeno.  

Osvobození od daně se vztahuje na automobily, motocykly využívané postiženými 

osobami, osobní říční lodě, čluny a pramice používané za účelem přepravy fyzických osob 

v určitých přístavech. Vozidla pro účely vykonávání veřejné hromadné dopravy jsou taktéž 

osvobozena od úhrady daně. Zákon definuje za vozidla osvobozená od daně určité typy 

historických vozidel. Výběr daně uskutečňují místní úřady. Pro dopravní prostředky 

spadající pod leasingový kontrakt musí být daň zaplacena nájemcem. Sazba daně je 

5,8 RON/500 cm3 pro vozidla s objemem motoru do 2 000 cm3. Nad tuto úroveň objemu 

motoru je stanovena sazba13 7,2 RON/500 cm3. 

                                                 
13 Zdroj: MINISTERUL FINANTELOR. Local taxes and fees . [online]. Burachest: 2009.    [cit. 2009-02-
04]. Dostupné z World Wide Web: <http://www.mfinante.ro/engl/cod fiscal/TITLE%20IX.en.htm>. 
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Daň  z mechanicky poháněných vozidel (Impuesto sobre los Vehículos de Tracción 

Mecánica) zavedená ve Španělsku od roku 1990, je daní přímou, která nahradila počínaje 

rokem 1990 městskou silniční daň dle královského legislativního dekretu 

č. 2 z 5. března 2004. I přes skutečnost ústřední platnosti daňového základu, sazby daně 

a daňových úlev, směřují příjmy z uvedené daně do místních rozpočtů. Mezi poplatníky 

daně patří vlastníci vozidel. Zdaňovány jsou všechny kategorie mechanicky poháněných 

vozidel vhodných pro užívání na veřejné komunikaci, a to na základě koeficientu TC 

vypočteného dle (2.1).  

Osvobození od španělské daně z mechanicky poháněných vozidel je aplikováno na 

vozidla využívaná postiženými občany a diplomatickými zástupci. Mezi další vozidla 

osvobozená od daně patří autobusy veřejné hromadné dopravy, zemědělské stroje 

a traktory, přívěsné vozíky, vozidla záchranné služby. Do výše 75 % z částky daně jsou 

místní samosprávy oprávněny poskytnout slevu na dani vozidlům minimálně zatěžujícím 

životní prostředí. Tab. 14 udávající sazby španělské pravidelné daně je umístěna 

v příloze 2. 

3.3 Daně z pohonných hmot 
 Tento způsob zdanění je upravován ve většině případů zákony o spotřebních 

daních. Daň se vztahuje na pohonné hmoty využívané při provozu vozidla, tedy benzín 

a naftu. Všeobecně je vyššího zdanění dosahováno u benzínových motorů. Zatížení paliva 

daněmi funguje jako ekologický aspekt, který má chránit životní prostředí. Vzhledem 

k tomu, že tento způsob zdanění spadá jednoznačně do nepřímých spotřebních daní, které 

nejsou předmětem diplomové práce, nebude věnována těmto daním pozornost. 

3.4 Poplatky 
Čtvrtým přístupem ke zdaňování vozidel v Evropské unii je zavádění místních, 

regionálních popř. ústředních poplatků, které umožňují nejčastěji využívání silničních sítí 

v zemi. Mezi výhody uvedeného přístupu patří vytváření fondů pro financování výstavby 

či úprav silnic, nejedná se o plošné zdanění, poplatník je do jisté míry schopen se 

rozhodnout, zda daň zaplatí a využije zpoplatněnou silnici nebo nikoliv. Poplatky 

nezpůsobují distorze v ekonomice a nejsou bezprostředně vázány na ekonomický cyklus 

země. Novodobým způsobem úhrady prostředků za využívání dálničních a silničních sítí je 

platba elektronického mýtného.  

Na základě rozsáhlého výkladu legislativních úprav zdaňování vozidel v zemích 

Evropské unie lze jednotlivé členské státy dle zavedených typů daní klasifikovat na země 
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s pouze registračním typem daně, pouze s pravidelným typem daně a země, v nichž jsou 

zastoupeny oba typy zkoumaných daní, čili registrační i pravidelně hrazené daně. Pro 

srovnání daňového zatížení vlastnictví motorových vozidel jednotlivých zemí Evropské 

unie lze na základě deklarované legislativy provést konkrétní výpočty daní vztahující se 

k registračním a pravidelně placeným daním, se spotřebními daněmi a poplatky nebude ve 

výpočtech počítáno. 

Je nezbytné uvést, že přesnost popisu legislativní úpravy jednotlivých daní 

v diplomové práce, je omezena vlastním volným překladem z cizojazyčných zdrojů, 

podrobnost výkladu je dána rozsahem diplomové práce. 
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4 Srovnání da ňového zatížení vlastnictví vozidel ve 
vybraných zemích Evropské unie 

Cílem praktické části diplomové práce je výpočet a srovnání daňového zatížení 

vlastnictví vozidel ve vybraných zemích Evropské unie. V první části praktické aplikace 

budou vypočteny ostatní přímé a nepřímé daně z vlastnictví motorových vozidel v členění 

na registrační a pravidelně hrazené daně s rozlišením osobního a komerčního užívání 

vybraných vozidel. Následně bude přistoupeno ke komparaci daňové zátěže vlastnictví 

motorových vozidel z absolutního a relativního hlediska. V závěru praktické části budou 

zkoumány vztahy mezi vlastnictvím vozidel a úrovní jednotlivých daní. Problémy, které 

budou v práci řešeny lze rozdělit do následujících okruhů: 

- výpočet daní jednotlivých vozidel s rozlišením osobního a komerčního využití, 

- srovnání výše daňového zatížení z absolutního a relativního hlediska, 

- vliv výše daní na vlastnictví vozidel v členských zemích Evropské unie. 

Pro znázornění předpokladů a dosažených výsledků budou používány programy 

MS Excel a SPSS s využíváním grafických metod a funkcí. 

4.1 Vymezení vstupních parametr ů 
Za účelem provádění konkrétních výpočtů je nezbytné vymezit vstupní údaje, 

z nichž bude ve všech následujících výpočtech vycházeno. Praktická aplikace bude 

provedena na konkrétních osobních vozidlech, jejichž výběr lze zdůvodnit přiměřenou 

srovnatelností vozidel, jak v oblasti technických parametrů, tak z hlediska cenové relace 

vozidel. Uvedená vozidla se vyznačují základní výbavou a značkou, která není řazena 

k nejprestižnějším na trhu, což znamená dostupnost vozidel pro širší klientelu včetně firem. 

Pro provádění výpočtů v rámci praktické aplikace byla vybrána dvě osobní vozidla 

s parametry uvedenými v tab. 4.1. 
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Tab. 4.1 Vstupní údaje o vozidlech 
   

Parametry Toyota Yaris Renault Megane  

Vstupní cena vozidla v Kč (bez DPH) 331 849 334 958 

Zdvihový objem motoru (cm3) 1 298 1 461 
Palivo benzín nafta 

CO2 (g/km) 136 166 
Maximálně přípustná hmotnost (kg) 1 480 1 880 
Spotřeba (l/100 km) 6,7 5,2 
Výkon motoru (kW) 64 78 
Koeficient TC 9 11 
Rok pořízení 2008 2008 

Zdroj:  Technické průkazy konkrétních vozidel. 

V tabulce jsou uvedeny technické údaje pro osobní vozidla Toyota a Renault 

rozlišená druhem paliva jakožto hlavním třídícím znakem. Parametr týkající se koeficientu 

TC není v České republice využíván, hodnota byla stanovena pomocí vztahu (2.1). 

Pořízení vozidel se předpokládá k 1.1.2008, tzn. že výpočty daní budou koncipovány jako 

roční částky vztažené k 31.12.2008. Vstupní ceny vozidel jsou považovány za ceny 

pořizovací, aktuální hodnoty vozidel, popř. zdanitelné hodnoty vozidla, přičemž v rámci 

výpočtů bude vycházeno z cen vozidel na příslušném zahraničním trhu, které byly 

stanoveny pomocí studie Evropské komise založené na procentuálních rozdílech v cenách 

vozidel v rámci Evropské unie. Procentuální hodnoty byly vztaženy k české ceně 

u příslušného vozidla. Výsledné hodnoty vozidel v národních měnách jsou uvedeny 

v příloze 3, tab. 2. 

 Vzhledem k tomu, že v současné sobě stále nefunguje Měnová unie v rámci celé 

Evropské unie, je nezbytné provádět konverzi měn pro komparaci výsledků dosažených 

provedením výpočtů. Časovým okamžikem, ke kterému budou měny konvertovány je 

31.12.2008, což koresponduje s okamžikem zjišťování roční daně. V následující tab. 4.2 

jsou uvedeny kursové poměry  a názvy jednotlivých měn Evropské unie vzhledem k české 

koruně. 
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Tab. 4.2 Kurzy měn 
     

Země Časový okamžik Kurz Poměr Název měny 

Dánsko 31.12.2008  3.615 Kč/DKK dánská koruna 
Bulharsko 31.12.2008  13.770 Kč/BGN bulharská leva 
Litva 31.12.2008  7.799 Kč/LTL litevský litas 
Lotyšsko 31.12.2008  38.021 Kč/LVL lotyšský lat 
Maďarsko 31.12.2008  10.112 Kč/HUF maďarský forint (100) 
Polsko 31.12.2008  6.485 Kč/PLN polský zlotý 
Rumunsko 31.12.2008  6.695 Kč/RON rumunský nový lei 
Švédsko 31.12.2008  2.477 Kč/SEK švédská koruna 
EUROzóna 31.12.2008  26.930 Kč/EUR EURO 

Zdroj: KURZY.CZ. Kurzy online. [online]. Praha: Casablanca Int. 2009. [cit. 2008-02-14]. Dostupné z World Wide Web: 

<http://www.kurzy.cz/kurzy-men/>. 

Výpočty v diplomové práci vycházejí z legislativy platné k 1.7.2008, přičemž v této 

době se v Měnové unii nenacházely státy, které jsou dnes členy unie, popř. legislativa byla 

v daném okamžiku stále prezentována v již neexistující národní měně. Z těchto důvodů je 

vhodné uvést kurzy fixace vůči Euru. 

Tab. 4.3 Měny zafixované k EUR 
     

Země Jednotka Kurz Měna Název měny 

Slovenská republika 1 EUR = 30.126 SKK slovenská koruna 
Malta 1 EUR = 0.4293 MTL maltská lira 

Zdroj: KURZY.CZ. Kurzy online. [online]. Praha: Casablanca Int. 2009. [cit. 2008-02-14]. Dostupné z World Wide Web: 

<http://www.kurzy.cz/kurzy-men/>. 

Všechny výpočty daní budou nejdříve přepočteny na české koruny a následně 

vyčísleny v Eurech. Důvodem uvedeného postupu je neznalost měnového kurzu národních 

měn vůči Euru k 31.12.2008.  

4.2 Stanovení daní z vlastnictví vozidel v Evropské  unii 
 Provádění konkrétních výpočtů lze klasifikovat dle stanovení registračních 

a pravidelně placených daní. Rozhodným okamžikem výpočtu daňové povinnosti vlastníků 

vozidel v Evropské unii je rok 2008. Vzhledem k tomu, že jsou v některých zemích 

Evropské unie rozlišována vozidla dle charakteru užívání, lze provést výpočty za 

předpokladu osobního a komerčního užívání vozidla. Výpočty daní v členských zemích 

vycházejí z legislativy uvedené v kap. 3. Pro označení jednotlivých států v Evropské unii 

jsou deklarována označení dle tab. 4.4. 
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Tab. 4.4 Označení států Evropské unie 

Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko Finsko Francie 
BE BG CZ DK FI FR 

Irsko Itálie Kypr Litva Lotyšsko Lucembursko 
IE IT CY LT LV LU 

Maďarsko Malta Německo Nizozemí Polsko Portugalsko 
HU MT DE NL PL PT 

Rakousko Rumunsko Řecko Slovenská republika Slovinsko Španělsko 
AT RO GR SK SI ES 

Švédsko 
SE   

4.2.1 Výpočet registra čních daní 
V rámci prováděných výpočtů byly nejdříve stanoveny registrační daně v zemích 

Evropské unie pro benzínový a následně naftový automobil. Výchozí hodnoty vozidel se 

nacházejí v příloze 3, tab. 2, technické parametry vycházejí z tab. 4.1. Postup výpočtů 

spočívá ve zjištění základu daně, pro nějž je stanovena konkrétní sazba daně. Základ daně 

je sazbou daně násoben, popř. sazba daně představuje již výslednou daň, která je vyjádřena 

v národní měně s následnou konverzí výsledné daňové povinnosti na společnou měnu 

Euro. Výpočet registračních daní se vztahuje pouze k zemím, v nichž je daný druh daně 

zaveden. Výpočty byly provedeny v příloze 4, tab. 1, jejich výsledky byly zpracovány do 

grafu 4.1. 

Graf 4.1 Výše registračních daní v zemích Evropské unie pro benzínové vozidlo         

(v EUR) 
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Nejvyšší registrační daň je vypočtena v Dánsku, které se všeobecně vyznačuje 

vysokou mírou zdanění. Daň pro benzínové osobní vozidlo přesahuje samotnou hodnotu 

vozidla, výše daně je 134 141 DKK, dle kurzu k 31.12.2008 je daňová povinnost stanovena 

v hodnotě 18 007 EUR. Úroveň registrační daně v Dánsku přesahuje třikrát druhou 

nejvyšší částku daně v Nizozemí 4 687 EUR. Zde je nezbytné uvést využití průměrné 
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sazby daně, neboť nebylo možné zařadit zkoumané vozidlo do vybraných direktiv 

určujících sazbu daně. Poměrně srovnatelná výše daně s holandskou daní je řecká 

registrační daň, která dosáhla hodnoty 4 236 EUR. Čtvrtá nejvyšší daňová povinnost je 

v důsledku existence registračních daní zjištěna v Maďarsku, hodnota daně je vzhledem 

k předcházejícím daňovým povinnostem v Dánsku, Nizozemí či Řecku výrazně nižší, a to 

1 356 EUR. Z hlediska výše registrační daně v pořadí následuje Rakousko s daní 

1 041 EUR, Slovinsko 798 EUR, Španělsko 610 EUR. Nejnižší daňové povinnosti jsou 

zjištěny v Lotyšsku 353 EUR, Itálii 164 EUR a Belgii 123 EUR. 

Na základě provedených výpočtů lze země Evropské unie z hlediska registračních 

daní klasifikovat na země s vysokým, středním a nízkým stupněm zdanění registrace 

vozidel. Do první skupiny zemí lze zařadit Dánsko, Nizozemí a Řecko. Střední stupeň 

daňového zatížení registrace vozidla charakterizuje Maďarsko, Rakousko, Slovinsko 

a Španělsko. V rámci Slovinska bylo vycházeno z průměrné sazby daně, neboť jednotlivé 

sazby daně nebylo možné zjistit. Skupinu zemí s nejnižší úrovní registrační daně 

reprezentují Lotyšsko, Itálie a Belgie, úroveň zdanění registrace motorových vozidel je 

v daných zemích velice nízká. 

 Výpočet registračních daní byl proveden taktéž pro dieselové vozidlo, výsledné 

hodnoty daňových povinností se nacházejí v příloze 4, tab. 3. Výstupy výpočtů jsou 

shrnuty do grafu 4.2. 

Graf 4.2 Výše registračních daní v zemích Evropské unie pro dieselové vozidlo         

(v EUR) 
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 Nejvyšší daň je zjištěna opět v Dánsku 105 366 DKK, dle kurzu k 31.12.2008 

14 144 EUR. V rámci řecké registrační daně došlo k jejímu razantnímu navýšení vzhledem 

k benzínovému vozidlu vlivem vyššího objemu motoru a tím výraznému posunu sazby 

daně směrem nahoru. Výsledná řecká daňová povinnost činí 8 640 EUR. Daňová 

povinnost je v Nizozemí ovlivněna užívaným palivem, kdy po přičtení přirážky pro 
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dieselový motor se daň nachází na úrovni 6 135 EUR. Maďarská registrační daň 

1 356 EUR je výrazně nižší než registrační daně v Dánsku, Řecku a Nizozemí. Z pohledu 

výše registračních daní lze zbývající země uvést v pořadí Španělsko 1 151 EUR, Rakousko 

1 109 EUR, Slovinsko 802 EUR, Belgie 495 EUR Lotyšsko 353 EUR. Nejnižší hodnota 

registrační daňové povinnosti je vypočtena v Itálii ve výši 200 EUR. 

Klasifikace zemí podle úrovně zdanění registračním typem daně koresponduje 

v případě dieselového vozidla s výpočty dosaženými v rámci benzínového automobilu. 

Opět je možné rozlišit členské státy Evropské unie z hlediska registrační daně na země 

s vysokou, střední a nízkou mírou zdanění. V první kategorii je zastoupeno Dánsko, Řecko 

a Nizozemí. Střední kategorie zdanění registrace motorových vozidel zahrnuje registrační 

daně v Maďarsku, Španělsku, Rakousku a Slovinsku. Skupinu zemí s nízkým zdaněním 

registrace motorových vozidel tvoří Belgie, Lotyšsko a Itálie. 

Po provedení příslušných výpočtů lze provést srovnání registračních daní 

benzínového a dieselového vozidla pro osobní užívání. Výrazná změna pořadí ve srovnání 

s výpočty registrační daně pro benzínové vozidlo byla zaznamenána v případě Španělska 

z důvodu vyššího množství emisí naftového vozidla. Typem paliva byla ovlivněna 

rakouská registrační daň, která je zde vyšší v komparaci se stejnou daní pro benzínové 

vozidlo. Ve srovnání s předchozím případem byly uvedené registrační daně stejné, 

výjimkou byla vyšší daň vypočtená v případě Belgie v důsledku změny základu daně 

v podobě přepočtených koňských sil, mírné navýšení daňové povinnosti bylo zjištěno 

v Itálii, zdanění je přesto zanedbatelné. 

Komerční užívání obou vozidel přináší v jejich zdanění nepatrné změny. Výpočty 

registračních daní za předpokladu komerčního užívání vozidel byly provedeny v příloze 4, 

tab. 2 a 4. Registrační daně zkoumané za předpokladu osobního užívání vozidel jsou ve 

stejné částce jako při komerčním užívání vozidel, navíc jsou v případě komerčního užívání 

zohledněny registrační daně zavedené na Maltě a ve Finsku. V rámci benzínového vozidla 

jsou registrační daně na Maltě zjištěny na úrovni 6 603 EUR a 2 010 EUR ve Finsku.  Pro 

vozidlo s dieselovým motorem je tato daň stanovena ve výši 5 896  EUR na Maltě, daňová 

povinnost ve Finsku je uvalována pouze do hmotnosti vozidla 1 875 kg, uvedené vozidlo 

této dani z důvodu vysoké hmotnosti nepodléhá. Rozdíly mezi výslednou daňovou 

povinností v jednotlivých zemích byly způsobeny rozdílnými cenami vozidel na 

automobilových trzích daných zemí. 

Z provedených výpočtů je zřejmá poměrně vysoká daňová zátěž registrační daní 

v některých zemích Evropské unie, což je způsobeno zejména typem základu daně 
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v podobě hodnoty vozidla. Vysoká daňová povinnost v Dánsku, Nizozemí a na Maltě 

(pouze komerční užívání) byla způsobena zahrnutím DPH do základu daně, zde bylo ve 

výpočtech vycházeno z hodnoty vozidla včetně DPH. V případě pravidelně placených daní 

bylo vycházeno výhradně z technických parametrů vozidla dle tab. 4.1, což mělo za 

následek nižší daňovou povinnost.   

4.2.2 Výpočet pravideln ě placených daní 
Pro benzínové i dieselové vozidlo byly stanoveny taktéž pravidelně placené daně, 

přičemž z důvodu nedostatku údajů týkajících se sazeb daně nebyly tyto daně stanoveny ve 

všech zemích, v nichž jsou zavedeny. Výsledné daňové povinnosti jsou umístěny v příloze 

5, tab. 1, výstupy provedených výpočtů byly zpracovány do grafu 4.3. 

Graf 4.3 Výše pravidelně placených daní v zemích Evropské unie pro benzínové 

vozidlo (v EUR) 
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Velmi vysoká pravidelná daňová povinnost 1 763 EUR je zjištěna v Nizozemí 

v důsledku vysokých daňových sazeb. Druhé nejvyšší zdanění reprezentuje pravidelně 

placená daň14 v Belgii ve výši 360 EUR, dále následuje Dánsko s roční daní 338 EUR 

a Irsko se zdaněním vlastnictví motorového vozidla částkou 272 EUR. Poměrně vyrovnané 

jsou daně v případě Finska 128 EUR, Německu 88 EUR, Švédska 83 EUR po součtu 

základní daně a daně s ekologickým účelem, dále se jedná o Lucembursko 82 EUR, 

Portugalsko 77 EUR a Maďarsko 72 EUR. Nejnižší daňové povinnosti jsou stanoveny ve 

Španělsku 34 EUR, na Maltě 30 EUR, v Rakousku 24 EUR, v Bulharsku 18 EUR, lotyšská 

pravidelná daň je vykázána v hodnotě 17 EUR a zcela nejnižší daň je vypočtena 

v Rumunsku 4 Eura. 

Na základě konkrétních výpočtů lze země v Evropské unie rozdělit do zemí 

s vysokou, střední a nízkou úrovní pravidelně placených daní. První skupina je zastoupena 

                                                 
14 V součtu s dodatkovou daní. 
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Nizozemím, Belgií, Dánskem a Irskem, střední stupeň zatížení vlastnictví vozidla 

pravidelně placenými daněmi byl zjištěn ve Finsku, Německu, Švédsku, Lucembursku 

Portugalsku a Maďarsku. Mezi země s nejnižší mírou zdanění motorových vozidel 

pravidelně placenými daněmi patří Španělsko, Malta, Rakousko, Bulharsko, Lotyšsko 

a Rumunsko. V případě Itálie nebylo možné určit základ daně, který vychází z daňové 

povinnosti za předcházející zdaňovací období. 

 Výpočet pravidelně placených daní byl proveden taktéž pro dieselové vozidlo. 

Výstupy v podobě daní jsou umístěny v příloze 5, tab. 2 a závěry jsou zobrazeny opět 

prostřednictvím grafu 4.4. 

Graf 4.4 Výše pravidelně placených daní v zemích Evropské unie pro dieselové 

vozidlo (v EUR) 
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Nejvyšší roční daňová povinnost je opět zaznamenána v Nizozemí v hodnotě 

3 367 EUR. Vyšší pravidelné zdanění motorových vozidel je vypočteno ve Finsku 

v důsledku dvou typů daní zde zavedených, celková roční daňová povinnost po součtu 

obou daní dosáhla částky 588 EUR. Za vysoké zdanění vlastnictví motorového vozidla lze 

taktéž považovat daň v Belgii a Dánsku v hodnotách postupně 466 EUR a 432 EUR, popř. 

ve Švédsku a Irsku v částkách 391 EUR a 313 EUR. Dále následují Německo 

a Lucembursko s daňovými povinnostmi po řadě 226 EUR a 194 EUR. Maďarská 

pravidelná daň je vypočtena ve výši 88 EUR, portugalská daňová povinnost za rok 2008 

činila 77 EUR, Lotyšsko je charakterizováno daní 64 EUR, Bulharsko je představováno 

daňovou povinností 44 EUR, následuje Rakousko s pravidelně placenou daní 43 EUR, 

nižší daňová povinnost je zjištěna na Maltě 40 EUR, pravidelná daň stanovená ve 

Španělsku je zjištěna na úrovni 34 EUR. Nejnižší daňová povinnost je vypočtena opět 

v Rumunsku, na úrovni 4 Eura. 

Do skupiny s nejvyšším stupněm daňového zatížení dieselového vozidla pravidelně 

placenou daní patří Nizozemí, Finsko, Belgie, Dánsko, popř. Švédsko či Irsko. Německo 



 49

a Lucembursko jsou země středního stupně daňového zatížení vlastnictví vozidla 

v důsledku existence pravidelně placených daní. V Maďarsku, Portugalsku, Lotyšsku, 

Belgii, Rakousku, Maltě, Španělsku a Rumunsku je roční daňové zatížení minimální.  

Zásadní rozdíly mezi zkoumanými vozidly v rámci pravidelně placených daní byly 

zjištěny ve Finsku v důsledku rozdílných hmotností vozidel, v Irsku na základě rozdílného 

objemu motoru, dále pak ve Švédsku z důvodů užívání rozdílného paliva. Dle tohoto 

kritéria byla stanovena odlišná výše roční daně pro benzínové a dieselové vozidlo 

i v Dánsku.  

 Pravidelné daňové povinnosti plynoucí z komerčního používání vozidel byly 

vypočteny v příloze 5, tab. 3 a 4. Nejvyšší zdanění vztahující se ke komerčnímu užívání 

zkoumaných motorových vozidel je zjištěno ve Francii v částce 680 EUR pro benzínový 

automobil, 2 490 EUR v případě dieselového vozidla. Roční komerční zdanění funguje 

taktéž na Slovensku, kde se výše daně v rámci obou vozidel pohybovala na úrovni 

106 EUR. Česká daňová úprava je vztahována taktéž ke komerčním účelům používání 

vozidel, hodnota roční daňové povinnosti byla 89 EUR pro obě osobní vozidla. Na Maltě 

je zavedená daň vztahující se k osobnímu i komerčnímu užívání vozidla, přičemž v případě 

komerčního užívání je stanovena pevná sazba daně 40 EUR bez rozlišení vozidel. Vazba 

roční daně na komerční používání vozidla funguje taktéž v Litvě a na Kypru, přičemž 

v prvém případě je vycházeno z příjmu společnosti jako základu daně, což je individuální 

vstupní údaj a v druhém případě nebylo možné zjistit sazby roční daně. S daněmi, 

u kterých nebylo možné získat podstatné informace směřující k výpočtu daně, nebude 

nadále pracováno. 

Na základě provedených výpočtů lze považovat Nizozemí  a Dánsko za státy 

s nejvyšší mírou každoročního zdanění vlastnictví vozidel bez ohledu na typ paliva. 

Rumunská daňová povinnost byla zjištěna v rámci benzínového i dieselového vozidla jako 

naprosto zanedbatelná. 

4.2.3 Komparace hodnot registra čních a pravideln ě placených daní 
Po stanovení obou typů daní bylo zjištěno, že daňové zatížení pravidelně placenými 

daněmi je výrazně nižší než v případě registračních daní. Na tuto skutečnost má vliv 

několik faktorů. První, již zmíněnou příčinou vysokých registračních daní, je druh základu 

daně často představovaný hodnotou vozidla, která je vysoká, zatímco v rámci pravidelně 

placených daní je vycházeno pouze z technických parametrů automobilu. Takto stanovená 

daň nemá za následek nepřiměřeně vysoké zdanění. Vyšší daňová zátěž vlastnictví vozidla 

registrační daní vyplývá také z četností plateb daní. V případě registračních daní dochází 
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k jejich úhradě pouze jednou za dobu držení vozidla, popř. v některých zemích se při nové 

registraci vozidla znovu daň neodvádí, lze tedy předpokládat vyšší hodnotu uvedené daně. 

Pravidelně placenou daň je poplatník povinen odvádět každoročně, což vyvíjí tlak na jejich 

nižší hodnotu pro jedno zdaňovací období. Následující tab. 4.5 uvádí komparaci hodnot 

registračních a pravidelně placených daní za benzínové a dieselové vozidlo pro jedno 

období v zemích se souběžnou existencí obou typů daní v případě osobního užívání. 

Tab. 4.5 Srovnání výše registračních a pravidelně placených daní ve vybraných 

zemích Evropské unie za jedno zdaňovací období pro osobní užívání (v EUR) 

Registrační daň Pravidelně placená daň 
Země 

Toyota Renault Toyota Renault 

BE 123 495 359 465 
DK 18 007 14 144 338 432 
LV 353 353 17 64 
HU 1 356 1 356 72 88 
NL 4 687 6 135 1 763 3 367 
AT 1 041 1 109 24 43 
ES 610 1 151 34 34 

Na základě vytvořené tab. 4.5 byla zjištěna několikanásobně vyšší registrační daň 

než pravidelně placená daň v převážné většině zkoumaných států Evropské unie pro jedno 

zdaňovací období. Výjimkou je pouze Belgie, neboť v případě benzínového vozidla je 

pravidelně placená daň vyšší z důvodu existence dvou typů pravidelně placených daní. 

V rámci srovnání daní mezi vozidly byly zjištěny všeobecně vyšší daně vztahující se 

k dieselovému vozidlu než daně vyplývající z vlastnictví benzínového vozidla. Výjimkou 

je v případě registračních daní Dánsko v důsledku nižší ceny dieselového vozidla na 

národním trhu. Hodnoty pravidelně placených daní a registračních daní v zemích bez jejich 

souběžné existence jsou pro kompletnost uvedeny v nadcházející tabulce. 
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Tab. 4.6 Pravidelně placená a registrační daň pro jedno období v zemích Evropské 

unie v případě osobního užívání (v EUR) 

Pravidelně placená daň Registrační daň 
Země  

Toyota Renault 
Země 

Toyota Renault 

BG 18 44 IT15 164 200 
FI 128 588 GR 4 236 8 640 
IE 272 313 SI 798 802 
LU 82 194       
MT 30 40       
DE 88 226       
PT 77 77       
RO 4 4       
SE 83 391       

Tabulky registračních a pravidelně placených daní pro jedno období v rámci 

komerčního užívání jsou uvedeny v příloze 6, tab. 5 a 6. 

Na základě provedených výpočtů pro benzínové a dieselové vozidlo a jejich 

srovnání byla potvrzena vyšší daňová povinnost v rámci registračních daní ve srovnání 

s pravidelně placenými daněmi při respektování jednoho časového období.  

4.3 Určení výše da ňového zatížení vlastnictví vozidel v Evropské 
unii 
Výstupy v předcházející části jsou platné za předpokladu jednoho časového období 

a oddělené existence obou typů daní. Vzhledem k tomu, že se registrační a pravidelně 

hrazené daně vztahují k jiným počtům období, je nezbytné provést komparaci výpočtu daní 

při zohlednění počtu období.  

Pro určení četnosti období užívání vozidla a tedy placení pravidelně placené daně je 

vycházeno z doby odpisování vozidel ve státech Evropské unie. Doba odpisování 

představuje účetní životnost vozidla, která je stanovena průměrem dob odpisování 

členských států v délce pět let dle přílohy 3, tab. 1. Důvodem určení doby odpisování 

průměrem je jednodušší srovnání daňové zátěže vlastnictví vozidel a nedostupnost údajů 

týkajících se zařazení osobních vozidel do odpisových skupin v některých členských 

zemích. 

                                                 
15 V Itálii je zavedena registrační i pravidelně hrazená daň, která však nebyla vypočtena z důvodu absence 
informací vztahujících se k základu daně, proto je italská registrační daň uvedena v tabulce pro jeden 
zavedený typ daně. 



 52

Vyšší srovnatelnost daňových plateb pro jednotlivé roky závisí na respektování 

časového hlediska. Pro zajištění uvedeného faktoru bude využito odúročitele, který je 

stanoven jako, 

,
)1( ti

FV
PV

+
=                  (4.1) 

kde (1+i) t udává diskontní faktor, který je vysvětlován jako současná hodnota 1 peněžní 

jednotky, která bude obdržena v budoucnosti na konci daného období, FV je budoucí 

hodnota a PV reprezentuje současnou hodnotu. Pomocí odúročitele bude možno 

diskontovat platby pravidelně placených daní za jednotlivá časová období k prvnímu roku 

užívání vozidla, tj. 31.12.2008 , k němuž bude stanovena taktéž registrační daň. Úroková 

míra i určená k diskontování byla stanovena na základě diskontní míry České národní 

banky platné k 18.12.2008 na úrovni 1,25 %. 

4.3.1 Absolutní da ňové zatížení vlastnictví motorového vozidla 
 Výpočet absolutního daňového zatížení udává absolutní výši daně spojenou 

s vlastnictvím konkrétního vozidla. Vstupním předpokladem je roční zdaňovací období. 

V příloze 6 byly sestaveny harmonogramy plateb daní na období pěti let pro benzínové 

a dieselové vozidlo včetně rozlišení osobního a komerčního užívání. Pro jednotlivá vozidla 

byly stanoveny platby roční pravidelně placené daně diskontované k 31.12.2008, což je 

konec prvního roku výpočtu. Za rok 2008 byla určena registrační daň. Celková daňová 

povinnost vztahující se k vlastnictví daného vozidla byla vypočtena součtem registrační 

daně a plateb pravidelně placené daně odváděných po dobu pěti let. Tento výpočet lze 

označit jako absolutní daňové zatížení vlastnictví motorového vozidla. Střední hodnota 

daňových povinností jednotlivých členských států vypovídá o průměrné daňové zátěži 

v Evropské unii. Výpočty středních hodnot, stanovení maximálních a minimálních 

daňových povinností včetně grafické metody budou provedeny pomocí programu SPSS 

s využitím nástrojů Chart builder a  Descriptive statistics. 

Absolutní daňové zatížení bylo stanoveno nejdříve pro benzínové vozidlo. 

Výsledné hodnoty provedeného výpočtu jsou uvedeny v příloze 6, tab. 1, z údajů přílohy 6, 

tab. 1 byl sestaven graf 4.5. Označení kolečkem udává osobní užívání vozidla, křížek 

symbolizuje komerční užívání automobilu.  
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Graf 4.5 Celková daňová povinnost v rámci osobního a komerčního užívání 

benzínového vozidla v Evropské unii (v EUR) 
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Daňová povinnost v rámci osobního užívání se nachází na nejvyšší úrovni 

19 657 EUR v Dánsku, minimální daňové zatížení osobního vlastnictví 21 EUR bylo 

zjištěno v Rumunsku. Střední hodnota daňové povinnosti vyplývající z osobního 

vlastnictví benzínového vozidla je 2 178 EUR v grafu znázorněná přerušovaně, k této 

hodnotě se nejvíce přibližuje daňové zatížení v Belgii a Maďarsku. Převážná většina států 

se nachází pod stanovenou střední hodnotou daňové povinnosti. Extrémní daňové zatížení 

vlastnictví benzínového vozidla je zjištěno v Dánsku, Nizozemí, popř. v Řecku. Daň 

v České republice, Francii a Slovenské republice je pro osobní užívání nulová. 

V rámci komerčního užívání benzínového vozidla došlo v některých státech 

k vyšším daňovým povinnostem, zároveň se zvýšil počet zemí s existencí samotné daňové 

povinnosti, tento závěr vyplývá z výpočtů v příloze 6, tab. 2. Nejnižší a nejvyšší daňová 

zátěž koresponduje s osobním užíváním benzínového vozidla, střední hodnota vzrostla ve 

vztahu s předcházející variantou na 2 764 EUR (v grafu znázorněná plnou linií), přičemž 

nejbližší daňové povinnosti k této linii jsou ve Finsku, Belgii, Francii a Maďarsku. 

Extrémem v daném grafu jsou daňové povinnosti v Dánsku, Nizozemí a na Maltě. Rozdíl 

pro zdanění osobního a komerčního vlastnictví byl stanoven na Maltě, v rámci osobního 

užívání vozidla činí celková daňová povinnost 146 EUR, v důsledku komerčního užívání 

vozidla došlo k navýšení celkového daňového zatížení na 6 798 EUR. Vzhledem k daňové 

povinnosti ve Finsku vztahující se pouze na komerční užívání vozidla s hmotností do 

1 875 kg došlo v této zemi k rozdílným celkovým daňovým povinnostem za jednotlivé 

způsoby používání vozidel z částky 623 EUR pro osobní užívání na 2 633 EUR v případě 

komerčního užívání vozidla. Rozdíly mezi daňovými povinnostmi v rámci České 

republiky, Francie a Slovenské republiky byly způsobeny aplikací daňové povinnosti 

pouze na komerční způsob používání vozidla. 
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Výpočty absolutního daňového zatížení byly v příloze 6, tab. 3 provedeny taktéž 

pro dieselové vozidlo. Graf 4.6 udává výsledky provedených výpočtů, přičemž symboly 

v grafu se ve svém významu ztotožňují s variantou pro benzínové vozidlo. 

Graf 4.6 Celková daňová povinnost v rámci osobního a komerčního užívání 

dieselového vozidla v Evropské unii (v EUR) 
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Maximální daňová zátěž se v případě osobního užívání nachází v Nizozemí 

v hodnotě 22 561 EUR, minimální daňová povinnost osobního vlastnictví dieselového 

vozidla je stanovena v Rumunsku 21 EUR. Střední hodnota 2 975 EUR dosahuje vyšších 

hodnot než v předcházejících případech, k této hodnotě se nejvíce přibližuje daňová 

povinnost ve Finsku, Belgii, popř. Švédsku a Maďarsku. 

Celkové daňové povinnosti za předpokladu komerčního užívání dieselového 

vozidla byly vypočteny v příloze 6, tab. 4. Nejvyšší a nejnižší hodnoty celkového daňové 

povinnosti jsou shodné v případě komerčního i osobního užívání dieselového automobilu. 

Střední hodnota v rámci komerčního užívání vozidla je na vyšší úrovni 3 839 EUR. 

Belgická daň se opět nachází nejblíže ke střední hodnotě spolu s Finskem. Rozdíly ve 

zdanění soukromého a komerčního vlastnictví vozidla se vyskytují na Maltě s daňovou 

povinností pro osobní užívání v hodnotě 195 EUR a komerční užívání 6 091 EUR. Pro 

komerční užívání automobilu navíc zavedeny daně v České republice, Francii a Slovenské 

republice.  

Na základě sestavených grafů lze usuzovat průměrnou daňovou povinnost 

z vlastnictví motorového vozidla v Belgii, hodnota daňové povinnosti se v uvedené zemi 

přibližovala k střední hodnotě ve všech zkoumaných variantách. Po sestavní grafů 4.5 a 4.6 

je možné konstatovat vyšší celkovou daňovou povinnost uvalenou na dieselové vozidlo 

v důsledku větších hodnot technických parametrů vozidla, avšak taktéž v důsledku 

dieselového motoru automobilu. Z hlediska absolutního daňového zatížení vlastnictví 

motorového vozidla lze jednotlivé země Evropské unie kategorizovat do skupin 
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s vysokým, středním a nízkým stupněm zdanění při respektování registračního i 

 pravidelného typu zdanění a pětiletého období vlastnictví vozidel. Za účelem stanovení 

pořadí zemí s výší daňové povinnosti byl stanoven aritmetický průměr daňových 

povinností obou vozidel. Řádek 1 tab. 4.7 se vztahuje k osobnímu užívání vozidla, řádek 2, 

tab. 4.7 je výstupem pro komerční užívání obou vozidel. 

Tab. 4.7 Typologie zemí Evropské unie dle míry absolutního daňového zatížení 

Vysoké Střední Nízké 
DK NL GR BE HU FI IE AT SE ES SI DE LU LV PT IT MT BG RO - - - 
DK NL FR MT GR FI BE HU IE AT SE ES SI DE LU LV SK CZ PT IT BG RO 

Z tab. 4.7 všeobecně vyplývá závěr, že daňová povinnost bývá všeobecně nižší 

v zemích tradičních výrobců vozidel. Uvedenému závěru odporuje vysoká daňová 

povinnost ve Francii v případě komerčního užívání, osobní užívání vozidla zde však není 

zdaňováno. 

Po provedení analýzy absolutní daňové zátěže v zemích Evropské unie je možno 

prostřednictvím grafické metody zobrazit strukturu daňového zatížení z registrační 

a pravidelně hrazené daně v členských státech. Z výpočtů v příloze 6, tab. 1, 2, 3 a 4 byly 

sestaveny grafy 4.7, 4.8 pro benzínové vozidlo a grafy 4.9 a 4.10 pro dieselové vozidlo. 

Grafy 4.7 a 4.8 Podíly pravidelně placené daně na celkové daňové povinnosti v rámci 

osobního a následně komerčního užívání benzínového vozidla dle zemí EU (v EUR) 
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Z grafů vyplývá, že významná převaha pravidelně placené daně byla zaznamenána 

v Nizozemí, a to jak v případě osobního, tak komerčního užívání. V některých zemích je 

z grafů 4.7, 4.8, 4.9 a 4.10 zřejmé zavedení pouze jednoho typu daně. V ostatních zemích 

převažují registrační daně i v případě jejich jednorázové platby.  
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Grafy 4.9 a 4.10 Podíly pravidelně placené daně na celkové daňové povinnosti v rámci 

osobního a následně komerčního užívání dieselového vozidla dle zemí EU (v EUR) 
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Z grafů vyplývá jednoznačně vyšší daňová povinnost pravidelně placené daně 

v případě Nizozemí, Finska, Belgie. Úhrnná výše každoroční daně v Maďarsku přesahuje 

výši registrační daně u osobního užívání vozidla, v případě komerčního vlastnictví je 

situace opačná. Výrazná převaha pravidelně placené daně nad registrační daní byla 

zaznamenána zejména v Belgii.  

Na základě sestavených grafů lze konstatovat, že byla potvrzena teorie připouštějící 

převýšení pravidelně placené daně nad z prvého pohledu vyšší registrační daní v důsledku 

několikerých plateb pravidelně placených daní za předpokladu pětileté životnosti vozidel. 

S růstem počtu let vlastnictví vozidel bude docházet k zvyšující se převaze podílu 

pravidelně placených daní na celkových daňových povinnostech v členských státech. 

4.3.2 Relativní da ňové zatížení vlastnictví motorového vozidla 
Relativní daňové zatížení vlastnictví vozidel lze stanovit poměrovými ukazateli 

koncipovanými jako, 

.
vozidlahodnota

DPcelková
                 (4.2) 

kde DP udává daňovou povinnost, popř. 

,
ZD

DPcelková
                  (4.3) 

kde ZD symbolizuje základ daně.  

Relativní daňové zatížení vypovídá o srovnání celkového daňového zatížení při 

reflektování rozdílných okolností, kterými mohou být odlišné ceny vozidel na národních 

trzích členských zemí, různé základy daně z nichž samotná daň vychází apod.  
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Výpočet relativního daňového zatížení dle vzorce (4.2) vychází ze skutečnosti, že 

nejen daně, ale i ceny vozidel jsou v jednotlivých zemích Evropské unie rozlišné. Existují 

země s velmi nízkou cenou vozidla, v nichž je však poplatník povinen právě z důvodu 

levné koupě automobilu hradit vyšší daně. V těchto zemích se vyplatí vozidlo pořídit, 

avšak jeho provozování je v důsledku vysokého zdanění finančně velmi náročné. Ukazatel 

relativního daňového zatížení udává kolik procent z hodnoty vozidla tvoří celková daňová 

povinnost, neboli v jakém poměru je celková daň vzhledem k hodnotě vozidla. Úroveň 

relativního daňového zatížení se v rámci jednotlivých zemí Evropské unie bude lišit nejen 

s různou celkovou daňovou povinností v zemích, ale i na základě rozdílných cen vozidel 

na národních trzích.  

V příloze 7, tab. 1 byly vypočteny hodnoty podílu dle (4.2) pro benzínové vozidlo 

s rozlišením osobního a komerčního užívání. Výstupy výpočtů byly shrnuty do 

následujícího grafu 4.11. 

Graf 4.11 Relativní zatížení osobního a komerčního vlastnictví benzínového vozidla 

v zemích Evropské unie (v EUR) 
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Relativní daňové zatížení je ve většině zemí Evropské unie nízké, daně z vlastnictví 

benzínového vozidla nejsou významné vzhledem k vstupní ceně, tedy hodnotě vozidla.  

Rozdíly mezi osobním a komerčním vlastnictvím vyúsťují v nižší relativní daňové zatížení 

osobního užívání vozidla ve Francii, Finsku a na Maltě, přičemž z hlediska komerčního 

užívání je situace opačná, relativní daňové zatížení je zde poměrně vysoké. Nadměrně 

vysoká hodnota ukazatele relativního daňového zatížení je zjištěna v Dánsku 172,10 % 

shodně pro oba způsoby užívání vozidla. O 9,12 % nad 100% hranicí se nachází výše 

ukazatele v Nizozemí. Tyto dvě země představují v relativním daňovém zatížení extrémy.  

Stejným způsobem lze zhodnotit vztah celkové daňové povinnosti k hodnotě 

vozidla v případě dieselového vozidla. Koeficienty relativního daňového zatížení dle 
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poměru (4.2) byly pro dieselové vozidlo s rozlišením osobního a komerčního užívání 

vypočteny v příloze 7, tab. 2, výstupy výpočtů byly zpracovány do grafu 4.12. 

Graf 4.12 Relativní zatížení osobního a komerčního vlastnictví dieselového vozidla 

v zemích Evropské unie (v EUR) 
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Z grafu vyplývá vysoké daňové zatížení vlastnictví vozidla vzhledem k jeho 

hodnotě v Nizozemí, až 194,86 %, což je zapříčiněno vysokými pravidelně placenými 

daněmi. Úroveň relativního daňového zatížení v Dánsku je ve výši 167,47 % v důsledku 

nízké hodnoty vozidla a vysoké celkové daňové povinnosti. Nadměrné relativní daňové 

zatížení je vypočteno taktéž v Řecku. V případě komerčního užívání je hlavní rozdíl 

v relativním daňovém zatížení v rámci Francie, což vyplývá z existence daní vztahujících 

se pouze ke komerčnímu užívání vozidel. V převážné části zemí je relativně nízká daňová 

zátěž, celková daňová povinnost se minimálně podílí na hodnotě vozidla. Země, které byly 

charakterizovány dle tab. jako státy s vysokou daňovou povinností z vlastnictví vozidel, je 

možné opět zařadit do této skupiny zemí, v případě dieselového vozidla vykazuje vysoké 

relativní daňové zatížení taktéž Řecko, v rámci komerčního užívání benzínového 

automobilu se jedná o Maltu. 

Poměr (4.3) vyjadřuje podíl celkové daňové povinnosti na základu daně, z čehož 

lze usuzovat částku daně za jednotku základu daně, dle níž lze srovnat daňové zatížení 

vlastnictví vozidel v jednotlivých zemích. V příloze 8, tab. 1 a 2 bylo stanoveno relativní 

daňové zatížení benzínového i dieselového vozidla s rozlišením osobního a komerčního 

užívání vzhledem k základu daně. Výpočet byl proveden z ohledem na rozdílný základ 

daně v případě registrační a pravidelně placené daně odděleně. Výstupem výpočtu jsou 

koeficienty odpovídající na otázku, kolikrát je hodnota základu daně obsažena ve výsledné 

dani. Interpretaci koeficientů lze taktéž pojmout jako určení sazby daně. Následující 

tab. 4.8 zobrazuje hodnoty koeficientů relativního daňového zatížení při respektování 

základu daně pro registrační daně. 
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Tab. 4.8 Koeficienty relativního daňového zatížení registračními daněmi 

Toyota Renault 
Země 

osobní komerční osobní komerční 
Základ daně 

DK 1,3 1,3 1 1 cena vozidla vč. DPH 
FI x 0,2 x x hodnota vozidla 
MT x 0,5 x 0,5 cena vozidla vč. DPH 
NL 0,3 0,3 0,4 0,4 cena vozidla vč. DPH 
AT 0,1 0,1 0,1 0,1 hodnota vozidla 
GR 0,4 0,4 0,8 0,8 hodnota vozidla 
SI 0,1 0,1 0,1 0,1 hodnota vozidla 

ES 0,05 0,05 0,1 0,1 hodnota vozidla 

BE 13,7 13,7 45 45 výkon motoru v kW / koeficient TC 
IT 2,6 2,6 2,6 2,6 výkon motoru v kW 
LV 353 353 353 353 rok 
HU 1,0 1,0 0,9 0,9 objem motoru v cm3 

 Tab. 4.8 byla sestavena s rozlišením benzínového a dieselového vozidla pro země 

s uplatňováním registračního typu daně, země byly setříděny dle rozlišnosti základu daně. 

V rámci základu daně v podobě hodnoty vozidla se vyskytuje nejvyšší relativní daňové 

zatížení benzínového vozidla v Dánsku. Ve srovnání s ostatními zeměmi je dánská daňová 

povinnost vyšší než samotný základ daně, v relativním vyjádření je podíl 1,3 pro 

benzínové vozidlo a 1 pro naftový automobil. Druhý nejvyšší koeficient relativního 

daňového zatížení je zjištěn na Maltě ve výši 0,5. Nejnižší daňová povinnost je 

v relativním vyjádření vypočtena ve Španělsku na úrovni 0,05. Dosažené výsledky jsou 

srovnatelné s hodnotami relativního daňového zatížení dle (4.2), rozdíly jsou způsobeny 

respektováním DPH ve státech, v nichž je daň počítána z hodnoty vozidla včetně DPH. 

Z hlediska komparace relativního daňového zatížení mezi jednotlivými vozidly jsou 

dosaženy vyšší koeficienty vždy v případě dieselového vozidla s výjimkou Dánska, kde 

byla stanovena vyšší daňová povinnost v rámci benzínového vozidla v důsledku vyšší ceny 

tohoto automobilu na dánském trhu. Shodné relativní daňové zatížení pro obě vozidla je 

vypočtena na Maltě, v Rakousku a Slovinsku.  

Srovnatelnost relativního daňového zatížení v ostatních zemí je omezena vlivem 

rozdílného základu daně,  komparace relativního daňového zatížení mezi vozidly vypovídá 

o shodném koeficientu relativného daňového zatížení v případě Itálie a Lotyšska, belgický 

koeficient je vyšší u benzínového vozidla v případě osobního užívání automobilu 

v důsledku nižšího základu daně, naopak v rámci komerčního užívání je hodnota 
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koeficientu relativního daňového zatížení nižší u benzínového vozidla, neboť základ daně 

v případě dieselového vozidla poklesl.  

Výpočtem bylo dosaženo shodné sazby daně v podobě relativního koeficientu se 

skutečnou sazbou daně v rámci Nizozemí cca 40 %, srovnatelné hodnoty skutečné 

a vypočtené sazby daně byly zjištěny v případě Dánska, Finska, Malty, Slovinska 

a Rakouska, popř. Španělska, což znamená, že vypočtená daňová povinnost vychází pouze 

ze sazby daně a není ovlivněna jinými aspekty v podobě slev, zdražení apod. Finská daň 

vycházela ze slevy, která již byla odpočítána od základu daně, což se v uváděném výpočtu 

neprojevilo v rozdílnosti sazby daně a relativního daňového zatížení. V případě Řecka je 

úroveň zdanění vyšší než stanovená sazba daně. Uvedené posouzení koeficientu 

relativního daňového zatížení v podobě sazby daně není možné provést pro ostatní země 

v důsledku hodnotově určené sazby daně. 

Koeficienty relativního daňového zatížení byly stanoveny taktéž pro daňovou 

povinnost vyplývající z existence pravidelně placených daní opět pro benzínové 

a dieselové vozidlo. 

Tab. 4.9 Koeficienty relativního daňového zatížení pravidelně placenými daněmi 

Toyota Renault 
Země 

osobní komerční osobní  komerční 
Základ daně 

CZ   0,3   0,3 objem motoru v cm3 
IE 1 1 1 1 objem motoru v cm3 
MT 0,1 0,0 0,1 0,1 objem motoru v cm3 
DE 0,3 0,3 0,8 0,8 objem motoru v cm3 
PT 0,3 0,3 2,3 2,3 objem motoru v cm3 
RO 0,01 0,01 0,01 0,01 objem motoru v cm3 

SK   0,4   0,4 objem motoru v cm3 

BG 1,3 1,3 2,7 2,7 výkon motoru v kW 
HU 5,5 5,5 5,5 5,5 výkon motoru v kW 

AT 1,8 1,8 2,7 2,7 výkon motoru v kW 

FR   24,4   73,2 CO2 v g/km 

LU 2,9 2,9 5,7 5,7 CO2 v g/km 

SE 3,0 3,0 11,5 11,5 CO2 v g/km 

LV 0,1 0,1 0,2 0,2 hmotnost v kg 

NL 5,8 5,8 8,7 8,7 hmotnost v kg 

DK 110,6 110,6 109,6 109,6 spotřeba v l/100 km 
FI 1,7 1,7 7,9 7,9 den 
BE 194,7 194,7 206,3 206,3 koeficient TC 
ES 18,5 18,5 15,1 15,1 koňská síla 
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 Základ daně pro pravidelně hrazené daně je nejčastěji reprezentován objemem 

motoru v cm3. Dle tohoto kritéria je zjištěno nejvyšší relativní daňové zatížení 

v Portugalsku pro dieselové vozidlo a v Irsku pro benzínové vozidlo. Vyšší daňové zatížení 

je vypočteno vždy pro dieselové vozidlo, což je dáno vyšším objemem motoru, následně 

vyšší sazbou daně způsobující vyšší daňovou povinnost. Zajímavostí je stejné relativní 

daňové zatížení v České republice, Irsku, na Maltě16, v Rumunsku a na Slovensku i přes 

skutečnost rozdílného základu daně. Uvedený soulad může být důsledkem poměrně 

širokého rozpětí sazby daně pro daný základ daně. Nejnižší koeficient relativního 

daňového zatížení potvrzuje absolutně nejnižší zdanění vlastnictví vozidel v Rumunsku.   

V rámci výkonu motoru v kW jako základu daně bylo dosaženo nejvyššího 

koeficientu relativního daňového zatížení v Maďarsku, zároveň je uvedený koeficient 

stejný pro benzínové i dieselové vozidlo. Vyšší relativní daňové zatížení bylo vypočteno 

v rámci dieselového vozidla, a to na stejné úrovni v případě Rakouska a Bulharska.  

Dle základu daně v podobě množství CO2 v g/km bylo zjištěno nejvyšší relativní 

daňové zatížení ve Francii pro dieselové vozidlo i benzínové vozidlo. Relativní daňové 

zatížení je vyšší v případě Francie, Lucemburska i Švédska pro dieselové vozidlo. V rámci 

základu daně určeného hmotností v kg byly dosaženy vyšší koeficienty relativního 

daňového zatížení pro dieselové vozidlo, což je důsledek zvýšené daňové povinnosti 

vyplývající z vyšších technických parametrů vozidla. 

Interpretace relativního daňového zatížení v podobě sazby daně je obtížná, sazby 

daní  v rámci pravidelně hrazených daní jsou v pevných částkách, popř. je zákonem určena 

již výsledná daňová povinnost. 

Po provedení výpočtů absolutního a relativního daňového zatížení dle (4.2) lze 

zhodnotit, do jaké míry směřují uvedené výpočty ke stejným závěrům v daňovém zatížení 

vlastnictví vozidel v zemích Evropské unie. Nejvyšší absolutní i relativní daňové zatížení 

bylo shodně vypočteno v Dánsku, Nizozemí a Řecku. Po rozlišení osobního a komerčního 

užívání byla vzhledem ke komerčnímu užívání vozidla mezi státy s vysokým daňovým 

zatížením zařazena Francie.  

V případě dieselového vozidla lze konstatovat, že oba způsoby vyjádření daňového 

zatížení vedly k dosažení obdobných výsledků. V rámci benzínového vozidla byly výpočty 

v případě osobního užívání pro relativní a absolutní daňové zatížení přibližně stejné, 

v rámci komerčního užívání došlo k výrazné změně pořadí u Francie a Malty, daňové 

                                                 
16 Vyjma komerčního užívání benzínového vozidla. 
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zatížení ve Francii bylo absolutně významnější než relativně, naopak daňové zatížení 

Malty bylo významnější relativně než absolutně. Mezi země vyznačující se velmi nízkou 

úrovní zdanění jak absolutně, tak relativně patří jednoznačně Rumunsko a Bulharsko. 

Pouze relativně je velmi nízká úroveň daňového zatížení v Belgii, a to jak u benzínového, 

tak dieselového vozidla. 

4.4 Vliv výše zdan ění na vlastnictví vozidla 
Na základě propočtů byly stanoveny registrační a pravidelně hrazené daně v zemích 

Evropské unie pro benzínové a dieselové vozidlo s rozlišením osobního a komerčního 

užívání za rok 2008. Z výpočtů vyplynuly rozdíly mezi zeměmi v daňovém zatížení 

vlastnictví vozidla. Právě daňová zátěž může být jeden z činitelů ovlivňujících úroveň 

vlastnictví vozidel v zemích Evropské unie. Do jaké míry mohou interpretované daně 

ovlivňovat vlastnictví vozidel lze všeobecně určit provedením lineární regrese viz [1], 

pomocí níž budou všechny vypočtené daně setříděny do jednoho modelu vypovídajícího 

o jejich vlivu na úroveň vlastnictví v Evropské unii jako celku.  

Vzhledem k tomu, že daně nejsou jedinými určujícími faktory, které mohou působit 

na úroveň vlastnictví v zemích Evropské unie, je nezbytné zohlednit i ostatní více či méně 

významné faktory, které mohou přispět k vyšší přesnosti odhadovaného modelu. 

Úroveň vlastnictví vozidel všeobecně odráží hospodářskou situaci státu, čili zda 

jsou ekonomické subjekty daná vozidla ochotny a schopny koupit. Tento faktor lze 

ztotožnit s kupní sílou v dané zemi. Tradiční automobilově průmyslové země se mohou 

nacházet na jiné úrovni ve vlastnictví vozidel než země, ve kterých je významnost 

automobilového průmyslu nízká. Uvedený faktor lze zohlednit určením zemí s existenci 

významného automobilového průmyslu. 

Na základě stanovených předpokladů lze sestavit ekonomický model s následující 

interpretací: 

- celková úroveň vlastnictví vozidel se bude vyvíjet stejným směrem jako úroveň kupní 

síly daného státu, 

- celková úroveň vlastnictví vozidel se bude vyvíjet opačným směrem jako výše 

registračních a pravidelně hrazených daní, 

- celková úroveň vlastnictví vozidel bude ovlivněna pozitivně existencí významného 

automobilového průmyslu v dané zemi. 

Matematická interpretace modelu má tvar, 

,43210 tttt IATRTPPCO βββββ +−−+=               (4.4) 



 63

kde CO - Car ownership udává vlastnictví vozidel, PP – Purchasing power značí kupní 

sílu, RT – Registration tax symbolizuje registrační daň, AT – Annual tax je pravidelně 

hrazená daň a označení I – Industry se vztahuje k existenci průmyslu. Koeficient 0β  

charakterizuje úrovňovou konstantu, symboly 4321 ,,, ββββ   udávají příslušné regresní 

koeficienty. Index t označuje období, pro které je model sestavován. 

Vstupní údaje modelu jsou uvedeny v příloze 9, tab. 1, vlastnictví vozidel je 

vyjádřeno v ks připadajících na 1 000 obyvatel, kupní síla je dána jednotkou národní měny 

k americkému dolaru. Index průmyslu vyjadřuje existenci významného automobilového 

průmyslu v zemi pomocí umělé proměnné dummy variables s možnostmi: 

- 0 – nevýznamný automobilový průmysl, 

- 1 – významný automobilový průmysl. 

Registrační a pravidelně hrazené daně jsou vyjádřeny v EUR za vozidlo, přičemž 

z důvodu malého množství údajů byly vstupní údaje obohaceny o proměnnou DP – 

Diesel_petrol, která udává typ vozidla, k němuž se zkoumané údaje vztahují, diesel 

představuje dieselové vozidlo, v modelu reprezentované hodnotou 1 a petrol je údaj 

udávající benzínový automobil s označením 0 pro účely modelu . Takto upravená vstupní 

data obsahují 44 údajů, což je dostatečné množství pro provedení lineární regrese. 

Matematickou formulaci modelu je potřeba upravit s reflektováním nové proměnné, 

,43210 ttttt DPIATRTPPCO ++−−+= βββββ              (4.5) 

Regresní model je sestavován pomocí regresní analýzy v SPSS. Cílem regresní 

analýzy je zkoumání závislosti mezi proměnnými, odhad střední hodnoty závisle proměnné 

nebo také predikce hodnoty závisle proměnné při daných hodnotách nezávisle proměnné. 

V programu SPSS je k tomuto účelu využit nástroj Regression – Linear, kde je možno 

zadat jednotlivé proměnné. Hladina významnosti pro uvedený model byla stanovena na 

úrovni 5 %.  Výstupy provedené regrese jsou uvedeny v následující tabulce. 

 Tab. 4.10 Koeficienty modelu 
 

   Nestandardizované koeficienty Standardizované koeficienty t Významnost 
    B St. chyba Beta B St. chyba 
1 Konstanta 245,321 31,869  7,698 ,000 
  RT -,007 ,003 -,209 -1,979 ,055 
  AT -5,11E-005 ,004 ,001 -,013 ,990 
  PP 1,715 ,248 ,707 6,903 ,000 
  I 71,534 29,491 ,252 2,426 ,020 
  DP ,142 24,277 ,001 ,006 ,995 

a  závisle proměnná: CO 
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Z uvedené tab. 4.10 vyplývá významnost konstanty, kupní síly, průmyslu, případně 

registrační daně v daném modelu. Pravidelně placená daň a rozlišení vozidel na dieselové 

a benzínové jsou z hlediska vlastnictví vozidel v Evropské unii nevýznamné. Úroveň 

pravidelně placené daně nepředstavuje překážku pro potenciální vlastníky vozidel při 

rozhodování o jejich pořízení. Vzhledem k nevýznamnosti uvedených proměnných je 

nezbytné jejich vyloučení z modelu. Významnost je posuzována porovnáním statistické 

významnosti se zvolenou hladinou významnosti, přičemž statistická významnost nesmí 

převyšovat zvolenou hladinu významnosti. Matematický zápis nově zkoumaného modelu 

po abstrahování od proměnných pravidelně placené daně a typu paliva lze sestavit jako, 

.3210 ttt IRTPPCO ββββ −−+=                           (4.6) 

Po příslušné korekci jsou výstupy lineární regrese v případě koeficientů následující, 

 Tab. 4.11 Koeficienty upraveného modelu 
 
   Nestandardizované koeficienty Standardizované koeficienty t Významnost 
    B St. chyba Beta B St. chyba 
1 Konstanta 245,398 28,689  8,554 ,000 
  RT -,007 ,003 -,209 -2,068 ,045 
  PP 1,715 ,238 ,707 7,191 ,000 
  I 71,496 28,596 ,252 2,500 ,017 

a  závisle proměnná: CO 
 

Při abstrahování od vlivu pravidelně placených daní a separace vozidel na 

benzínové a dieselové jsou ostatní proměnné modelu signifikantní. Nejvýznamnější 

proměnnou je kupní síla příslušné země, následně index průmyslu a nejméně významná 

proměnná sestaveného modelu je registrační daň. Matematická interpretace odhadovaného 

modelu je uvedena níže sestavenou rovnicí, 

.50,7101,072,140,245 ttt IRTPPCO +−+=               (4.7) 

Regresní koeficient  PPt udává, že dojde-li k růstu kupní síly o jeden bod, zvýší se 

vlastnictví vozidel v průměru o 1,72 ks na 1 000 obyvatel. Regresní koeficient RTt udává, 

že dojde-li ke zvýšení registračních daní v průměru o 1 bod, klesne úroveň vlastnictví 

vozidel v průměru o 0,01 ks na 1000 obyvatel. Regresní koeficient It značí situaci, v níž má 

posílení automobilového průmyslu za následek zvýšení vlastnictví vozidel v průměru 

o 71,50 ks na 1 000 obyvatel. V případě neexistence uvedených proměnných je průměrná 

úroveň vlastnictví vozidel v zemích Evropské unie 245,4 na 1 000 obyvatel. Po 

deklarování významnosti jednotlivých proměnných je nezbytné zhodnocení významnosti 

modelu jako celku.  
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Tab. 4.12 ANOVA (b) 
 

   Součet čtverců df Stř. hodnota F Významnost 
1 Regrese 382353,122 3 127451,041 21,331 ,000(a) 
  Rezidua 238997,515 40 5974,938   
  Celkem 621350,636 43    

a  Koeficienty: Konstanta, I, PP, RT 
b  závisle proměnná:  CO 

Dle statistického výpočtu ANOVA lze považovat model za významný jako celek, 

neboť zjištěná statistická významnost odhadovaného modelu nepřesahuje stanovenou 

hladinu významnosti 5 %. Následující tab. 4.13 udává míru vysvětlení závisle proměnných 

na nezávisle proměnné. 

Tab. 4.13 Model Summary (b) 
 

Model R R2 Očištěný R2 St. chyba 
1 ,784 ,615 ,587 77,295 

a  Koeficienty: Konstanta, I, PP, RT 
b  závisle proměnná: CO 

Na základě tab. 4.13 je možno vysvětlit závisle proměnnou určenými nezávisle 

proměnnými z 61,5 %. Vysvětlení zbylých 38,5 % připadá na jiné potencionální proměnné, 

které nebyly do modelu zahrnuty. 

Sestavení odhadovaného modelu a provedení lineární regrese vedlo k určení 

důsledků zavedení registračních a pravidelně hrazených daní na úroveň vlastnictví vozidel 

v zemích Evropské unie. Původním předpokladem bylo deklarování vlivu zkoumaných 

typů daní na závisle proměnnou. Po provedení lineární regrese byl zjištěn závěr odporující 

původnímu předpokladu ve významnosti jednotlivých typů daní v odhadovaném modelu. 

Vliv kupní síly na úroveň vlastnictví vozidel je nezpochybnitelný, vlastnictví vozidel je 

důsledek ochoty a schopnosti obyvatel k jejich nákupu. Úroveň automobilového průmyslu 

země ovlivňuje spotřebu automobilů prostřednictvím ceny a dostupností vozidla od 

výrobce ke spotřebiteli. Nevýznamnost pravidelně placených daní vyplývá z jejich ročně 

nízké částky, neboť si převážná většina obyvatel neuvědomuje rostoucí daňové zatížení se 

zvyšující se četností plateb v důsledku držby vozidla nebo nepředpokládá dlouhodobé 

vlastnictví vozidla. Registrační daně jsou hrazeny jednorázově, jejich výši jsou obyvatelé 

schopni správně vnímat. Vzhledem k vysoké daňové zátěži registračními daněmi 

v některých státech Evropské unie může existence tohoto typu daní ovlivnit rozhodování 

subjektu o koupi daní zatíženého vozidla. 

Určení pravidelně placených daní jako nevýznamného aspektu při ovlivňování 

vozidel v zemích Evropské unie vypovídá o málo účinném nástroji fiskální politiky pro 
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ovlivňování ekonomických subjektů ve spotřebním chování. Účinnějším nástrojem v tomto 

smyslu jsou registrační daně. Při zachování jednoho zdaňovacího období bylo v kap. 4.2.3 

zjištěno vyšší daňové zatížení registračními daněmi ve srovnání s pravidelně placenými 

daněmi. Všeobecně vysoká úroveň zdanění registračními daněmi bude ovlivňovat úroveň 

vlastnictví vozidel v jednotlivých zemích tím více, čím bude jejich hodnota vyšší. 

V některých zemích může zdaňování prostřednictvím registračních daní vést 

k destabilizaci automobilového průmyslu, existence registračních daní pouze v některých 

zemích způsobuje překážky v konkurenci, automobily jsou pořizovány v zemích s nižší 

úrovní zdanění. Zatímco v zemích s existencí pouze pravidelně placených daní se 

spotřebiteli nevyplatí pořizování vozidla v zahraničí, v případě zavedení registračních daní 

je jejich výše motivem k dovozu vozidla z jiného členského státu.  

Negativní vlivy, které s sebou přináší implementace registračních daní, vedou 

představitele Evropské unie k ustupování od uplatňování tohoto typu daně a přechodu 

zajišťování zdrojů pro potřeby dopravy prostřednictvím pravidelně placených daní, jako 

podmínky nezbytné pro vytvoření jednotného trhu zajišťujícího plně konkurenční 

prostředí. Dá se očekávat, že v několika následujících letech může dojít k úplnému zániku 

registračního typu daně z motorových vozidel. 
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5 Závěr 
Zdaňování vozidel představuje v současné době aktuální otázku na půdě Evropské 

unie. Nezbytnost každodenního přesunu osob vede k rostoucímu počtu vlastněných 

vozidel. S rostoucí automobilovou základnou v převážné části zemí Evropy dochází ke 

stále větším potřebám chránit životní prostředí. Základním fiskálním nástrojem 

k ovlivňování spotřebitelského chování je zavádění daní do daňové soustavy státu. 

Cílem diplomové práce byl výpočet a srovnání daňového zatížení vlastnictví 

vybraných vozidel v zemích Evropské unie.  

V první části práce byly popsány všeobecné aspekty vztahující se k problematice 

zdaňování vozidel v Evropské unii. Součástí dané kapitoly byl stručný popis pojmu daňové 

harmonizace včetně deklarování současného stavu harmonizace přímých a nepřímých daní 

ve státech Evropské unie. Uvedená kapitola byla zakončena aktuálním přehledem 

jednotlivých daní zavedených v členských zemích.  

Podrobný popis legislativní úpravy zdaňování vozidel v zemích Evropské unie byl 

předmětem třetí části práce. Jednotlivé daně byly popsány z hlediska předmětu daně, 

daňového základu, osvobození od daně, legislativních norem a sazeb daně s určením jejich 

konkrétní výše. Výklad legislativní úpravy daní byl veden na základě členění daní na přímé 

a nepřímé daně. 

Praktická část diplomové práce byla zaměřena na konkrétních výpočty. Před 

samotnou komparací daňového zatížení vozidel bylo nezbytné stanovit výše registračních 

a pravidelně placených daní za vybraná vozidla s rozlišením osobního a komerčního 

užívání vozidel v jednotlivých zemích Evropské unie. Již z výkladu legislativy vyplynulo, 

že oba typy daní nejsou zavedeny ve všech zemích, ale pouze v některých. Po provedení 

výpočtů pro variantu benzínového a dieselového vozidla byly dosažené výsledky srovnány. 

Vyšší daňová povinnost byla v převážné většině států zjištěna pro dieselové vozidlo, které 

disponuje vyššími technickými parametry. Rozdíly ve zdanění byly způsobeny taktéž 

používáním nafty, dieselové motory jsou v některých státech Evropské unie zdaňovány ve 

vyšší míře. Ze srovnání hodnot daní vyplynula vyšší míra zdanění registračními než 

pravidelně placenými daněmi. 

Vzhledem k souběžnosti existence registračních a pravidelně placených daní 

v některých členských státech bylo dále určeno absolutní daňové zatížení vlastnictví 

vozidla součtem obou uvedených typů daní s předpokladem vlastnictví vozidla 5 let. Na 

základě provedeného výpočtu bylo zjištěno, že s rostoucím počtem let držby vozidla 

dochází k převýšení částky pravidelně placených daní nad registračními daněmi. Důvodem 
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této skutečnosti je jednorázová úhrada registrační daně při pořízení vozidla, zatímco 

pravidelně placené daně jsou odváděny v opakujících se časových intervalech.  

Srovnání daňového zatížení při respektování vstupní hodnoty vozidla bylo 

provedeno prostřednictvím výpočtu (4.2) jako relativní daňové zatížení. Z dosažených 

výsledků vyplynulo, že vysoká daňová povinnost, která je důsledkem vysoké hodnoty 

vozidla představuje relativně stejnou daňovou zátěž ve srovnání s vozidlem, jehož daňová 

povinnost je v důsledku nízké hodnoty vozidla nižší. 

Výpočet dle (4.3) lze chápat jako relativní daňové zatížení s ohledem na základ 

daně. Konstrukce výpočtu vedla k stanovení podílu daně na základu daně, čili sazby daně. 

Vzhledem k rozlišnosti základů daně bylo potřeba provést uvedený výpočet samostatně pro 

registrační i pravidelně placené daně pro benzínové a dieselové vozidlo s respektováním 

způsobu užívání vozidla. Zatímco v některých případech byla výpočtem relativního 

daňového zatížení registrační daní dle (4.3) dosažena sazba daně, v rámci např. Řecka 

došlo k zjištění vyšší úrovně relativního daňového zatížení vlastnictví vozidla než 

v hodnotě sazby daně. Interpretace poměru dle (4.3) byla složitější v rámci pravidelně 

placených daní, neboť některé výsledky při použití technických parametrů jako základu 

daně bylo možné porovnat pouze mezi sebou. Sazba daně byla zjištěna v případě objemu 

motoru jako základu daně, v ostatních případech základů daně byla vypovídací schopnost 

výstupů určena pouze jako podíl výsledné daně k základu daně, nikoliv v podobě sazby 

daně. 

Zkoumání vlivu registračních a pravidelně placených daní z motorových vozidel na 

úroveň vlastnictví automobilů bylo řešeno pomocí matematického modelu rozšířeného 

o další významné proměnné zvyšující vypovídací schopnost modelu a navýšeného o počet 

pozorování z důvodu využití panelových dat.  

Prostřednictvím lineární regrese byl zjištěn negativní vliv registrační daně na 

úroveň vlastnictví vozidel v zemích Evropské unie, zatímco předpoklad vlivu pravidelně 

placené daně na uvedený aspekt nebyl potvrzen. Působení registračních daní na úroveň 

vlastnictví vozidel je dána jejich obecně vyšší úrovní. Pro zajištění konkurenceschopnosti 

evropského průmyslu je nezbytná nízká popř. nulová daň z motorových vozidel. Evropská 

unie jež několikrát navrhovala zrušení registračního typu daně. Řešením úbytku zdrojů po 

zrušení registračních daní by mohlo být zvýšení spotřebních daní, pravidelně hrazených 

daní z vlastnictví vozidel, popř. rozlišení podle věku vozidla prostřednictvím registračních 

daní tak, aby byla nová vozidla minimálně zdaňována. Bude nepochybně zajímavé 

sledovat další postoj a postup Evropské unie v řešení existence registračních daní. 
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Seznam zkratek  
AT  Annual tax – pravidelně placená daň 

AT  Rakousko 

BE  Belgie 

BG  Bulharsko 

BGB1  typ označení zákona  

BGN  bulharská měna leva 

CO  Car ownership – úroveň vlastnictví vozidel 

CO2  množství oxidu uhličitého ve výfukových  plynech  

CY  Kypr 

CZ  Česká republika 

D  poptávka 

DE  Německo 

DK  Dánsko 

DKK  dánská koruna 

DP  daňová povinnost 

DP  Diesel/petrol – vozidla dle typu paliva 

DPH  daň z přidané hodnoty 

EC  direktiva 

EEC  nařízení Rady Evropské unie 

ES  Španělsko 

EUR  společná měna Měnové unie 

EURO  EURO limit 

FI  Finsko 

FR  Francie 

FV  budoucí hodnota 

GR  Řecko 

HU  Maďarsko 

HUF  maďarský forint 

I  index průmyslu 

i  úroková sazba 

IE  Irsko 

IT  Itálie 

IUC   označení oběhové daně v Portugalsku



kW  kilowatt 

LPG  elektrický pohon vozidla 

LT  Litva 

LTL  litevský litas 

LU  Lucembursko 

LV  Lotyšsko 

LVL  lotyšský lat 

MC  mezní náklady 

MRB  označení daně z motorových vozidel v Nizozemí 

MSC  mezní společenské náklady 

MT  Malta 

MTL  maltská lira 

NL  Nizozemí 

OECD  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

P  cena 

PL  Polsko 

PLN  polský zlotý 

PP  Purchasing power – kupní síla 

PT  Portugalsko 

PV  současná hodnota 

Q  množství 

RO  Rumunsko 

RON  Nový rumunský lei 

RT  Registration tax – registrační daň 

S  nabídka 

SE  Švédsko 

SEK  švédská koruna 

SI  Slovinsko 

SK  Slovenská republika 

SKK  slovenská koruna 

t  čas 

TC  zdanitelný koeficient zavedený pro účely výpočtu daňové povinnosti  

USA  Spojené státy Americké 

ZD  základ daně
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Příloha 1 Sazby registračních daní v zemích Evropské unie 

Tab. 1 Sazby registrační daně z motorových vozidel v Belgii 
    

Koeficient TC Výkon motoru (kW) Sazba (EUR) 

0 - 8 0 - 70 61,50 
9 - 10 71 - 85 123 

11 86 - 100 495 
12 - 14 101 - 110 867 

15 111 - 120 1 239 
16 - 17 121 - 155 2 487 

Motorová vozidla, 
víceúčelová vozidla, 
motocykly a minibusy 

Nad 17 Nad 155 4 957 
Zdroj: EUROPEAN COMMISION. „Taxes in Europe“  database. [online]. Brussels: 2008.          [cit. 2008-07-31]. Dostupné z World 

Wide Web: <http://ec.europa.eu/taxation customs/taxation/gen info/info_docs/tax_inventory/index_en.htm>.  

    

Tab. 2 Sazby registrační daně z motorových vozidel v Dánsku  
    

Vozidlo Hodnota vozidla 
(DKK) 

Sazba daně (DKK) 

do 76 400  105 % hodnoty Osobní 
nad 76 400  105 % hodnoty + 180 % z přesah. částky 

Zdroj: EUROPEAN COMMISION. „Taxes in Europe“  database. [online]. Brussels: 2008.          [cit. 2008-07-31]. Dostupné z World 
Wide Web: <http://ec.europa.eu/taxation customs/taxation/gen info/info_docs/tax_inventory/index_en.htm>.   
    

Tab. 3 Sazby registrační daně z motorových vozidel na Maltě 
 

Objem motoru (cm3) Sazba Min. daňová sazba (MTL) 

nepřesahující 1 000 50,50% 1 200 
1 001 - 1 300 50,50% 1 500 
1 301 - 1 500 53% 2 200 
1501 - 1 800 60% 2 900 
1801 - 2 000 65% 4 200 
2 001 - 2 500 75% 7 300 
2 501 - 3 000 75% 8 400 

nad 3 001 75% 11 000 
Zdroj: EUROPEAN COMMISION. „Taxes in Europe“  database. [online]. Brussels: 2008.  [cit. 2008-07-31]. Dostupné z World Wide 
Web: <http://ec.europa.eu/taxation customs/taxation/gen info/info_docs/tax_inventory/index_en.htm>.    



Tab. 4 Sazby registrační daně z motorových vozidel ve Španělsku 
 

Oblast Množství CO2 (g/km) Sazba daně 

do 120 0% 
120 - 160 4,75% 
160 - 200 9,75% 

centrální Španělsko, 
Baleárské ostrovy 

nad 200 14,75% 
do 120 0% 

120 - 160 3,75% 
160 - 200 8,75% 

Kanárské ostrovy 

nad 200 11,00% 
Ceuta a Melilla daňové ráje 

Zdroj: EUROPEAN COMMISION. „Taxes in Europe“  database. [online]. Brussels: 2008.  [cit. 2008-07-31]. Dostupné z World Wide 

Web: <http://ec.europa.eu/taxation customs/taxation/gen info/info_docs/tax_inventory/index_en.htm>. 

Tab. 5 Sazby registrační daně z motorových vozidel v Maďarsku (v HUF) 
 

Koeficient TC Typ motoru, objem motoru (cm3) 
nad 8 6 - 8 4 méně než 4 

benzín do 1 100 a diesel do 1 300 250 000 372 000 499 000 749 000 

benzín mezi 1 101 - 1 400, diesel mezi 1 301 - 
1 500 361 000 542 000 722 000 1 083 000 

benzín mezi 1 401 - 1 600, diesel mezi 1 501 - 
1 700 478 000 722 000 966 000 1 434 000 

benzín mezi 1 601 - 1 800, diesel mezi 1 701 - 
2 000 743 000 1 104 000 1 476 000 2 230 000 

benzín mezi 1 801 - 2 000, diesel mezi 2 001 - 
2 500 1 020 000 1 529 000 2 039 000 3 059 000 

benzín mezi 2 501 - 3 000, diesel mezi 3 001 - 
3 500 2 230 000 3 345 000 4 460 000 6 691 000 

benzín nad 3 001, diesel nad 3 500 3 207 000 4 821 000 6 425 000 9 622 000 

elektrické a hybridní vozy 190 000       
Zdroj: EUROPEAN COMMISION. „Taxes in Europe“  database. [online]. Brussels: 2008.  [cit. 2008-07-31]. Dostupné z World 

Wide Web: <http://ec.europa.eu/taxation customs/taxation/gen info/info_docs/tax_inventory/index_en.htm>. 



Tab. 6 Sazby registrační daně z motorových vozidel v Lotyšsku 
     

Věk vozidla Sazba (LVL) 

Nová vozidla a ne starší než 1 rok 250 
1 rok 200 
2 roky 150 
3 roky 125 
4 roky 100 
5 - 7 let 75 

8 let 80 
9 let 85 
10 let 90 
11 let 100 
12 let 110 
13 let 130 
14 let 150 
15 let 170 
16 let 190 
17 let 210 
18 let 230 

19 - 25 let 250 
Zdroj: EUROPEAN COMMISION. „Taxes in Europe“  database. [online]. Brussels: 2008.  [cit. 2008-07-31]. Dostupné z World 

Wide Web: <http://ec.europa.eu/taxation customs/taxation/gen info/info_docs/tax_inventory/index_en.htm>. 

Tab. 7 Rozdělení vozidel pro účely registrační daně v Řecku dle direktiv  
 

Kategorie sazeb Označení 

direktiva 98/69/EC B´ (a) 
direktiva 98/69/EC A´ (b) 
direktiva 94/441/EC, 89/458/EEC & 88/76/EEC (c) 
běžná technologie (d) 
Zdroj: EUROPEAN COMMISION. „Taxes in Europe“  database. [online]. Brussels: 2008.  [cit. 2008-07-31]. Dostupné z World Wide 
Web: <http://ec.europa.eu/taxation customs/taxation/gen info/info_docs/tax_inventory/index_en.htm>. 



Tab. 8 Sazby registrační daně z motorových vozidel v Řecku  
 

Sazby daně dle direktiv Objem motoru (cm3) 
(a) (b) (c) (d) 

Průměr 

do 900 5% 14% 24% 37% 20% 
901 - 1 400 12% 27% 49% 66% 39% 
1 401 - 1 600 20% 45% 95% 128% 72% 
1 601 - 1 800 30% 56% 129% 148% 91% 
1 801 - 2 000 40% 83% 216% 266% 151% 
nad 2 001 50% 142% 334% 346% 218% 
Zdroj: EUROPEAN COMMISION. „Taxes in Europe“  database. [online]. Brussels: 2008.  [cit. 2008-07-31]. Dostupné z World Wide 
Web: <http://ec.europa.eu/taxation customs/taxation/gen info/info_docs/tax_inventory/index_en.htm>. 

 
Tab. 9 Redukční koeficienty registrační daně dle doby používání vozidla v Řecku 

 
Rok oběhu Koeficient 

pro první rok 1,3 
pro druhý rok 0,7 
pro třetí rok 0,5 

pro čtvrtý rok až osmý rok 0,4 
pro devátý až jedenáctý rok 0,3 
pro dvanáctý až třináctý rok 0,2 

pro následující léta 0,1 
Zdroj: EUROPEAN COMMISION. „Taxes in Europe“  database. [online]. Brussels: 2008.  [cit. 2008-07-31]. Dostupné z World 
Wide Web: <http://ec.europa.eu/taxation customs/taxation/gen info/info_docs/tax_inventory/index_en.htm>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 2 Sazby pravidelně placených daní v zemích Evropské unie 

Tab. 1 Sazby pravidelně placené daně z motorových vozidel v Belgii 
 

Koeficient TC Daň (EUR) 

do 4 60,48 
5 75,72 
6 109,44 
7 142,92 
8 176,76 
9 210,60 
10 243,96 
11 316,56 
12 389,28 
13 461,76 
14 534,36 
15 606,96 
16 795 
17 983,16 
18 1 171,32 
19 1 359,12 
20 1 547,28 

nad 20 (za každou další jednotku) 84,36 
Zdroj: EUROPEAN COMMISION. „Taxes in Europe“  database. [online]. Brussels: 2008.  [cit. 2008-07-31]. Dostupné z World 
Wide Web: <http://ec.europa.eu/taxation customs/taxation/gen info/info_docs/tax_inventory/index_en.htm>. 

 
Tab. 2 Sazby pravidelně placené dodatkové daně z motorových vozidel v Belgii 

 
Koeficient TC Daň (EUR) 

do 7 HP 89,16 
od 8 do 13 HP 148,68 

nad 13 HP 202,2 
Zdroj: EUROPEAN COMMISION. „Taxes in Europe“  database. [online]. Brussels: 2008.  [cit. 2008-07-31]. Dostupné z World 
Wide Web: <http://ec.europa.eu/taxation customs/taxation/gen info/info_docs/tax_inventory/index_en.htm>. 

 
Tab. 3 Sazby pravidelně placené daně z motorových vozidel v Bulharsku 

 
Výkon motoru (kW) Daň (BGN/kW) 

do 37  0,34 
37 – 55 0,4 
55 – 74 0,54 
74 – 110 1,1 
nad 110 1,23 

Zdroj: EUROPEAN COMMISION. „Taxes in Europe“  database. [online]. Brussels: 2008.  [cit. 2008-07-31]. Dostupné z World 
Wide Web: <http://ec.europa.eu/taxation customs/taxation/gen info/info_docs/tax_inventory/index_en.htm>. 



Tab. 4 Sazby pravidelně placené zelené daně z motorových vozidel v Dánsku 
 

Ujeté kilometry/litr Daň pro benzínové vozidlo za pololetí (DKK) 

nad 20  260 
18,2 - 20 510 
16,7- 18,2 760 
15,4 - 16,7 1 010 
14,3 - 15,4 1 260 
13,3 - 14,3 1 510 
12,5 - 13,3 1 750 
11,8 - 12,5 2 000 
11,1 - 11,8 2 250 
10,5 - 11,1 2 500 
10 - 10,5 2 750 
9,1 - 10 3 240 
8,3 - 9,1 3 750 
7,7 - 8,3 4 250 
7,1 - 7,7 4 740 
6,7 - 7,1 5 240 
6,3 - 6,7 5 740 
5,9 - 6,3 6 230 
5,6 - 5,9 6 730 
5,3 - 5,6 7 240 
5,0 - 5,3 7 740 
4,8 - 5,0 8 230 
4,5 - 4,8 8 730 

méně než 4,5 9 230 
Zdroj: EUROPEAN COMMISION. „Taxes in Europe“  database. [online]. Brussels: 2008.  [cit. 2008-07-31]. Dostupné z World 
Wide Web: <http://ec.europa.eu/taxation customs/taxation/gen info/info_docs/tax_inventory/index_en.htm>. 

 
Tab. 5 Sazby pravidelně hrazené roční daně u osobních vozidel v České republice 

 

Objem motoru (cm3) Sazba (CZK) 

do 800 1 200 
800 - 1 250 1 800 

1 250 - 1 500 2 400 
1 500 - 2 000 3 000 
2 000 - 3 000 3 600 

nad 3 000 4 200 
Zdroj: zákon České národní rady č. 16/1993 Sb. o dani silniční 

 
 



Tab. 6 Sazby pravidelně placené zelené daně z motorových vozidel v Dánsku 
  

Ujeté kilometry/litr Daň pro dieselové vozidlo za pololetí (DKK) 

nad 32 80 
28,1 - 32,1 370 
25,0 - 28,1 660 
22,5 - 25,0 980 
20,5 - 22,5 1 300 
18,8 - 20,5 1 610 
17,3 - 18,8 1 930 
16,1 - 17,3 2 250 
15,0 - 16,1 2 570 
14,1 - 15,0 2 890 
13,2 - 14,1 3 210 
12,5 - 13,2 3 540 
11,9 - 12,5 3 860 
11,3 - 11,9 4 170 
10,2 - 11,3 4 810 
9,4 - 10,2 5 460 
8,7 - 9,4 6 090 
8,1 - 8,7 6 740 
7,5 - 8,1 7 350 
7,0 - 7,5 7 990 
6,6 - 7,0 8 640 
6,2 - 6,6 9 270 
5,9 - 6,2 9 910 
5,6 - 5,9 10 570 
5,4 - 5,6 11 200 
5,1 - 5,4 11 890 

méně než 5,1 12 530 
Zdroj: EUROPEAN COMMISION. „Taxes in Europe“  database. [online]. Brussels: 2008.  [cit. 2008-07-31]. Dostupné z World 
Wide Web: <http://ec.europa.eu/taxation customs/taxation/gen info/info_docs/tax_inventory/index_en.htm>. 



Tab. 7 Sazby pravidelně placené daně z motorových vozidel ve Francii 
  

Úroveň CO2 emise (g/km) Sazba za gram (EUR) 

do 100 2 
100 - 120 4 
120 - 140 5 
140 - 160 10 
160 - 200 15 
200 - 250 17 
nad 250 19 

Zdroj: EUROPEAN COMMISION. „Taxes in Europe“  database. [online]. Brussels: 2008.  [cit. 2008-07-31]. Dostupné z World 
Wide Web: <http://ec.europa.eu/taxation customs/taxation/gen info/info_docs/tax_inventory/index_en.htm>. 

 
Tab. 8 Sazba pravidelně placené daně z motorových vozidel v Irsku 

 

Obsah motoru (cm3) Sazba (EUR) 

do 1 000 151 
1 001 - 1 100 227 
1 101 - 1 200 251 
1 201 - 1 300 272 
1 301 - 1 400 292 
1 401 - 1 500 313 
1 501 - 1 600 391 
1 601 - 1 700 414 
1 701 - 1 800 484 
1 801 - 1 900 511 
1 901 - 2 000 539 
2 001 - 2 100 689 
2 101 - 2 200 722 
2 201 - 2 300 755 
2 301 - 2 400 786 
2 401 - 2 500 821 
2 501 - 2 600 961 
2 601 - 2 700 999 
2 701 - 2 800 1 033 
2 801 - 2 900 1 071 
2 901 - 3 000 1 109 

od 3 001 1 343 
elektrický 146 

Zdroj: EUROPEAN COMMISION. „Taxes in Europe“  database. [online]. Brussels: 2008.  [cit. 2008-07-31]. Dostupné z World 
Wide Web: <http://ec.europa.eu/taxation customs/taxation/gen info/info_docs/tax_inventory/index_en.htm>. 



Tab. 9 Sazby pravidelně placené daně z motorových vozidel v Lotyšsku  
 

Vozidlo Sazba daně (LVL) 

Osobní vozidla, autobusy a nákladní vozidla do 3 500 kg   
 do 1 500 kg 12 

1 501 - 1 800 kg 24 
1 801 - 2 100 kg 45 
2 101 - 2 600 kg 54 
2 601 - 3 500 kg 72 

Osobní vozidla, autobusy nad 3 500 kg   
3 501 - 12 000 kg 78 

 nad 12 000 kg 102 
Zdroj: EUROPEAN COMMISION. „Taxes in Europe“  database. [online]. Brussels: 2008.  [cit. 2008-07-31]. Dostupné z World 
Wide Web: <http://ec.europa.eu/taxation customs/taxation/gen info/info_docs/tax_inventory/index_en.htm>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tab. 10 Koeficienty pro účely výpočtu pravidelně placené daně z motorových vozidel v Lucembursku 
        

Množství CO2 (g/km) Exponenciální koeficient Množství CO2 (g/km) Exponenciální koeficient 

1 a = 90 0,5 310 < a = 320 2,8 
90 < a = 100 0,6 320 < a = 330 2,9 
100 < a = 110 0,7 330 < a = 340 3 
110 < a = 120 0,8 340 < a = 350 3,1 
120 < a = 130 0,9 350 < a = 360 3,2 
130 < a = 140 1 360 < a = 370 3,3 
140 < a = 150 1,1 370 < a = 380 3,4 
150 < a = 160 1,2 380 < a = 390 3,5 
160 < a = 170 1,3 390 < a = 400 3,6 
170 < a = 180 1,4 400 < a = 410 3,7 
180 < a = 190 1,5 410 < a = 420 3,8 
190 < a = 200 1,6 420 < a = 430 3,9 
200 < a = 210 1,7 430 < a = 440 4 
210 < a = 220 1,8 440 < a = 450 4,1 
220 < a = 230 1,9 450 < a = 460 4,2 
230 < a = 240 2 460 < a = 470 4,3 
240 < a = 250 2,1 470 < a = 480 4,4 
250 < a = 260 2,2 480 < a = 490 4,5 
260 < a = 270 2,3 490 < a = 500 4,6 
270 < a = 280 2,4         
280 < a = 290 2,5         
290 < a = 300 2,6         
300 < a = 310 2,7         

Zdroj: EUROPEAN COMMISION. „Taxes in Europe“  database. [online]. Brussels: 2008.  [cit. 2008-07-31]. Dostupné z World Wide Web: <http://ec.europa.eu/taxation customs/taxation/gen 
info/info_docs/tax_inventory/index_en.htm>. 
 



Tab. 11 Sazby pravidelně placené daně z motorových vozidel v Maďarsku 
 

Vozidlo Sazba (HUF) 

Osobní   
1 - 3 roky po výrobě 300/kW/rok 
4 - 7 let po výrobě 260/kW/rok 
8 - 11 let po výrobě 200/kW/rok 
12 - 15 let po výrobě 160/kW/rok 

více než 16 let po výrobě 120/kW/rok 
ostatní vozidla 1 200/100kg/rok 

Zdroj: EUROPEAN COMMISION. „Taxes in Europe“  database. [online]. Brussels: 2008.  [cit. 2008-07-31]. Dostupné z World 
Wide Web: <http://ec.europa.eu/taxation customs/taxation/gen info/info_docs/tax_inventory/index_en.htm>. 

 
Tab. 12 Sazby pravidelně placené daně z motorových vozidel na Maltě 

 

Vozidlo, obsah motoru (cm3) Sazba (EUR) 

Osobní   
1 - 1 300  30 

1 300 - 1 499  40 
1 450 - 1 500  40 
1 501 - 1 800 45 
1 801 - 2 000  75 

od 2 001 150 
komerční vozidla do 15 000 kg 40 

Zdroj: EUROPEAN COMMISION. „Taxes in Europe“  database. [online]. Brussels: 2008.  [cit. 2008-07-31]. Dostupné z World 
Wide Web: <http://ec.europa.eu/taxation customs/taxation/gen info/info_docs/tax_inventory/index_en.htm>. 

 
Tab. 13 Sazby pravidelně placené daně z motorových vozidel ve Slovenské republice 

 

Objem motoru (cm3) Sazba (SKK) 

do 900 1 760 
do 1 200 2 310 
do 1 500 3 190 
do 2 000 4 070 
do 3 000 5 170 
nad 3 000 6 160 

Zdroj: EUROPEAN COMMISION. „Taxes in Europe“  database. [online]. Brussels: 2008.  [cit. 2008-07-31]. Dostupné z World 
Wide Web: <http://ec.europa.eu/taxation customs/taxation/gen info/info_docs/tax_inventory/index_en.htm>. 



Tab. 14 Sazby pravidelně placené daně z motorových vozidel ve Španělsku  
 

Koeficient TC Sazba daně 

do 8 12,62 
8 - 11,99 34,08 
12 - 15,99 71,94 
16 - 19,99 89,61 

nad 20 112 
Zdroj: VICEPRESIDENCIA SEGUNDA DEL GOBIERNO. Resultados de la búsqueda de normativa. [online]. 2009. [cit. 2009-02-
16]. Dostupné z World Wide Web: <GB/Normativa%20y%20doctrina/Normativa/Paginas/BuscadorNormativa.aspx>. 

Tab. 15 Sazby pravidelně placené daně z motorových vozidel v Německu 

  

Emisní limity Diesel (EUR) Benzín (EUR) 

EURO 3 15,44/100 cm3 6,75/100 cm3 

EURO 2 16,05/100 cm3 7,36/100 cm3 

EURO 1 27,35/100 cm3 15,13/100 cm3 
Zdroj: EUROPEAN COMMISION. „Taxes in Europe“  database. [online]. Brussels: 2008.  [cit. 2008-07-31]. Dostupné z World 
Wide Web: <http://ec.europa.eu/taxation customs/taxation/gen info/info_docs/tax_inventory/index_en.htm>. 

 
Tab. 16 Sazby pravidelně placené daně z motorových vozidel ve Švédsku 

 

Typ paliva Základní daň (SEK) CO2 daň (SEK za gram nad 100 g) 

Alternativní palivo 360 10 
Diesel 1 134 47,25 
Benzín 360 15 

Zdroj: EUROPEAN COMMISION. „Taxes in Europe“  database. [online]. Brussels: 2008.  [cit. 2008-07-31]. Dostupné z World 
Wide Web: <http://ec.europa.eu/taxation customs/taxation/gen info/info_docs/tax_inventory/index_en.htm>. 

 
Tab. 17 Sazby pravidelně placené daně z motorových vozidel v Nizozemí 

 
Palivo Sazby daně (EUR) dle hmotnosti vozidla v kg 

  do 950 kg  951 - 1050 kg nad 1050 kg 
benzín 1 093,04 1 428 1 762,96 
diesel 2 609,18 3 093,99 3 367,25 
ostatní 2 847,18 3 367,25 3 887,33 

Zdroj: EUROPEAN COMMISION. „Taxes in Europe“  database. [online]. Brussels: 2008.  [cit. 2008-07-31]. Dostupné z World 
Wide Web: <http://ec.europa.eu/taxation customs/taxation/gen info/info_docs/tax_inventory/index_en.htm>. 



Tab. 18 Sazby pravidelně placené daně z motorových vozidel v Portugalsku 
 

Obsah motoru (cm3) Sazba (EUR) Množství CO2 (g/km) Sazba (EUR) 

do 1250 25,5 do 120 51,1 
1250 - 1750 51,1 120 - 180 76,6 
1750 - 2500 102,1 180 - 250 153,2 

nad 2500 306,3 nad 250 255,3 
Zdroj: EUROPEAN COMMISION. „Taxes in Europe“  database. [online]. Brussels: 2008.  [cit. 2008-07-31]. Dostupné z World 
Wide Web: <http://ec.europa.eu/taxation customs/taxation/gen info/info_docs/tax_inventory/index_en.htm>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 3 Doba odpisování a ceny vozidel v zemích Evropské unie 

Tab. 1 Délka odpisování vozidel v zemích Evropské unie 
  

Země Délka odpisování 

Belgie 5 
Bulharsko nezjištěno 
Česká republika 5 
Dánsko 4 
Estonsko nezjištěno 
Finsko 4 
Francie 5 
Irsko 7 
Itálie 5 
Kypr nezjištěno 
Litva nezjištěno 
Lotyšsko 6 
Lucembursko nezjištěno 
Maďarsko nezjištěno 
Malta 5 
Německo 3 
Nizozemí 5 
Polsko 5 
Portugalsko nezjištěno 
Rakousko 8 
Rumunsko 4 
Řecko 5 
Slovensko 4 
Slovinsko 5 
Španělsko nezjištěno 
Švédsko nezjištěno 

Velká Británie nezjištěno 

Průměrná doba odpisování v EU 5 
Zdroj: KESTI, Johani. European tax handbook 2007. The eighteenth annual edition.  Amsterdam: IBFD. 2007. 844 s. ISBN 978-90-
8722-015-0. 

 

 

 

 

 

 



Tab. 2 Stanovení cen vozidel v zemích Evropské unie 
    

Země Hodnota Toyota Yaris Renault Megane 
cena 331 849 334 958 

procento 101% 122% Česká republika 

cena v EUR 12 323 12 438 
procento 112% 120% 

cena 367 264 330 823 BE 

cena v národní měně 13 638 12 285 
procento 98% 101% 

cena 321 677 278 443 
cena v národní měně 23 361 20 221 

BG 

cena v EUR 11 945 10 340 
procento 94% 95% 

cena 307 583 261 350 
cena v národní měně 85 085 72 296 

DK 

cena v EUR 11 422 9 705 
procento 100% 102% 

cena 328 242 280 373 FI 

cena v národní měně 12 189 10 411 
procento 108% 122% 

cena 354 147 336 337 FR 

cena v národní měně 13 151 12 489 
procento 110% 115% 

cena 360 705 317 039 IE 

cena v národní měně 13 394 11 773 
procento 101% 110% 

cena 331 193 303 255 IT 

cena v národní měně 12 298 11 261 
procento 102% 101% 

cena 334 472 278 443 
cena v národní měně 8 797 7 323 

LV 

cena v EUR 12 420 10 340 
procento 112% 120% 

cena 367 264 330 823 LU 

cena v národní měně 13 638 12 285 
procento 89% 90% 

cena 291 844 248 117 
cena v národní měně 28 861 24 537 

HU 

cena v EUR 10 837 9 213 



procento 91% 92% 
cena 298 402 253 907 MT 

cena v národní měně 11 081 9 428 
procento 115% 117% 

cena 377 101 322 553 DE 

cena v národní měně 14 003 11 977 
procento 100% 113% 

cena 327 914 311 801 NL 

cena v národní měně 12 177 11 578 

procento 111% 115% 
cena 363 985 317 039 PT 

cena v národní měně 13 516 11 773 
procento 114% 122% 

cena 373 166 335 234 AT 

cena v národní měně 13 857 12 448 
procento 90% 95% 

cena 295 123 261 902 
cena v národní měně 44 081 39 119 

RO 

cena v EUR 10 959 9 725 
procento 106% 100% 

cena 346 605 275 686 EL 

cena v národní měně 12 871 10 237 
procento 101% 115% 

cena 331 193 317 039 
cena v národní měně 370 498 354 665 

SK 

cena v EUR 12 298 11 773 
procento 94% 112% 

cena 306 928 308 493 SI 

cena v národní měně 11 397 11 455 
procento 106% 115% 

cena 345 950 317 866 ES 

cena v národní měně 12 846 11 803 
procento 106% 95% 

cena 347 589 261 902 
cena v národní měně 140 327 105 734 

SE 

cena v EUR 12 907 9 725 
Zdroj: EUROPEAN COMMISION. Car Price report. [online]. 2008. [cit. 2009-02-11]. Dostupné z World Wide Web: <ec.europa.eu 
/competition/ sectors/motor_vehicles/prices/2006_11_re>. 
 

 

 

 

 



Příloha 4 Výpočty registračních daní 

Tab. 1 Registrační daň - benzínové vozidlo - osobní užívání 
         

Země Typ daně Základ daně 
Hodnota 
základu 

daně 
Sazba Charakter 

sazby 

Výše daně 
v národní 

měně 
Měna Daň v 

EUR 

BE 
registrační ze 

vstupu do 
dopravní sítě 

výkon nebo koňská síla (vyšší 
sazba daně) 

9 123 pevná sazba 123 EUR 123 

DK registrační hodnota vozidla 106 356 
105% + 180 
% z hodnoty 

nad limit 

klouzavě 
progresivní 

134 141 DKK 18 007 

IT 
regionální 
registrační 

výkon motoru 64 2,57 pevná sazba 164 EUR 164 

LV registrační věk vozidla do 1 roku 250 pevná sazba 250 LVL 353 
HU registrační objem motoru 1 299 361000 pevná sazba 361 000 HUF 1 356 
NL registrační hodnota vozidla 14 490 42,30% procento 6 129 EUR 4 687 
AT registrační hodnota vozidla 13 857 7,40% procento 1 041 EUR 1 041 
GR registrační zdanitelná hodnota vozidla 10 863 39% procento 4 236 EUR 4 236 
SI registrační cena bez DPH 11 397 7% procento 798 EUR 798 

ES 
z určitých druhů 

dopravy 
pořizovací cena  12 846 4,75% procento 610 EUR 610 

 

 

 

 



Tab. 2 Registrační daň - benzínové vozidlo - komerční užívání 
         

Země Typ daně Základ daně 
Hodnota 
základu 

daně 
Sazba 

Charakter 
sazby 

Výše daně 
v národní 

měně 
Měna 

Daň v 
EUR 

BE 
registrační ze vstupu do 

dopravní sítě 
výkon nebo koňská síla (vyšší 

sazba daně) 
9 123 pevná sazba 123 EUR 123 

DK registrační hodnota vozidla 106 356 
105% + 180 
% z hodnoty 

nad limit 

klouzavě 
progresivní 

134 141 DKK 18 007 

FI registrační zdanitelná hodnota vozidla 11 419 17,6% výpočet 2 010 EUR 2 010 
IT regionální registrační výkon motoru 64 2,57 pevná sazba 164 EUR 164 
LV registrační věk vozidla do 1 roku 250 pevná sazba 250 LVL 353 
HU registrační objem motoru 1 299 361000 pevná sazba 361 000 HUF 1 356 
MT registrační zdanitelná hodnota vozidla 13 075 50,50% procento 6 603 EUR 6 603 
NL registrační hodnota vozidla 14 490 42,30% procento 6 129 EUR 4 687 
AT registrační hodnota vozidla 13 857 7,40% procento 1 041 EUR 1 041 
GR registrační zdanitelná hodnota vozidla 10 863 39% procento 4 236 EUR 4 236 
SI registrační cena bez DPH 11 397 7% procento 798 EUR 798 
ES z určitých druhů dopravy pořizovací cena  12 846 4,75% procento 610 EUR 610 

 

 

 

 

 



Tab. 3 Registrační daň - dieselové vozidlo - osobní užívání 
         

Země Typ daně Základ daně 
Hodnota 
základu 

daně 
Sazba 

Charakter 
sazby 

Výše daně 
v národní 

měně 
Měna Daň v EUR 

BE 
registrační ze vstupu 

do dopravní sítě 
výkon nebo koňská síla  78 495 pevná sazba 495 EUR 495 

DK registrační hodnota vozidla 90 370 
105% + 180 % z 
hodnoty nad limit 

klouzavě 
progresivní 

105 366 DKK 14 144 

IT regionální registrační výkon motoru 78 2,57 pevná sazba 200 EUR 200 
LV registrační Věk vozidla do 1 roku 250 pevná sazba 250 LVL 353 
HU registrační objem motoru 1 461 361 000 pevná sazba 361 000 HUF 1 356 
NL registrační hodnota vozidla 13 778 42,30% procento 5 828 EUR 6 135 
AT registrační hodnota vozidla 12 448 6,40% procento 809 EUR 1 109 

GR registrační 
zdanitelná hodnota 

vozidla 
10 237 72% procento 8 640 EUR 8 640 

SI registrační cena bez DPH 11 455 7% procento 802 EUR 802 

ES 
z určitých druhů 

dopravy 
pořizovací cena  11 803 9,75% procento 1 151 EUR 1 151 

 

 
 
 
 
 



Tab. 4 Registrační daň - dieselové vozidlo - komerční užívání 
         

Země Typ daně Základ daně 
Hodnota 
základu 

daně 
Sazba 

Charakter 
sazby 

Výše daně v 
národní měně Měna 

Daň v 
EUR 

BE 
registrační ze vstupu 

do dopravní sítě 
výkon nebo koňská síla  11 495 pevná sazba 495 EUR 495 

DK registrační hodnota vozidla 90 370 
105% + 180 % z 
hodnoty nad limit 

klouzavě 
progresivní 

105 366 DKK 14 144 

IT regionální registrační výkon motoru 78 2,57 pevná sazba 200 EUR 200 
LV registrační věk vozidla do 1 roku 250 pevná sazba 250 LVL 353 
HU registrační objem motoru 1 461 361 000 pevná sazba 361 000 HUF 1 356 

MT registrační 
zdanitelná hodnota 

vozidla 
11 125 53% procento 5 896 EUR 5 896 

NL registrační hodnota vozidla 13 778 42,30% procento 5 828 EUR 6 135 
AT registrační hodnota vozidla 12 448 6,40% procento 809 EUR 1 109 

GR registrační 
zdanitelná hodnota 

vozidla 
10 237 72,00% procento 8 640 EUR 8 640 

SI registrační cena bez DPH 11 455 7% procento 802 EUR 802 

ES 
z určitých druhů 

dopravy 
pořizovací cena  11 803 9,75% procento 1 151 EUR 1 151 

 
 
 
 
 



Příloha 5 Výpočty pravidelně placených daní 
Tab. 1 Pravidelně hrazená daň - benzínové vozidlo - osobní užívání 

         

Země Typ daně Základ daně Hodnota 
základu daně Sazba Charakter sazby 

Výše daně 
v národní 

měně 
Měna Daň v 

EUR 

BE dodatková  koňská síla 9 148,68 pevná sazba 149 EUR 149 
BE základní pravidelná koňská síla 9 210,6 pevná sazba 211 EUR 211 
BG právo užívání výkon motoru 64 0,54 pevná sazba 35 BGN 18 
DK zelená  spotřeba paliva 15 1260 pevná sazba 2 520 DKK 338 
FI základní pravidelná den 365 35 pevná sazba 12 775 EUR (centy) 128 
IE Pravidelná objem motoru 1 298 272 pevná sazba 272 EUR 272 
IT regionální pravidelná   nelze stanovit 90 - 110 %         
LV Pravidelná hmotnost 1 480 12 pevná sazba 12 LVL 17 

LU Pravidelná množství CO2 136 1 výpočet 82 EUR 82 

HU Pravidelná výkon motoru 64 300 pevná sazba 19 200 HUF 72 
MT licenční pravidelná objem motoru 1 298 30 pevná sazba 30 EUR 30 

DE Pravidelná objem motoru 1 298 6,75 pevná sazba 88 EUR 88 

NL Pravidelná hmotnost 1 480 1763 pevná sazba 1 763 EUR 1 763 

PT 
Oběhová 

objem motoru, množství 
CO2 

1 298 76,6 pevná sazba 77 EUR 77 

AT Pravidelná výkon motoru 64 0,55 pevná sazba 35 EUR 24 

ES 
z mechanicky poháněných 

vozidel 
koňská síla 9 34,08 pevná sazba 34 EUR 34 

RO z dopravy objem motoru 1 298 5,8 pevná sazba 15 RON 4 

SE základní      360 pevná sazba 360 SEK 33 

SE vycházející z CO2  množství CO2 136 15 pevná sazba 540 SEK 50 

 



Tab. 2 Pravidelně placená daň - dieselové vozidlo- osobní užívání 
         

Země Typ daně Základ daně 
Hodnota 

základu daně Sazba Charakter sazby 
Výše daně v 

národní měně Měna Daň v EUR 

BE dodatková  koňská síla 11 148,68 pevná sazba 149 EUR 149 
BE základní pravidelná koňská síla 11 316,56 pevná sazba 317 EUR 317 
BG právo užívání výkon motoru 78 1,1 pevná sazba 86 BGN 44 
DK zelená  spotřeba paliva 19 1610 pevná sazba 3 220 DKK 432 
FI základní pravidelná den 365 35 pevná sazba 12 775 EUR (centy) 128 
FI z naftových vozidel hmotnost, den 1 880 125,96 pevná sazba 45 975 EUR (centy) 460 
IE pravidelná objem motoru 1 461 313 pevná sazba 313 EUR 313 
IT regionální pravidelná nelze určit   90 - 110 %         
LV pravidelná hmotnost 1 880 45 pevná sazba 45 LVL 64 

LU pravidelná množství CO2 166 1,3 výpočet 194 EUR 194 

HU pravidelná výkon motoru 78 300 pevná sazba 23 400 HUF 88 
MT licenční pravidelná objem motoru 1 461 40 pevná sazba 40 EUR 40 
DE pravidelná objem motoru 1 461 15,44 pevná sazba 226 EUR 226 
NL pravidelná hmotnost 1 880 3367,3 pevná sazba 3 367 EUR 3 367 

PT oběhová 
objem motoru, množství 

CO2 
166 76,6 pevná sazba 77 EUR 77 

AT pravidelná výkon motoru 78 0,55 pevná sazba 43 EUR 43 

ES 
z mechanicky 

poháněných vozidel 
koňská síla 11 34,08 pevná sazba 34 EUR 34 

RO z dopravy objem motoru 1 461 5,8 pevná sazba 17 RON 4 
SE základní      1134 pevná sazba 1 134 SEK 104 

SE vycházející z CO2  množství CO2 166 47,25 pevná sazba 3 119 SEK 287 

 
 
 
 
 



Tab. 3 Pravidelně placená daň - dieselové vozidlo - komerční užívání 
         

Země Typ daně Základ daně 
Hodnota 

základu daně Sazba 
Charakter 

sazby 

Výše daně v 
národní 

měně 
Měna 

Daň v 
EUR 

BE dodatková  koňská síla 11 148,68 pevná sazba 149 EUR 149 
BE základní pravidelná koňská síla 11 316,56 pevná sazba 317 EUR 317 
BG právo užívání výkon motoru 78 1,1 pevná sazba 86 BGN 44 
CZ pravidelná objem motoru 1 461 2400 pevná sazba 2 400 CZK 89 
DK zelená  spotřeba paliva 19 1610 pevná sazba 3 220 DKK 432 

FI základní pravidelná den 365 35 pevná sazba 12 775 
EUR 

(centy) 128 

FI z naftových vozidel hmotnost, den 1 880 125,96 pevná sazba 45 975 
EUR 

(centy) 460 

FR z firemních vozidel množství CO2 166 15 pevná sazba 2 490 EUR 2 490 
IE pravidelná objem motoru 1 461 313 pevná sazba 313 EUR 313 
IT pravidelná regionální nelze určit   90 - 110 %         
LT pravidelná nelze určit   0,3 ; 0,5 %         
LV pravidelná hmotnost 1 880 45 pevná sazba 45 LVL 64 
LU pravidelná množství CO2 166 1,3 výpočet 194 EUR 194 
HU pravidelná výkon motoru 78 300 pevná sazba 23 400 HUF 88 
MT licenční pravidelná objem motoru 1 461 40 pevná sazba 40 EUR 40 
DE pravidelná objem motoru 1 461 15,44 pevná sazba 226 EUR 226 
NL pravidelná hmotnost 1 880 3367,3 pevná sazba 3 367 EUR 3 367 

PT oběhová objem motoru, množství CO2 166 76,6 pevná sazba 77 EUR 77 
AT pravidelná výkon motoru 78 0,55 pevná sazba 43 EUR 43 
RO z dopravy objem motoru 1 461 5,8 pevná sazba 17 RON 4 
SK pravidelná místní objem motoru 1 461 3190 pevná sazba 3 190 SKK 106 

ES 
z mechanicky poháněných 

vozidel 
koňská síla 11 34,08 pevná sazba 34 EUR 34 

SE základní  0 0 1134 pevná sazba 1 134 SEK 104 

SE vycházející z CO2  množství CO2 166 47,25 pevná sazba 3 119 SEK 287 



Tab. 4 Pravidelně placená daň - benzínové vozidlo - komerční užívání 
         

Země Typ daně Základ daně 
Hodnota 

základu daně Sazba 
Charakter 

sazby 
Výše daně v 

národní měně Měna 
Daň v 
EUR 

BE dodatková  koňská síla 9 148,68 pevná sazba 149 EUR 149 
BE základní pravidelná koňská síla 9 210,6 pevná sazba 211 EUR 211 
BG právo užívání výkon motoru 64 0,54 pevná sazba 35 BGN 18 
CZ pravidelná objem motoru 1 298 2400 pevná sazba 2 400 CZK 89 
DK zelená  spotřeba paliva 15 1260 pevná sazba 2 520 DKK 338 
FI základní pravidelná den 365 35 pevná sazba 12 775 EUR (centy) 128 
FR z firemních vozidel množství CO2 136 5 pevná sazba 680 EUR 680 
IE pravidelná objem motoru 1 298 272 pevná sazba 272 EUR 272 
IT   nelze určit   90 - 110 %         
CY       nezjištěna         
LT   nelze určit   0,50%         
LV pravidelná hmotnost 1 480 12 pevná sazba 12 LVL 17 
LU pravidelná množství CO2 136 1 výpočet 82 EUR 82 
HU pravidelná výkon motoru 64 300 pevná sazba 19 200 HUF 72 
MT licenční pravidelná objem motoru  - 40 pevná sazba 40 EUR 40 
DE pravidelná objem motoru 1 298 6,75 pevná sazba 88 EUR 88 
NL pravidelná hmotnost 1 480 1763 pevná sazba 1 763 EUR 1 763 

PT oběhová 
objem motoru, množství 

CO2 1 298 76,6 pevná sazba 77 EUR 77 
AT pravidelná výkon motoru 64 0,55 pevná sazba 35 EUR 24 
RO z dopravy objem motoru 1 298 5,8 pevná sazba 15 RON 4 
SK pravidelná místní objem motoru 1 298 3190 pevná sazba 3 190 SKK 106 
ES z mechanicky poháněných vozidel koňská síla 9 34,08 pevná sazba 34 EUR 34 
SE základní  0 0 360 pevná sazba 360 SEK 33 

SE vycházející z CO2 množství CO2 136 15 pevná sazba 540 SEK 50 
 
 



Příloha 6 Celkové daňové povinnosti 
Tab. 1 Celková daňová povinnost pro benzínové vozidlo - osobní užívání (v EUR) 

         

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 
Země 

registrační daň pravidelná daň  
Celková výše daně Z toho pravidelně hrazená daň 

BE 123 359 355 350 346 342 1 876 1 753 
BG   18 17 17 17 17 86 86 
DK 18 007 338 334 330 326 322 19 657 1 650 
FI   128 126 125 123 122 623 623 
IE   272 269 265 262 259 1 327 1 327 
IT 164           164 0 
LV 353 17 17 17 16 16 436 83 
LU   82 81 80 79 78 398 398 
HU 1 356 72 71 70 69 69 1 707 352 
MT   30 30 29 29 29 146 146 
DE   88 87 85 84 83 427 427 
NL 4 687 1 763 1 741 1 720 1 699 1 678 13 287 8 600 
PT   77 76 75 74 73 374 374 
AT 1 041 24 24 23 23 23 1 158 117 
RO   4 4 4 4 4 18 18 
GR 4 236           4 236 0 
SI 798           798 0 
ES 610 34 34 33 33 32 776 166 

SE   83 82 81 80 79 404 404 
 
 



Tab. 2 Celková daňová povinnost pro benzínové vozidlo - komerční užívání (v EUR) 
1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Země 
registrační daň pravidelná daň  

Celková výše daně Z toho pravidelně hrazená daň 

BE 123 359 355 350 346 342 1 876 1 753 
BG   18 17 17 17 17 86 86 
CZ   89 88 87 86 85 435 435 
DK 18 007 338 334 330 326 322 19 657 1 650 
FI 2 010 128 126 125 123 122 2 633 623 
FR   680 672 663 655 647 3 317 3 317 
IE   272 269 265 262 259 1 327 1 327 
IT 164           164 0 
LV 353 17 17 17 16 16 436 83 
LU   82 81 80 79 78 398 398 
HU 1 356 72 71 70 69 69 1 707 352 
MT 6 603 40 40 39 39 38 6 798 195 
DE   88 87 85 84 83 427 427 
NL 4 687 1 763 1 741 1 720 1 699 1 678 13 287 8 600 
PT   77 76 75 74 73 374 374 
AT 1 041 24 24 23 23 23 1 158 117 
RO   4 4 4 4 4 18 18 
GR 4 236           4 236 0 
SK   106 105 103 102 101 517 517 
SI 798           798 0 
ES 610 34 34 33 33 32 776 166 

SE   83 82 81 80 79 404 404 



Tab. 3 Celková daňová povinnost pro dieselové vozidlo - osobní užívání (v EUR) 
         

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 
Země 

registrační daň pravidelná daň  
Celková výše daně Z toho pravidelně hrazená daň 

BE 495 465 459 454 448 443 2 764 2 269 
BG   44 43 43 42 42 214 214 
DK 14 144 432 427 422 416 411 16 253 2 109 
FI   588 580 573 566 559 2 866 2 866 
IE   313 309 305 302 298 1 527 1 527 
IT 200           200 0 
LV 353 64 63 62 61 60 663 310 
LU   194 192 189 187 185 947 947 
HU 1 356 88 87 86 85 84 1 784 429 
MT   40 40 39 39 38 195 195 
DE   226 223 220 217 215 1 100 1 100 
NL 6 135 3 367 3 326 3 285 3 244 3 204 22 561 16 426 
PT   77 76 75 74 73 374 374 
AT 1 109 43 42 42 41 41 1 318 209 
RO   4 4 4 4 4 21 21 
GR 8 640           8 640 0 
SI 802           802 0 
ES 1 151 34 34 33 33 32 1 317 166 

SE   391 386 382 377 372 1 908 1 908 
 
 
 



Tab. 4 Celková daňová povinnost pro dieselové vozidlo - komerční užívání (v EUR) 
         

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 
Země 

registrační daň pravidelná daň  
Celková výše daně Z toho pravidelně hrazená daň 

BE 495 465 459 454 448 443 2 764 2 269 
BG   44 43 43 42 42 214 214 
CZ   89 88 87 86 85 435 435 
DK 14 144 432 427 422 416 411 16 253 2 109 
FI   588 580 573 566 559 2 866 2 866 
FR   2 490 2 459 2 429 2 399 2 369 12 146 12 146 
IE   313 309 305 302 298 1 527 1 527 
IT 200           200 0 
LV 353 64 63 62 61 60 663 310 
LU   194 192 189 187 185 947 947 
HU 1 356 88 87 86 85 84 1 784 429 
MT 5 896 40 40 39 39 38 6 091 195 
DE   226 223 220 217 215 1 100 1 100 
NL 6 135 3 367 3 326 3 285 3 244 3 204 22 561 16 426 
PT   77 76 75 74 73 374 374 
AT 1 109 43 42 42 41 41 1 318 209 
RO   4 4 4 4 4 21 21 
GR 8 640           8 640 0 
SK   106 105 103 102 101 517 517 
SI 802           802 0 
ES 1 151 34 34 33 33 32 1 317 166 

SE   391 386 382 377 372 1 908 1 908 



 

Tab. 5 Srovnání výše registračních a pravidelně hrazených daní ve vybraných 
zemích Evropské unie za jedno zdaňovací období pro komerční užívání (v EUR) 

     

Registrační daň Pravidelně hrazená daň 
Země  

Toyota Renault Toyota Renault 

BE 123 495 359 465 
DK 18 007 14 144 338 432 

FI 2 010 0 128 588 
LV 353 353 17 64 
HU 1 356 1 356 72 88 
MT 6 603 5 896 40 40 
NL 4 687 6 135 1 763 3 367 

AT 1 041 1 109 24 43 
ES 610 1 151 34 34 

      

Tab. 6 Pravidelně hrazená a registrační daň pro jedno období v zemích Evropské 
unie v případě komerčního užívání (v EUR) 

      

Pravidelně hrazená daň Registrační daň 
Země  

Toyota Renault 
Země 

Toyota Renault 

BG 18 44 IT 164 200 
CZ 89 89 EL 4 236 8 640 
FR 680 2 490 SI 798 1 151 
IE 272 313      
LU 82 194       
DE 88 226       
PT 77 77       
RO 4 4       
SK 106 106       
SE 83 391       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha 7 Relativní daňové zatížení dle (4.2) 
Tab. 1 Relativní daňové zatížení benzínového vozidla s rozlišením typu užívání  

Země Celková daňová 
povinnost 

Hodnota 
vozidla 

Relativní daňové zatížení - 
hodnota 

Celková daňová 
povinnost 

Hodnota 
vozidla 

Relativní daňové zatížení - 
hodnota 

BE 1 876 13 638 13,75% 1 876 13 638 13,75% 

BG 86 11 945 0,72% 86 11 945 0,72% 

CZ 0 0 0,00% 435 12 323 3,53% 

DK 19 657 11 422 172,10% 19 657 11 422 172,10% 

FI 623 12 189 5,11% 2 633 12 189 21,6% 

FR 0 0 0,00% 3 317 13 151 25,22% 

IE 1 327 13 394 9,91% 1 327 13 394 9,91% 

IT 164 12 298 1,34% 164 12 298 1,34% 

LV 436 12 420 3,51% 436 12 420 3,51% 

LU 398 13 638 2,92% 398 13 638 2,92% 

HU 1 707 10 837 15,75% 1 707 10 837 15,75% 

MT 146 11 081 1,32% 6 798 11 081 61,35% 

DE 427 14 003 3,05% 427 14 003 3,05% 

NL 13 287 12 177 109,12% 13 287 12 177 109,12% 

PT 374 13 516 2,76% 374 13 516 2,76% 

AT 1 158 13 857 8,36% 1 158 13 857 8,36% 

RO 18 10 959 0,17% 18 10 959 0,17% 

GR 4 236 12 871 32,91% 4 236 12 871 32,91% 

SK 0 0 0,00% 517 12 298 4,20% 

SI 798 12 298 6,49% 798 12 298 6,49% 

ES 776 12 846 6,04% 776 12 846 6,04% 

SE 404 12 907 3,13% 404 12 907 3,13% 

 Osobní užívání vozidla Komerční užívání vozidla 



Tab. 2 Relativní daňové zatížení dieselového vozidla s rozlišením typu užívání 

Země Celková daňová 
povinnost 

Hodnota 
vozidla 

Relativní daňové zatížení - 
hodnota 

Celková daňová 
povinnost 

Hodnota 
vozidla 

Relativní daňové 
zatížení 

BE 2 764 12 285 22,50% 2 764 12 285 22,50% 

BG 214 10 340 2,07% 214 10 340 2,07% 

CZ 0 0 0,00% 435 12 438 3,50% 

DK 16 253 9 705 167,47% 16 253 9 705 167,47% 

FI 2 866 10 411 27,53% 2 866 10 411 27,53% 

FR 0 0 0,00% 12 146 12 489 97,26% 

IE 1 527 11 773 12,97% 1 527 11 773 12,97% 

IT 200 11 261 1,78% 200 11 261 1,78% 

LV 663 10 340 6,41% 663 10 340 6,41% 

LU 947 12 285 7,71% 947 12 285 7,71% 

HU 1 784 9 213 19,36% 1 784 9 213 19,37% 

MT 195 9 428 2,07% 6 091 9 428 64,61% 

DE 1 100 11 977 9,19% 1 100 11 977 9,19% 

NL 22 561 11 578 194,86% 22 561 11 578 194,86% 

PT 374 11 773 3,17% 374 11 773 3,17% 

AT 1 318 12 448 10,59% 1 318 12 448 10,59% 

RO 21 9 725 0,21% 21 9 725 0,21% 

GR 8 640 10 237 84,40% 8 640 10 237 84,40% 

SK 0 0 0,00% 517 11 773 4,39% 

SI 802 11 455 7,00% 802 11 455 7,00% 

ES 1 317 11 803 11,16% 1 317 11 803 11,16% 

SE 1 908 9 725 19,62% 1 908 9 725 19,62% 

 Osobní užívání vozidla Komerční užívání vozidla 
 



Příloha 8 Relativní daňové zatížení dle (4.3) 
Tab. 1 Relativní daňové zatížení vlastnictví benzínového a dieselového vozidla - osobní užívání 

       

Země 
Registrační 

daň 
Základ 
daně 

Relativní 
ukazatel 

Pravidelně 
hrazená 

daň 

Základ 
daně 

Relativní 
ukazatel 

Registrační 
daň 

Základ 
daně 

Relativní 
ukazatel 

Pravidelně 
hrazená 

daň 

Základ 
daně 

Relativní 
ukazatel 

BE 123 9 13,67 1 753 9 194,73 495 11 45,00 2 269 11 206,32 
BG 0 0 0 86 64 1,35 0 0 0 214 78 2,74 
DK 18 007 14 297 1,26 1 650 15 110,56 14 144 12 148 1,16 2 109 19 109,65 
FI 0 0 0 623 365 1,71 0 0 0 2 866 365 7,85 
IE 0 0 0 1 327 1 298 1,02 0 0 0 1 527 1 461 1,05 
IT 164 64 2,57 0 0 0 200 78 2,57 0 0 0 
LV 353 1 352,96 83 1 480 0,06 353 1 352,96 310 1 880 0,16 
LU 0 0 0 398 136 2,93 0 0 0 947 166 5,71 
HU 1 356 1 299 1,04 352 64 5,50 1 356 1 461 0,93 429 78 5,50 
MT 0 0 0 146 1 298 0,11 0 0 0 195 1 461 0,13 
DE 0 0 0 427 1 298 0,33 0 0 0 1 100 1 461 0,75 
NL 4 687 14 490 0,32 8 600 1 480 5,81 6 135 13 778 0,45 16 426 1 880 8,74 
PT 0 0 0 374 1298 0,29 0 0 0 374 166 2,25 
AT 1 041 13 857 0,08 117 64 1,83 1 109 12 448 0,09 209 78 2,68 
RO 0 0 0 18 1 298 0,01 0 0 0 21 1 461 0,01 
GR 4 236 10 863 0,39 0 0 0 8 640 10 237 0,84 0 0 0 
SI 798 11 397 0,07 0 0 0 802 11 455 0,07 0 0 0 
ES 610 12 846 0,05 166 9 18,47 1 151 11 803 0,10 166 11 15,11 
SE 0 0 0 404 136 2,97 0 0 0 1 908 166 11,49 

 Benzínové vozidlo - osobní užívání Dieselové vozidlo - osobní užívání 



Tab. 2 Relativní daňové zatížení vlastnictví benzínového a dieselového vozidla - komerční užívání 
       

Země 
Registrační 

daň 
Základ 
daně 

Relativní 
ukazatel 

Pravidelně 
hrazená daň 

Základ 
daně 

Relativní 
ukazatel 

Registrační 
daň 

Základ 
daně 

Relativní 
ukazatel 

Pravidelně 
hrazená daň 

Základ 
daně 

Relativní 
ukazatel 

BE 123 9 13,67 1 753 9 194,73 495 11 45,00 2 269 11 206,32 
BG 0 0 0 86 64 1,35 0 0 0 214 78 2,74 
CZ 0 0 0 435 1 298 0,33 0 0 0 435 1 461 0,30 
DK 18 007 14 297 1,26 1 650 15 110,56 14 144 12 148 1,16 2 109 19 109,65 
FI 2 010 11 419 0,18 623 365 1,71 0 0 0,00 2 866 365 7,85 
FR 0 0 0 3 317 136 24,39 0 0 0 12 146 166 73,17 
IE 0 0 0 1 327 1 298 1,02 0 0 0 1 527 1 461 1,05 
IT 164 64 2,57 0 0 0,00 200 78 2,57 0 0 0 
LV 353 1 352,96 83 1 480 0,06 353 1 352,96 310 1 880 0,16 
LU 0 0 0 398 136 2,93 0 0 0 947 166 5,71 
HU 1 356 1 299 1,04 352 64 5,50 1 356 1 461 0,93 429 78 5,50 
MT 6 603 13 075 0,51 195  - 0 5 896 11 125 0,53 195 1 461 0,13 
DE 0 0 0 427 1 298 0,33 0 0 0 1 100 1 461 0,75 
NL 4 687 14 490 0,32 8 600 1 480 5,81 6 135 13 778 0,45 16 426 1 880 8,74 
PT 0 0 0 374 1298 0,29 0 0 0 374 166 2,25 
AT 1 041 13 857 0,08 117 64 1,83 1 109 12 448 0,09 209 78 2,68 
RO 0 0 0 18 1 298 0,01 0 0 0 21 1 461 0,01 
GR 4 236 10 863 0,39 0 0 0 8 640 10 237 0,84 0 0 0 
SK 0 0 0 517 1 298 0,40 0 0 0 517 1 461 0,35 
SI 798 11 397 0,07 0 0 0 802 11 455 0,07 0 0 0 
ES 610 12 846 0,05 166 9 18,47 1 151 11 803 0,10 166 11 15,11 
SE 0 0 0 404 136 2,97 0 0 0 1 908 166 11,49 

 Benzínové vozidlo - komerční užívání Dieselové vozidlo - komerční užívání 



Příloha 9 Vstupní údaje odhadovaného modelu 
Tab. 1 Vstupní údaje odhadovaného modelu 

Země Registrační daň 
(v EUR) 

Pravidelně placená 
daň (v EUR) 

Registrační daň (v 
EUR) 

Pravidelně placená 
daň (v EUR) 

Kupní síla 
(měna/USD) 

Existence 
průmyslu (0,1) 

Vlastnictví vozidel 
(ks/tis. Obyv.) 

BE 123 1 711 495 2 269 120 0 471 

BG 0 86 0 214 37 0 353 

CZ 0 435 0 435 79 1 399 

DK 12 867 1 650 14 144 2 109 126 0 366 

FI 2 010 623 1 986 2 866 117 0 477 

FR 0 3 317 0 12 146 111 1 500 

IE 0 1 327 0 1 527 146 0 437 

IT 164 0 200 0 103 1 558 

LV 353 83 353 310 54 0 360 

LU 0 398 0 947 280 0 661 

HU 1 356 352 1 356 429 65 0 293 

MT 5 596 195 5 896 195 77 0 240 

DE 0 427 0 1 100 126 1 563 

NL 3 709 8 600 6 135 16 426 131 0 440 

PT 0 374 0 374 75 0 410 

AT 1 041 117 1 109 209 128 0 522 

RO 0 18 0 21 39 0 167 

GR 4 236 0 8 640 0 98 0 390 

SK 0 517 0 517 64 0 267 

SI 798 0 802 0 88 0 615 

ES 610 166 1 151 166 105 1 456 

SE 0 404 0 1 908 125 0 480 

 Benzínové vozidlo Dieselové vozidlo    



 


