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1. ÚVOD 

Ve své bakalá ské práci se zabývám tématem dan  silni ní. Toto téma jsem si 

zvolila, nebo  da  silni ní je všeobecn  používanou daní v podnikatelské sfé e. 

Hlavním zám rem je shromáždit informace o dani silni ní tak, aby byla pochopitelná 

i pro b žného ob ana.  

Práce je rozd lena do t í ástí. V první ásti popisuji a rozebírám zákon 

. 16/1993 Sb., o dani silni ní, ve zn ní pozd jších p edpis . Konkrétn  se zabývám 

p edm tem dan , základem dan , sazbami, poplatníky, da ovým p iznáním, 

zálohami, osvobozením od dan  a slevami na dani. V druhé ásti mé bakalá ské 

práce lehce nastíním první zmínky o dani silni ní p ed rokem 1993 a poté se 

zam ím na vývoj dan  silni ní od roku 1993. Budu pracovat s osmnácti novelami 

tohoto zákona, které od roku 1993 prob hly, a upozorním na hlavní zm ny 

zp sobené novelami. T etí ást bakalá ské práce bude zam ena na srovnání 

zákona o dani silni ní eské republiky s dan mi placenými za motorová vozidla 

v okolních zemích. Konkrétn  srovnání prob hne se Slovenskem, Polskem 

a Nizozemím. Budou zjiš ovány rozdíly a z nich pak vyhodnoceny klady a zápory. 

Porovnáno bude také mýtné a to v N mecku, v Rakousku a na Slovensku. 

Cílem práce je analyzovat sou asný stav dan  silni ní v eské republice, 

zjistit vývoj dan  od vzniku samostatné eské republiky, a srovnat da  silni ní 

v okolních zemích, zhodnotit z tohoto klady a zápory a navrhnout možnou novelu 

zákona o dani silni ní.  



2. CHARAKTERISTIKA DAN  SILNI NÍ V ESKÉ REPUBLICE 

   2. 1. Postavení dan  silni ní v soustav  daní

Da  silni ní v eském da ovém systému adíme mezi majetkové dan , které 

pat í mezi dan  p ímé, to znamená, že da  na poplatníka dopadá ze zákona p ímo 

a nem že tuto platbu p enést na jiný subjekt. U majetkových daní zda ujeme 

majetek, u dan  silni ní je to konkrétn  majetek movitý, silni ní vozidla a jejich 

p ípojná vozidla. Dani silni ní se zda uje používání silnic a dálnic v eské republice 

silni ními motorovými vozidly a jejich p ípojnými vozidly. Nevýhoda u majetkových 

daní je, že da  se vypo ítává z majetku, aniž by se zkoumala d chodová situace 

poplatníka. Výt žek z dan  silni ní je od 1. ledna 2007 odvád n do Státního fondu 

dopravní infrastruktury proto, aby výnosy, které v doprav  vznikají, se do ní op t 

vrátily. Tento fond se stará o výstavby silnic a dálnic, jejich rozvoj a modernizaci. 

Tyto výstavby bu  financuje celé, nebo na n  p ispívá.[17] 

   2. 2. Konstrukce zákona o dani silni ní 

Da  silni ní upravuje zákon . 16/1993 Sb., o dani silni ní, ve zn ní 

pozd jších p edpis  (dále jen „zákon o dani silni ní“). Tento zákon byl sestaven 

eskou národní radou dne 21. prosince 1992. Zákon byl n kolikrát novelizován. 

Následující informace zahrnují i poslední novelu . 30/2011 Sb., která nabyla 

ú innosti od 1. b ezna 2011. 

     2. 2. 1. P edm t dan

Jedna z prvních informací, kterou se v tomto zákon  do teme, je p edm t 

dan , neboli co a za jakých podmínek tato da  zda uje.1 Tento paragraf vymezuje 

i vozidla, která p edm tem dan  nejsou - tedy je neuvádíme do da ového p iznání.2  

Zda ují se silni ní motorová vozidla a jejich p ípojná vozidla, která spl ují 

t i podmínky:  

• jsou registrovaná v eské republice,  

• jsou provozovaná v eské republice, 



•  jsou používaná k podnikání nebo v p ímé souvislosti s tímto, nebo 

k jiné samostatn  výd le né innosti, i k innosti subjekt

nezaložených za ú elem podnikání, z nichž plynoucí p íjmy jsou 

p edm tem dan  z p íjm .  

Vozidla nad 3,5 tuny, ur ená k p eprav  náklad , jsou p edm tem dan

bez ohledu na to, zda jsou používaná k podnikání i nikoliv. 

Mezi vozidla, která p edm tem dan  nejsou, pat í nap íklad speciální pásové 

automobily, zem d lské traktory, lesnické traktory a vozidla v zákon  o dani silni ní 

nazvána: „ostatní vozidla podle zvláštního právního p edpisu“. Zde, podle vyhlášky 

Ministerstva dopravy a spoj . 341/2002 Sb., o schvalování technické zp sobilosti 

a o technických podmínkách provozu vozidel na  pozemních komunikacích, ze dne 

11. ervence 2002, v p íloze íslo 18, adíme nap . rolbu, jednonápravový traktor 

s p ív sem a ty kolku speciální. 

     2. 2. 2. Základ dan , ro ní sazby, možnost snížení a povinnost 

 zvýšení dan

Výši dan  ur íme z da ového základu.3 U osobních aut, krom  t ch 

na elektrický pohon, je základem dan  zdvihový objem motoru, u náv s  je to sou et 

nejv tších povolených hmotností na nápravy v tunách a po et náprav. U ostatních 

vozidel, jako jsou t eba autobusy, taha e, speciální vozidla, nákladní automobily, 

osobní automobily na elektrický pohon atd., je základem dan  po et náprav 

a nejv tší povolená hmotnost v tunách, což je nejv tší hmotnost, se kterou m že 

vozidlo používat silnice a dálnice neboli pozemní komunikace. Tyto p íslušné údaje 

najdeme v technickém pr kazu daného vozidla. Dle tohoto základu dan  najdeme 

náležící sazbu dan .4 Jedná se o ro ní ástky.  

U osobních automobil , jak lze vid t z tab. 2. 1., se sazby pohybují 

od 1200 K  – 4200 K , dle zdvihového objemu motoru, který je od 800 cm3 - 

3000 a výše cm3. 



Tab. 2. 1. Sazby dan  pro osobní automobily 

Zdvihový objem motoru (v cm3) Sazba dan

do 800 1 200 K

nad    800 do 1 250 1 800 K

nad 1 250 do 1 500 2 400 K

nad 1 500 do 2 000 3 000 K

nad 2 000 do 3 000 3 600 K

nad 3 000 4 200 K
 Zdroj: Zákon . 16/1993 Sb., o dani silni ní 

U náv s  a ostatních vozidel jsou sazby pro jednu nápravu (tab. 2. 2.), 

pro dv  nápravy (tab. 2. 3.), pro t i nápravy (tab. 2. 4.) a pro ty i a více náprav 

(tab. 2. 5.) a pohybují se v rozp tí od 1 800 K  – 50 400 K . Svoji roli hraje 

i hmotnost vozidla, která je zde od 1 tuny – 36 a více tun.  

Tab. 2. 2. Ro ní sazby dan  pro jednu nápravu

Hmotnost 
vozidla 

do 1 tuny 
od 1 tuny 
do 2 tun 

od 2 tun 
do 3,5 tun 

od 3,5 tun 
do 5tun 

od 5tun 
do 6,5 tun 

od 6,5 tun 
do 8tun 

nad 8 tun 

Ro ní 
sazba 

1 800 K 2 700 K 3 900 K 5 400 K 6 900 K 8 400 K 9 600 K

Zdroj: Zákon . 16/1993 Sb., o dani silni ní 

Tab. 2. 3. Ro ní sazby dan  pro dv  nápravy

Hmotnost 
vozidla 

do 1 tuny 
od 1 tuny 
do 2 tun 

od 2 tun do 
3,5 tun 

od 3,5 tun 
do 5 tun 

od 5 tun do 
6,5 tun 

od 6,5 tun 
do 8 tun 

Ro ní sazba 1 800 K 2 400 K 3 600 K 4 800 K 6 000 K 7 200 K

Hmotnost 
vozidla 

od 8 tun do 
9,5 tun 

od 9,5 tun 
do 11 tun 

od 11 tun 
do 12 tun 

od 12 tun 
do 13 tun 

od 13 tun 
do 14 tun 

od 14 tun 
do 15 tun 

Ro ní sazba 8 400 K 9 600 K 10 800 K 12 600 K 14 700 K 16 500 K

Hmotnost 
vozidla 

od 15 tun 
do 18 tun 

od 18 tun 
do 21 tun 

od 21 tun 
do 24 tun 

od 24 tun 
do 27 tun 

nad 27 tun 

Ro ní sazba 23 700 K 29 100 K 35 100 K 40 500 K 46 200 K

Zdroj: Zákon . 16/1993 Sb., o dani silni ní 



Tab. 2. 4. Ro ní sazby dan  pro t i nápravy

Hmotnost 
vozidla 

do 1 tuny 
od 1 tuny 
do 3,5 tun 

od 3,5 tun 
do 6 tun 

od 6 tun 
do 8,5 tun 

od 8,5 tun 
do 11 tun 

od 11 tun do 
13 tun 

Ro ní sazba 1 800 K 2 400 K 3 600 K 6 000 K 7 200 K 8 400 K

Hmotnost 
vozidla 

od 13 tun 
do 15 tun 

od 15 tun 
do 17 tun 

od 17 tun do 
19 tun 

od 19 tun 
do 21 tun 

od 21 tun do 
23 tun 

od 23 tun do 
26 tun 

Ro ní sazba 10 500 K 13 200 K 15 900 K 17 400 K 21 300 K 27 300 K

Hmotnost 
vozidla 

od 26 tun 
do 31 tun 

od 31 tun 
do 36 tun 

nad 36 tun 

Ro ní sazba 36 600 K 43 500 K 50 400 K

Zdroj: Zákon . 16/1993 Sb., o dani silni ní 

Tab. 2. 5. Ro ní sazby dan  pro ty i a více náprav

Hmotnost 
vozidla 

do 18 tun 
od 18 tun do 

21 tun 
od 21 tun do 

23 tun 
od 23 tun do 

25 tun 
od 25 tun do 

27 tun 

Ro ní sazba 8 400 K 10 500 K 14 100 K 17 700 K 22 200 K

Hmotnost 
vozidla 

od 27 tun do 
29 tun 

od 29 tun do 
32 tun 

od 32 tun do 
36 tun 

nad 36 tun 

Ro ní sazba 28 200 K 33 300 K 39 300 K 44 100 K

Zdroj: Zákon . 16/1993 Sb., o dani silni ní 

Jak lze vid t z tabulek, sazba dan  se zvyšuje jak s v tší hmotností, tak taky 

s v tším po tem náprav. To je zp sobeno faktem, že t žší auto s více nápravami má 

v tší zatížení na silnici a tedy ji více ni í. 

Pro výpo et da ové povinnosti ale nepoužijeme vždy jen danou ro ní sazbu. 

V ur itých p ípadech totiž sazbu snížíme, ob as použijeme zvýšenou sazbu a n kdy 

ro ní nahradíme sazbou denní. Lze použít denní sazbu, která iní 25 K  za každý 

den použití osobního automobilu nebo jeho p ípojného vozidla. Zam stnavatel ji 

použije, je-li to pro n j výhodn jší, nežli ro ní sazba.5

Sníženou sazbu dan  máme možnost použít ve ty ech p ípadech:  

• První možnost snížení závisí, od roku 2008, na datu první registrace. U aut 

registrovaných p ed rokem 2001 se toto datum do technických pr kaz  vozidla 

neuvád lo. Bylo uvedeno pouze datum uvedení do provozu nebo datum 

p id lení SPZ (státní poznávací zna ky). Proto se toto v dnešní dob  považuje 

za datum první registrace. U vozidel registrovaných po roce 2001 je toto 

datum uvedeno ve „velkém“ technickém pr kazu vozidla.[2] Snížení sazby 



dan  o 48 % se použije po období následujících 36 kalendá ních m síc

od data první registrace. Snížení o 40 % po dobu dalších 36 kalendá ních 

m síc  a snížení o 25 % po období následujících 36 kalendá ních m síc . 

Tedy snižujeme po dobu 108 m síc  t emi r znými procenty.6  

• Druhý typ snížení sazby dan  se týká osoby provozující zem d lskou innost 

a vlastnící vozidlo ur ené dle technického pr kazu k výrobní innosti 

v rostlinné výrob . Snížení je o 25 %.7  

• T etí typ - snížení o 100 % se používá u vozidel s nejvyšší povolenou 

hmotností nad 3,5 tuny a mén  než 12 tun, pokud tato vozidla nejsou 

používána k podnikání apod. a poplatníkem je fyzická osoba, nebo nezisková 

organizace, anebo jsou to vozidla výcviková.8

• tvrtý typ - snížení o 48 % u vozidel s nejvyšší povolenou hmotností 

nad 12 tun a p i spln ní podmínek jako v p edchozí odrážce. Toto snížení 

se nesmí kombinovat s jinými typy snížení sazby dan .9

Zvýšení ro ní sazby dan  se musí použít u všech vozidel, která mají datum 

první registrace v eské republice nebo v zahrani í do 31. prosince 1989. Sazba 

dan  se navyšuje o 25 %.10     

Zm na základu dan , a tím zp sobená i zm na sazby dan , provedená 

p em nou vozidla b hem zda ovacího období, nemá vliv na da ovou povinnost 

daného roku.11

Zákon také sd luje možnost zm n platných sazeb dan  v období vyhlášení 

stavu ohrožení nebo vále ného stavu. Toto m že provést vláda eské republiky 

po dobu trvání t chto stav , kterými jsou vále ný stav anebo ohrožení státu.12

     2. 2. 3. Poplatníci dan

Zde lze najít vymezení osoby poplatníka, a  už fyzické nebo právnické osoby, 

tedy osoby, jejichž p íjmy, majetek nebo úkony jsou p ímo podrobeny dani.13 Jednak 



je jim provozovatel vozidla, kterého vy teme z technického pr kazu (do 1. ervence 

2001 se tento nazýval držitel vozidla). Je to osoba, zmocn na vlastníkem 

k provozování vozidla vlastním jménem. Taktéž poplatníkem m že být uživatel 

vozidla, a to v p ípad , když v technickém pr kazu je jako provozovatel zapsána 

osoba, která zem ela, zanikla, byla zrušena nebo je odhlášena z registru vozidel. 

Dále zam stnavatel, vyplácí-li svému zam stnanci cestovní náhrady, a uživatel 

vozidla p ihlášeného a ur eného jako mobiliza ní rezerva. U osob s trvalým pobytem 

v zahrani í, je osobou ze zákona povinnou platit da  silni ní stálá provozovna nebo 

organiza ní složka. Stane-li se, že u jednoho vozidla je více poplatník , platí tuto da

spole n  a nerozdíln .[1] 

     2. 2. 4. Da ové p iznání, zálohy na da , vznik a zánik da ové 

 povinnosti 

Jednou ro n , do 31. ledna následujícího roku po skon ení zda ovacího 

období, kterým je kalendá ní rok14, je poplatník povinen podat da ové p iznání 

k místn  p íslušnému správci dan , finan nímu ú adu podle svého bydlišt  nebo 

sídla, na platném tiskopise vydaném Ministerstvem financí eské republiky.15 Lze ho 

podat i v elektronické podob  na technickém nosi i dat. V tomto p ípad  je ale 

nezbytné doru it správci dan  tzv. e-tiskopis da ového p iznání, což je 

zjednodušená podoba tiskopisu, na kterém jsou uvedeny pouze základní údaje, 

prohlášení, podpis poplatníka a místo pro záznam správce dan  o vym ení dan .  

K datu podání da ového p iznání je da  i splatná, tzn. plátce je povinen 

zaplatit sv j pen žitý závazek. Da  se platí bu  p evodem z ú tu, složenkou anebo 

v hotovosti. Datum se neposouvá ani u poplatník , kterým da ové p iznání 

vypracovává da ový poradce, ani u t ch, kte í jsou v insolven ním ízení. Pokud 

31. ledna vychází na sobotu i ned li, lh ta je prodloužena na nejbližší pracovní den. 

Do da ového p iznání uvádíme i vozidla od dan  osvobozena. Ta, která nejsou 

p edm tem dan , se do n j neuvádí. P i nespln ní povinností a nedodržení lh ty 

pro podání da ového p iznání a zaplacení dan  vzniká da ovému subjektu 

povinnost uhradit pokutu16 a úrok z prodlení.17



Da  si poplatník sám vypo ítává a uvádí do da ového p iznání d ležité 

skute nosti jako osvobození, slevy na dani atd. M že se stát, že poplatník uvede 

do da ového p iznání chybné informace. V tomto p ípad  m že, pokud to stihne 

do termínu ádného podání da ového p iznání, podat opravné da ové p iznání. 

Po tomto termínu se podává da ové p iznání dodate né.[3] 

B hem roku, pokud se nejedná o vozidlo od dan  osvobozené, platí poplatník 

ty i zálohy na da , v termínu splatnosti do 15. dubna, 15 ervence, 15. íjna 

a 15. prosince. První t i se platí vždy za p edcházející tvrtletí, tj. za 3 m síce. Záloha 

splatná 15. prosince se platí jen za m síc íjen a listopad. Za prosinec se záloha 

neplatí, vyrovná se až p i placení dan . Na každý kalendá ní m síc p ipadá ro ní 

sazba dan  d lená dvanácti. Všechny ástky za jednotlivá vozidla, a  už da , sleva 

na dani a záloha na da , se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.18  

Poplatník dan  je povinen vést evidenci o zaplacených zálohách za každé 

vozidlo zvláš . Má tedy záznamní povinnost. Zálohy na da  vyú tovává poplatník 

až v da ovém p iznání.19 M že se stát, že poplatníkovi vznikne p eplatek, 

to v p ípad , kdy souhrn placených záloh b hem roku je vyšší než skute ná da ová 

povinnost. O vrácení tohoto p eplatku si musí poplatník písemn  požádat místn

p íslušného správce dan .  V opa ném p ípad  vzniká nedoplatek na dani, který 

se musí do data podání da ového p iznání uhradit. Pokud nám správce dan

p edepíše úrok z prodlení, tento jsme povinni uhradit do 30  dn  od jeho stanovení.20  

Da ová povinnost vzniká na za átku m síce, ve kterém byly dodrženy 

skute nosti pro za azení do p edm tu dan  silni ní. Poté je poplatník povinen podat 

da ové p iznání.21 Registraci k dani jsme povinni provést u správce dan  nejpozd ji 

do splatnosti nejbližší zálohy.22

Naproti tomu zánik da ové povinnosti je v m síci, kdy nejsou spln ny 

podmínky pro za azení vozidla mezi p edm t dan . Zm ní-li se poplatník b hem 



kalendá ního roku, tomuto poplatníkovi zaniká da ová povinnost na konci 

kalendá ního m síce, ve kterém došlo ke zm n .23  

     2. 2. 5. Osvobození od dan , sleva na dani 

Osvobození od dan  pat í mezi ur itý druh úlev na dani. Vozidla osvobozena 

sice p edm tem dan  jsou, proto se musí uvád t do da ového p iznání, ale zálohy 

na da  ani poté da ová povinnost se u nich nevypo ítává. Mezi tato osvobozená 

vozidla pat í nap .: 

• vozidla zpravidla s mén  než ty mi koly. Zde se zahrnují nap íklad mopedy, 

motocykly, t íkolky a t eba motokola. 

• vozidla diplomatických misí a konzulárních ú ad . Toto za podmínky, že je 

zaru ena vzájemnost neboli reciprocita. 

• vozidla zabezpe ující linkovou osobní vnitrostátní p epravu. Pro tento ú el 

musí ale najet více než 80% kilometr  z celkového po tu. Zaznamenává se 

to v knize jízd. 

• a dále nap . vozidla na elektrický pohon, na hybridní pohon, vozidla správc

komunikací jako zametací vozidla i zna kova e silnic nebo vozidla 

provozována ozbrojenými silami, vozidla zdravotní, civilní obrany, obecní 

policie, sboru dobrovolných hasi , atd.24

Sleva na dani se týká pouze vozidel, která jsou používána v kombinované 

doprav . Toto poplatník prokazuje p epravními doklady, jako jsou potvrzení 

o nakládání i vykládání v železni ní stanici i v p ístavu. Slevu si lze uplatnit 

u místn  p íslušného správce dan  tím, že je zaznamenána do da ového p iznání.  

Kombinovaná doprava je taková p eprava zboží, v cí apod., které jsou uskladn ny 

v jedné p epravní jednotce a p i p ekládce se manipuluje pouze s p epravní 

jednotkou, nap . s velkým kontejnerem, vým nnou nástavbou nebo odvalovacím 

kontejnerem. Zabra uje se tímto astému p ekládání nákladu, nebo  ten je 

v uzav ených p epravních jednotkách, se kterými se manipuluje jako s celkem.  



Další podmínky pro uplatn ní této slevy jsou: 

• p i této p eprav  se musí použít více druh  dopravy jako t eba 

železni ní i vnitrozemská vodní 

• vzdálenost uražena touto dopravou musí být delší než 100 kilometr

vzdušnou arou.  

Tímto je snaha minimalizovat p epravu po silni ních komunikacích. V tšina 

p epravy v kombinované doprav  totiž probíhá bu  po vod , nebo po železnici. 

A také po áte ní nebo koncový úsek, který se provádí po pozemní komunikaci, musí 

být dlouhý maximáln  150 km a musí sm ovat k nejbližší železni ní stanici vhodné 

k p ekládce, anebo k vnitrozemskému p ístavu vhodnému k p ekládce. 

P ekládky spojené s železni ní dopravou lze uskute ovat nap íklad v t chto 

stanicích: Lovosice, Brno-Horní Heršpice, Želechovice, Praha-Žižkov nebo v Praze-

Uh ín ves. Vnitrozemskými p ístavy vhodnými k p ekládce jsou: Praha-Holešovice, 

Praha-Radotín, M lník, Ústí nad Labem a D ín.[2] 

Výše slevy se pohybuje od 25 % až k 100 %. Sleva 100 % se použije u vozidel 

používaných výlu n  k p eprav  v po áte ním nebo koncovém úseku kombinované 

dopravy. Další slevy dan  už závisí na po tu jízd. Provede-li vozidlo b hem 

zda ovacího období více než 120 jízd, sleva iní 90% ze sazby dan , od 91 

do 120 jízd za kalendá ní rok je sleva 75 %, od 61 do 90 jízd použije se sleva 50 % 

a od 31 do 60 jízd iní sleva 25% dan . Za dv  jízdy se považuje vzdálenost ujetá 

po železnici delší než 250 kilometr . Tuto slevu poplatník nezahrnuje do výpo tu 

záloh, nebo  výše slevy se zjiš uje až za zda ovací období jako celek.25

Shrnutí: 

Silni ní da  pat í mezi dan  p ímé, konkrétn  se adí mezi majetkové dan . 

Upravena je zákonem . 16/1993 Sb., o dani silni ní. Zda ována jsou všechna 

motorová vozidla nad 3,5 tuny. U vozidel leh ích než 3,5 tuny se da  platí pouze 

za vozidla, která jsou používána k podnikání na území eské republiky. Sazba dan

se odvozuje od základu dan  a tím je u osobních automobil  zdvihový objem motoru. 



U nákladních automobil  se p ihlíží k celkové hmotnosti vozidla a zárove  k po tu 

náprav. Jedná se o ro ní ástku.  

Tuto sazbu lze snížit v závislosti na první registraci vozidla o 48 %, 40 % nebo 

o 25 %. U zem d lských vozidel lze snížit o 25 %. Vozidla, která nejsou používána 

k podnikání, mají možnost snížení o 100 % u vozidel od 3,5 tun do 12 tun, u vozidel 

nad 12 tun je možnost snížení o 48 %. Sazbu musíme zvýšit u vozidel poprvé 

registrovaných do 31. prosince 1989. Zda ovacím obdobím dan  silni ní je 

kalendá ní rok. Da ové p iznání je t eba podat do 31. ledna následujícího roku 

po skon ení zda ovacího období. Da  se platí ve ty ech zálohách b hem roku. 



3. ZÁKLADNÍ ZM NY DAN  SILNI NÍ OD ROKU 1993 

   3. 1. Zdan ní p ed rokem 1993 

První zmínky o zdan ní motorových vozidel souvisí s rozvojem automobilismu 

kolem t icátých let dvacátého století. Platil zákon . 116/1927 Sb. z. a n., o silni ním 

fondu. Dále byl schválen zákon . 198/1932 Sb. z. a n., o doprav  motorovými 

vozidly, který vstoupil v platnost 31. prosince 1932. Byl p ijat hlavn  proto, aby p inesl 

nové prost edky na rozvoj a budování dopravní infrastruktury. V roce 1935 byl 

nahrazen zákonem . 77/1935 Sb.z. a n., o doprav  motorovými vozidly a jejich 

zdan ní. Zda ována byla vozidla, která jezdila po ve ejných komunikacích.[5] 

Sou asnému zákonu p edcházel zákon . 339/1992 Sb. o dani silni ní, který 

byl sou ástí sbírky zákon eské a Slovenské federativní republiky a vešel v platnost 

1. ervence 1992. 

   3. 2. Zm ny v paragrafech od roku 1993 

Po rozpadu eskoslovenské republiky bylo nutno schválit nový zákon 

i pro da  silni ní. Na zákon . 16/1993 Sb., o dani silni ní, se usnesla eská 

národní rada dne 21. prosince 1992 a vešel v platnost dne 1. ledna 1993. Od této 

doby do roku 2011 byl už osmnáctkrát novelizován neboli zm n n i dopln n. Novely 

jsou ú inné bu  za átkem nového roku následujícím po roce vydání novely, nebo 

už v pr b hu roku, ve kterém došlo ke schválení novely. 

Novely, které prob hly:  

1. zákon . 302/1993 Sb. s ú innosti od 1. ledna 1994,  

2. zákon . 243/1994 Sb. s ú innosti od 1. ledna 1995,  

3. zákon . 143/1996 Sb. s ú innosti od 30. kv tna 1996,  

4. zákon . 61/1998 Sb. s ú innosti od 30. b ezna 1998,  

5. zákon . 241/2000 Sb. s ú innosti od 1. ledna 2001,  

6. zákon . 303/2000 Sb. s ú innosti od 7. zá í 2000,  

7. zákon . 492/2000 Sb. s ú innosti od 1. ledna 2001,  

8. zákon . 493/2001 Sb. s ú innosti od 1. ledna 2002,  

9. zákon . 207/2002 Sb. s ú innosti od 1. ledna 2003,  

10. zákon . 102/2004 Sb. s ú innosti od 5. b ezna 2004 nebo dnem vstupu 

do Evropské unie,  



11. zákon . 635/2004 Sb. s ú innosti od 16. ledna 2005  

12. zákon . 545/2005 Sb. s ú innosti od 1. ledna 2006,  

13. zákon . 270/2007 Sb. s ú innosti od 31. íjna 2007,  

14. zákon . 296/2007 Sb. s ú innosti od 1. ledna 2008,  

15. zákon . 246/2008 Sb. s ú innosti od 4. ervence 2008,  

16. zákon . 281/2009 Sb. s ú innosti od 1. ledna 2011,  

17. zákon . 199/2010 Sb. s ú innosti od 1. ledna 2011, 

18. zákon . 30/2011 Sb. s ú innosti od 1. b ezna 2011. 

Tyto novely bu íkají, o co se doplní ur itý paragraf i odstavec, nebo p ímo 

popisují, jak paragraf i odstavec po zm n  vypadá. Mohou být vydávány bu

samostatn , nebo jsou p idány v tšinou na konec k jiným právním p edpis m. 

Nyní se budu zabývat jednotlivými paragrafy zákona, které byly t mito 

novelami zm n ny. 

     3. 2. 1. Ú el zákona 

Paragraf první vysv tloval, že ú elem zákona . 16/1993 Sb., o dani silni ní, 

bylo zdanit užívání pozemních komunikací silni ními motorovými vozidly a jejich 

p ípojnými vozidly a to v eské republice. T etí novelizace zkracovala výraz 

„silni ními motorovými vozidly a jejich p ípojnými vozidly“ na „silni ními vozidly“. 

Devátá novela tento paragraf zrušila. 

     3. 2. 2. P edm t dan

V prvním zn ní zákona bez novel byly p edm tem dan  dle p vodní citace: 

„silni ní motorová vozidla a jejich p ípojná vozidla, kterým je p id lena státní 

poznávací zna ka v eské republice, nebo jsou evidována v zahrani í a jsou 

používaná k podnikání nebo k jiné samostatn  výd le né innosti anebo v p ímé 

souvislosti s podnikáním“. První novela dopl uje, že p íjmy z inností, ke kterým jsou 

vozidla používána, musí být p edm tem dan . V tší zm nu zavádí až novela devátá, 

která íká, že p edm tem dan  jsou všechna vozidla nad 12 tun, která jsou ur ena 

pouze k p eprav  náklad . Poprvé pro rok 2009 za ala být p edm tem dan  všechna 

vozidla nad 3,5 tuny. Tímto se dosti rozší il okruh vozidel, která podléhají dani silni ní 

a je menší vazba na podnikatelskou innost. 



Tento paragraf zahrnuje i vozidla, která p edm tem dan  nejsou, konkrétn

v odstavci 2. I zde prob hly zm ny. P vodn  zde pat ila pouze zvláštní vozidla 

vymezena zvláštním p edpisem. První rozší ení bylo o vozidla se zvláštní poznávací 

zna kou, dále o pásová vozidla. Tento odstavec, tak jak ho známe dnes, byl 

sestaven až devátou novelou. Pat í zde i zem d lské a lesnické traktory. 

     3. 2. 3. Osvobození od dan

Paragraf zahrnující osvobození od dan  (§ 3) se od roku 1993 pozm oval 

hodn . N která písmena tohoto paragrafu se m nila jen lehce nebo v bec, jiná byla 

vypušt na úpln  a n která byla p idána.  

Zm ny se netýkaly vozidel diplomatických misí a vozidel záchranné 

a pohotovostní služby. Tato jsou osvobozena už od roku 1993. I vozidla na elektrický 

pohon, sice s r znými podmínkami a omezeními ur itým datem, nebo nyní 

omezením pro vozidla o hmotnosti nižší než 12 tun, byla osvobozena už roku 1993 

dodnes. Osvobození se stálé týká i vozidel pro m stskou hromadnou dopravu. Kdysi 

byla osvobozena bez výjimky, nyní pouze tehdy, ujedou-li pro tento ú el více 

než 80 % kilometr  ze všech najetých kilometr . Toto se dokazuje knihou jízd. 

Vozidla se t emi koly, pozd ji nazvána vozidla s mén  než ty mi koly, jsou také 

osvobozena od po átku.  

Osvobození se odvíjelo i od po tu dn , které zahrani ní vozidlo strávilo 

na území eské republiky. Ta, která byla v eské republice po dobu kratší 

než 183 dní, byla osvobozena. eské vozy, které byly v zahrani í déle než 183 dní, 

byly osvobozeny o tu ást, kterou strávily skute n  v zahrani í.  

B hem zm n zákona odpadlo osvobození automobil , které jsou používány 

ke služební cest  a jsou držena zam stnanci. Osvobozena už nejsou ani vozidla 

p epravující poštovní zásilky ani ta, která dodávají pitnou vodu v nouzové situaci. 

Vozidla, která dopravují náklady po silnici z místa p ekládky z železni ní nebo lodní 

dopravy do místa ur ení už osvobozena také nejsou. B hem p em n bylo p idáno 

osvobození pro vozidla zametací, zna kova e silnic a vozidla používána 

k zabezpe ení sjízdnosti a sch dnosti komunikací. Dále byla do osvobození p idána 

nap íklad vozidla civilní obrany, mobiliza ní rezervy a vozidla Policie eské 

republiky.  



Nedávné rozší ení novelou patnáctou se týká vozidel pod 12 tun, která jezdí 

na elektrický pohon, hybridní pohon, na LPG, což je zkapaln ný ropný plyn nebo 

na CPG – stla ený zemní plyn, anebo která svým motorem dokážou spalovat 

automobilový benzín nebo ethanol 85. Tímto jsou podporována vozidla, která jsou 

šetrn jší k životnímu prost edí, proto taky poslední rozší ení se provedlo z iniciativity 

Ministerstva životního prost edí. 

     3. 2. 4. Poplatníci dan

P vodn  tento paragraf zahrnoval pouze dv  skupiny osob, které jsou 

poplatníky a to držitel vozidla (zapsán v technickém pr kazu) nebo uživatel vozidla, 

které je evidováno v zahrani í, na území eské republiky.  

První novela rozší ila tento paragraf o odstavec 2, ve kterém jsou vymezení 

další poplatníci. Poplatníkem dan  je vždy: a) zam stnavatel vyplácející svému 

zam stnanci cestovní náhrady za použití osobního automobilu (pokud da ová 

povinnost nevznikla už držiteli vozidla), za b) osoba, která užívá vozidlo evidované 

jako mobiliza ní rezerva a za c) stálá provozovna nebo jiná organiza ní složka osoby 

se sídlem nebo trvalým pobytem v zahrani í. Novela, v po adí druhá, nahrazuje 

ve v t  „ poplatníkem dan  je vždy“ slovo „vždy“ za slovo „rovn ž“, a zam stnavateli, 

který vyplácí náhrady, dává za povinnost platit da  i za p ípojná vozidla. Hned další 

novela do odstavce 1, písmene b) vkládá slova, která íkají, že poplatníkem dan  je 

i uživatel vozidla, pokud v jeho technickém pr kazu je osoba, která zem ela, zanikla 

nebo byla zrušena. K tomuto se další novelou p ipojuje v ta, íkající, že poplatníkem 

je i uživatel vozidla, jehož držitel je odhlášen z evidence dopravního inspektorátu. 

Toto slovo „držitel“ je osmou novelou nahrazeno za slovo „provozovatel“. Novelizace 

desátá poopravila výraz „evidované“ na „registrované“ a „evidenci dopravního 

inspektorátu“ zm nila na „registr vozidel“. Poslední zm nu v § 4 p inesla novela 

desátá. Odstranila jednu z prvních informací v tomto paragrafu a to, že poplatníkem 

je uživatel vozidla evidovaného v zahrani í na území eské republiky. 

Informace, že da  v p ípad  více poplatník  platí spole n  a nerozdíln , je 

v zákon  již od roku 1993. 



     3. 2. 5. Základ dan

Ve vývoji základu dan  jsou zm ny jen minimální. Už v roce 1993 byl základ 

dan  rozd len podle toho, zda se zda ují osobní automobily, v písmen  a), nebo 

taha e a náv sy, v písmen  b), anebo ostatní vozidla v písmen  c) paragrafu 5. 

U osobních aut byl a je základ dan  zdvihový objem motoru v cm3. U náv s

a taha  to byl po et náprav a sou et nejv tších povolených hmotností na nápravy 

v tunách. U ostatních vozidel byl základ dan  celková hmotnost v tunách a po et 

náprav. První zm nu p inesla druhá novela.  

Do základu dan  pro písmeno a) vložila výjimku pro automobily na elektrický 

pohon. Dále m nila novela v po adí tvrtá, a to konkrétn  v písmenu b), které nov

zní: „sou et povolených zatížení náprav v tunách a po et náprav u náv s “. Osmá 

novela zm nila dva výrazy, jeden v písmenu b) z „povolených zatížení náprav“ 

na „nejv tších povolených hmotností na nápravy“. Druhý výraz v písmenu c) 

z „celková“ na „nejv tší povolená“. Další zm ny se nekonaly. 

     3. 2. 6. Sazby dan

Sazby dan  upravovala hned první novela a zárove  rozr znila kategorie. 

Po této zm n  sazby z stávají stejné až do roku 2011.  

V tab. 3. 1. vidíme zm ny sazeb u osobních automobil , které závisí 

na zdvihovém objemu motoru.

Tab. 3. 1. Zm na sazby dan  pro osobní automobily, § 5 písm. a) ZoDS

P vodn Po zm n

Zdvihový objem 
motoru 
(v cm3) 

Sazba dan
Zdvihový objem 

motoru 
(v cm3) 

Sazba dan

do 800 1 200 K do 800 1 200 K
nad    800 do 1 250 1 800 K nad    800 do 1 250 1 800 K
nad 1 250 do 2 000 2 400 K nad 1 250 do 1 500 2 400 K

nad 2 000 3 000 K nad 1 500 do 2 000 3 000 K
nad 2 000 do 3 000 3 600 K

nad 3 000 4 200 K
Zdroj: Vlastní zpracování 

Další tabulky se týkají zm ny sazby dan  pro vozidla ur ená v § 5 písm. b) 

a v písm. c). U t chto záleží na po tu náprav a hmotnosti vozidla. Sazby pro jednu 



nápravu lze najít v tab. 3. 2., pro dv  nápravy jsou v tab. 3. 3., pro t i nápravy jsou 

v tab. 3. 4. a pro ty i a více náprav se nacházejí v tab. 3. 5.  

Tab. 3. 2. Zm na sazby dan  pro vozidla dle § 5 písm. b) a písm. c) ZoDS 
pro jednu nápravu

P vodn Po zm n

Nejv tší povolená 
hmotnost 

Sazba dan
Nejv tší povolená 

hmotnost 
Sazba dan

do   1 tuny 1 800 K do 1 tuny 1 800 K
nad 1 tunu 2 400 K nad 1 tunu do 2 tun 2 700 K

nad 2 tuny do 3,5 tun 3 900 K
nad 3,5 tuny do 5 tun 5 400 K
nad 5 tun do 6,5 tuny 6 900 K
nad 6,5 tun do 8 tun 8 400 K

nad 8 tun 9 600 K
Zdroj: Vlastní zpracování 

Tab. 3. 3. Zm na sazby dan  pro vozidla dle § 5 písm. b) a písm. c) ZoDS 
pro dv nápravy

P vodn Po zm n

Nejv tší povolená 
hmotnost 

Sazba dan
Nejv tší povolená 

hmotnost 
Sazba dan

do 1 tuny   1 800 K do 1 tuny   1 800 K
nad 1 tunu do 2 tun   2 400 K nad 1 tunu do 2 tun   2 400 K
nad 2 tun do 3,5 tun   4 800 K nad 2 tun do 3,5 tun   3 600 K
nad 3,5 tun do 5 tun   6 000 K nad 3,5 tun do 5 tun   4 800 K
nad 5 tun do 12 tun 12 000 K nad 5 tun do 6,5 tun   6 000 K

nad 12 tun do 13 tun 12 500 K nad 6,5 tun do 8 tun   7 200 K
nad 13 tun do 14 tun 14 700 K nad 8 tun do 9,5 tun   8 400 K
nad 14 tun do 15 tun 16 400 K nad 9,5 tun do 11 tun   9 600 K
nad 15 tun do 18 tun 23 800 K nad 11 tun do 12 tun 10 800 K
nad 18 tun do 21 tun 29 200 K nad 12 tun do 13 tun 12 600 K
nad 21 tun do 24 tun 35 000 K nad 13 tun do 14 tun 14 700 K
nad 24 tun do 27 tun 40 500 K nad 14 tun do 15 tun 16 500 K

nad 27 tun 46 100 K nad 15 tun do 18 tun 23 700 K
nad 18 tun do 21 tun 29 100 K
nad 21 tun do 24 tun 35 100 K
nad 24 tun do 27 tun 40 500 K

nad 27 tun 46 200 K
Zdroj: Vlastní zpracování 



Tab 3. 4. Zm na sazby dan  pro vozidla dle § 5 písm. b) a písm. c) ZoDS 
pro t i nápravy

P vodn Po zm n

Nejv tší povolená 
hmotnost 

Sazba dan
Nejv tší povolená 

hmotnost 
Sazba dan

do 17 tun 13 200 K do 1 tuny   1 800 k
nad 17 tun do 19 tun 15 900 K nad 1 tunu do 3,5 tun   2 400 K
nad 19 tun do 21 tun 17 500 K nad 3,5 tun do 6 tun   3 600 K
nad 21 tun do 23 tun 21 300 K nad 6 tun do 8,5 tun   6 000 K
nad 23 tun do 26 tun 27 300 K nad 8,5 tun do 11 tun   7 200 K
nad 26 tun do 31 tun 36 700 K nad 11 tun do 13 tun   8 400 K
nad 31 tun do 36 tun 43 500 K nad 13 tun do 15 tun 10 500 K

nad 36 tun 50 400 K nad 15 tun do 17 tun 13 200 K
nad 17 tun do 19 tun 15 900 K
nad 19 tun do 21 tun 17 400 K
nad 21 tun do 23 tun 21 300 K
nad 23 tun do 26 tun 27 300 K
nad 26 tun do 31 tun 36 600 K
nad 31 tun do 36 tun 43 500 K

nad 36 tun 50 400 K
Zdroj: Vlastní zpracování 

Tab 3. 5. Zm na sazby dan  pro vozidla dle § 5 písm. b) a písm. c) ZoDS 
pro ty i a více náprav

P vodn Po zm n

Nejv tší povolená 
hmotnost 

Sazba dan
Nejv tší povolená 

hmotnost 
Sazba dan

do 25 tun 17 600 K do 18 tun   8 400 K
nad 25 tun do 27 tun 22 000 K nad 18 tun do 21 tun 10 500 K
nad 27 tun do 29 tun 28 100 K nad 21 tun do 23 tun 14 100 K
nad 29 tun do 32 tun 33 300 K nad 23 tun do 25 tun 17 700 K
nad 32 tun do 36 tun 39 400 K nad 25 tun do 27 tun 22 200 K

nad 36 tun 44 100 K nad 27 tun do 29 tun 28 200 K
nad 29 tun do 32 tun 33 300 K
nad 32 tun do 36 tun 39 300 K

nad 36 tun 44 100 K
Zdroj: Vlastní zpracování 

Na informaci v odst. 3, že ro ní sazbu zjistíme dle technických doklad

pro každé vozidlo, se nic nezm nilo od roku 1993. Tímto údajem a odstavcem ale 

p vodní § 6 z roku 1993 kon il.  

Další odstavec, odst. 4., p ibyl až po první novelizaci. Tento se týká vozidel 

z § 4 odst. 2 písm. a) a bylo stanoveno, že zam stnavatel si m že uplatnit denní 

sazbu dan , která iní 25 K  na den, pokud svému zam stnanci vyplácí cestovní 

náhrady a je-li to pro zam stnavatele výhodn jší, nežli použití ro ní sazby dan .  



Taktéž druhá novela p idala do § 6 nový odstavec, konkrétn  odst. 5. Tento se 

týkal speciálních vozidel, která se používají pro polní práce v zem d lské výrob , 

a snížil u nich sazbu dan  o 25 %. Toto bylo hned další novelizací pozm n no, 

konkrétn  novelizací t etí v roce 1996. Sazba se snižovala o 25 %, ale pouze 

u vozidel, u kterých je poplatník provozovatel zem d lské innosti a vozidla musela 

být ur ená pro innosti výrobní povahy v rostlinné výrob .  

V tší zm ny p inesla novela šestá. Ta doplnila § 6 o p t odstavc . Odst. 6 se 

týkal vozidel, která spl ují limity úrovn  Euro 2. U t chto se dle novely snižovala 

sazba dan  o 25 % do 31. prosince 2001, nelze u nich ale použít zárove  snížení 

z odst. 5. Odst. 7 se týkal vozidel, která mají v technickém pr kazu vozidla 

osv d ení, že spl ují limity úrovn  Euro 3. Do 31. prosince 2001 se u nich ro ní 

sazba dan  snižovala o 50 %. Po 1. lednu 2002 se sazba snižovala o 25 %. 

Ani u t chto vozidel nelze sou asn  použít snížení z odst. 5. Následující t i nov

p idané odstavce up es ovaly podmínky, kdy lze uznat nárok na snížení sazby 

z odst. 6 a odst. 7.  

Následující novelizace, osmá, provedla t i zm ny. První v odst. 6, kde 

u osobních vozidel nechala snížení o 25 % do 31. prosince 2001, ale u náv s

a ostatních vozidel bylo snížení o 25 % prodlouženo o dva roky až do 31. prosince 

2003. Druhá zm na byla v odst. 7, kde u vozidel úrovn  Euro 3 se snižovalo o 50 % 

místo do 31. prosince roku 2001 do 31. prosince roku 2003. P vodní snížení, které 

m lo platit od 1. ledna 2002, bylo zrušeno. T etí zm na je vložení nového odstavce 

za odst. 7 a jedná se o zvýšení sazby dan  o 15 % u vozidel registrovaných v eské 

republice do 31. prosince 1989. Devátá novela pouze up esnila, u kterých vozidel 

z § 6 odst. 5, lze použít snížení sazby dan .  

Novelizace desátá zm nila snížení sazby dan  v odst. 6, u vozidel úrovn

Euro 2 z 25 % na 60 % a to do 31. prosince 2005. V odst. 7, který platí pro limity 

úrovn  Euro 3 a nov  i pro vyšší úrovn , se zm nilo snížení z 50 % na 66 % a bylo 

prodlouženo do 31. prosince 2006. Dále byly zrušeny odst. 10 a odst. 11, které 

up es ovaly snížení sazby dan . Novela dvanáctá op t m ní procentní sazby 

a prodlužuje dobu snížení. U odst. 6 z 60 % na 40 % do 31. prosince 2007 a u odst. 

7 z 66 % na 48 % taktéž do konce roku 2007.  



Velkou zm nu p inesla novela dvanáctá, která zm nila podmínku pro snížení 

sazby dan . Do této doby se snížení odvíjelo od spln ní limit  úrovn  Euro 2, Euro 3 

a vyšší. Nov , v odst. 6, záleží na dob , která ub hla od data první registrace 

vozidla. Snížení o 48 % se použije po dobu následujících 36 kalendá ních m síc

od data první registrace. Po dobu dalších 36 kalendá ních m síc  se snižuje o 40 %. 

A následujících 36 kalendá ních m síc  se sazba snižuje o 25 %. Tedy snížení kon í 

po 108 m sících. S tímto snížením nelze použít snížení z § 6 odst. 5. Odst. 7 se týkal 

vozidel dovezených ze zahrani í. U t chto bylo možno snížit sazbu po p edložení 

dokladu o první registraci, a  už vydaných registra ním orgánem v zahrani í, nebo 

v eské republice. V odst. 8 se zm nila sazba pro zvýšení sazby dan

z 15 % na 25 % pro vozidla registrovaná do 31. prosince 1989. Bylo jedno, 

zda vozidlo bylo registrováno v eské republice, nebo v zahrani í. Odst. 9 snižuje 

sazbu o 100 % u vozidel s hmotností od 3,5 tuny do 12 tun, pokud nebudou 

používána k podnikání a budou spln ny další podmínky tohoto zákona o dani 

silni ní. Odst. 10 sazbu snižuje o 48 % u vozidel nad 12 tun, která splní taktéž 

podmínky dané zákonem.  

    3. 2. 7. Sazby dan  na hrani ních p echodech 

Sazby dan  na hrani ních p echodech pro vozidla evidovaná v zahrani í 

upravoval § 7. Da  pro vozidla na vstupu nebo výstupu se ur ovala dle odst. 1, a to 

na jeden den jako 1/50 ro ní sazby, minimáln  ale 500 K , na sedm dní 1/20 z ro ní 

sazby, minimáln  ale 1000 K , a na 30 dní byla sazba stanovena jako 1/5 ro ní 

sazby, minimáln  však 3000 K . Doplatek na da , v odst. 2, se platil p i výstupu 

z území eské republiky v p ípad , pokud se délka pobytu prodloužila. Odst. 3 

popisoval, že daná délka pobytu se s ítá, pokud je jiná nežli jeden, sedm nebo t icet 

dní. P i pravidelných vstupech a výstupech mohl poplatník zaplatit da  na delší 

asové období.  

První novela dopl ovala odst. 2 a to tak, že p i kratší nežli p edpokládané 

délce pobytu se zaplacená da  nevrací. Devátá novela m nila slovo „evidovaného“ 

na „registrovaného“. Novelizace desátá celý tento odstavec zrušila. Zrušení nabylo 

ú innosti dnem, kdy vstoupila v platnost smlouva o p istoupení eské republiky 

k Evropské unii. 



     3. 2. 8. Vznik da ové povinnosti 

Tuto informaci lze najít v § 8, který se d lil na dva odstavce a každý sd loval 

jednu situaci, kdy da ová povinnost vzniká. První odstavec se týkal vozidel, a

už evidovaných v esku, nebo v zahrani í, která se zdržují na území eské republiky 

déle než 183 dní. U t chto vznikala da ová povinnost, pokud splnili všechny 

podmínky pro za azení do p edm tu dan . Druhý odstavec byl u vozidel 

registrovaných v zahrani í, která se na území eské republiky zdržovala mén  než 

183 dní. U t chto vozidel vznikala povinnost platit da  ode dne vstupu na eské 

území.  

První novela vypouští zmínku o 183 dnech. Dále v prvním odstavci sd lovala, 

že povinnost platit da  vzniká za átkem kalendá ního m síce, kdy lze vozidlo za adit 

do p edm tu dan . Poprvé se tato novela zmínila i o zániku da ové povinnosti, který 

nastane v dob , kdy zanikly skute nosti za azující vozidlo do p edm tu dan . 

U druhého odstavce da  vznikala vstupem a zanikala výstupem z území eské 

republiky. Novelizace devátá jen zam uje slovo „evidovaného“ na „registrovaného“. 

Desátá novelizace zrušila povinnost platit da  za vozidla, která územím jen projíždí.    

     3. 2. 9. Zálohy na da

Zálohy na da  se platily od za átku, už od roku 1993, a byly prvn  nazývány 

„splátky“. Tehdy se sledovala ástka 50 000 K , pokud da  za celé zda ovací období 

nep esahovala tuto ástku, da  se neplatila splátkov , ale najednou do 31. ledna 

následujícího roku. Da  p esahující 50 000 K  ro n  bylo nutno platit ve ty ech 

stejných splátkách, a to do 31. ledna, 30. dubna, 31. ervence a 31. íjna. 

Pouze v roce 1993 se první splátka a placení dan  za celý rok posunovalo 

z 31. ledna na 31. b ezna. Na povinnosti vést evidenci o zaplacených splátkách, 

se za celou dobu nic nezm nilo.  

První novela slovo „splátky“ nahradila na „zálohy“.  Termíny pro placení záloh 

stanovila na 15. února, 15. dubna, 15. ervence a 15. íjna a platí se v nich jedna 

tvrtina celkové dan . Dále zam nila limit pro placení záloh z 50 000 K

na 10 000 K . Pokud je celková da  nižší než 10 000 K , da  se platí najednou.  

V po adí druhá novela op t posunula termíny placení záloh, a to na 15. dubna, 

15. ervence, 15. íjna a 15. prosince. V tomto termínu se platí jedna dvanáctina 



celkové da ové povinnosti násobená po tem m síc , za které se da  platí. P idána 

byla informace, že za osvobozená vozidla se záloha neplatí. Zálohy se platily vždy, 

bez ohledu na to, zdali kone ná výše dan  p ekro ila stanovenou hranici. Novelizace 

tvrtá doplnila fakt, že placení záloh u jednoho vozidla nelze b hem roku m nit. Poté 

docházelo k menším zm nám v ozna ení odstavc  a v prohazování informací 

v odstavcích. Patnáctá novela umožnila poplatník m vozidla se sníženou sazbou 

dan  platit pouze jednu zálohu nejpozd ji do 15. prosince, a to  minimáln  70 % 

z ro ní da ové povinnosti. Tyto informace se nyní nacházejí v § 10.

     3. 2. 10. Zaokrouhlování 

Paragraf jedenáctý obsahuje pouze informaci o zaokrouhlování. 

Zaokrouhlovalo se vždy na celé koruny nahoru. V p vodním zákon  tato podmínka 

platila na da , slevu na dani a splátku na da . První novela zam nila slovo „splátka“ 

na „zálohu“. Novelizace šestá dopl uje informaci o fakt, že se jedná o zaokrouhlování 

za jednotlivá vozidla. 

     3. 2. 11. Sleva na dani 

Následující dvanáctý paragraf byl len n na t i odstavce. V prvním odstavci se 

bylo možné do íst v jaké procentní sazb  je sleva na dani pro kombinovanou 

dopravu. V intervalu od 31 do 60 jízd ve zda ovacím období byla sleva 25 % dan , 

od 61 do 90 jízd sleva inila 50 % dan , od 91 do 120 jízd sleva 75 % a nad 120 jízd 

sleva byla 100 % dan . Za dv  jízdy se po ítala ujetá vzdálenost v kombinované 

doprav  delší než 400 km, vzdálenost nad 800 km byla zapo tena jako t i jízdy. 

Druhý odstavec definoval, co to kombinovaná doprava je a jak lze nárok na tuto slevu 

prokázat u místn  p íslušného správce dan . T etí odstavec popisoval kde a dokdy 

slevu uplatnit.  

První novela snížila vzdálenost pro zapo ítávání dvou jízd z 400 km 

na 250 km. Možnost zapo tení t ech jízd vylou ila úpln . Ve druhém odstavci 

doplnila definici kombinované dopravy, že o kombinovanou dopravu se jedná tehdy, 

pokud úsek ujetý po pozemní komunikaci není delší než 100 km. Vyjád ení t etího 

odstavce bylo také lehce pozm n no.  

Novelizace t etí tento paragraf rozd lila na ty i odstavce. Z prvního odstavce 

odstranila možnost zapo tení dvou jízd po ujetí více než 250 km. V odstavci druhém 



definici rozd lila na písm. a) a b). Pod písmenem a) se nacházela stará definice. 

Písmeno b) vzniklo nov  a zahrnovalo informaci, že jako kombinovaná p eprava 

se také po ítal svoz a rozvoz nákladových jednotek do míst p ekládky mezi 

železni ní a vodní dopravou a naopak, pokud rozvozová vzdálenost nebyla delší než 

100 km.  

Do t etího odstavce byla p esunuta informace o prokazování nároku na slevu. 

P vodní t etí odstavec s uplat ováním slevy u místn  p íslušného správce dan

se p esunul do odstavce tvrtého. 

Celkovou úpravu tohoto paragrafu provedla novelizace desátá. Rozd lila jej 

na p t odstavc . V prvním odstavci nov  definovala kombinovanou dopravu. Nov

v druhém odstavci umožnila použití slevy 100 % u vozidel používaných výlu n

v po áte ním a koncovém úseku kombinované dopravy. Do odstavce t i p esunula 

desátá novelizace procentní sazby pro snížení. Zm na nastala pouze u více 

než 120 jízd. Ze 100 % se sleva dan  snížila na 90 %. Vložena byla také v ta, že 

za dv  jízdy se po ítala vzdálenost delší než 250 km ujetá po železnici. V dob

p sobnosti první novely se jako dv  jízdy po ítala také vzdálenost 250 km, ale ujetá 

nejen po železnici, ale také po vodní komunikaci. tvrtý odstavec informuje, 

jak prokazovat nárok na slevu. V odstavci pátém je popsáno uplatn ní slevy na dani. 

Poslední zm nu zavedla jedenáctá novelizace. V odstavci t etím odstranila výraz 

„po železnici“ z v ty o zapo tení dvou jízd.  

    3. 2. 12. Zda ovací období 

Paragraf t ináctý se vztahuje na zda ovací období. V prvním zákon

p ed novelami byl tento paragraf rozd len do dvou odstavc . První oznamoval, že 

zda ovacím obdobím je kalendá ní rok. Ten druhý se týkal vozidel evidovaných 

v zahrani í, která se na území eské republiky zdržují dobu kratší než 183 dní. 

U t chto bylo zda ovací období mezi dnem vstupu na území eské republiky a dnem 

výstupu.   

První novela pouze upravila odkaz na tato vozidla evidovaná v zahrani í 

v zákon , nebo  došlo k jeho p esunutí. Devátá novela i v tomto paragrafu m ní 

výraz z „evidovaných“ na „registrovaných“. Desátá novela ruší druhý odstavec 

a ten první nechává bez ozna ení. 



     3. 2. 13. Da ové p iznání 

P vodní zákon se o da ovém p iznání nezmi oval. Až první novela 

toto vkládala do paragrafu patnáctého, který d lila na t i odstavce. V prvním odstavci 

stanovila nejpozd jší lh tu pro podání da ového p iznání do 31. ledna následujícího 

roku po zda ovacím období i v p ípad  zpracování da ovým poradcem. 

A informovala, že se do da ového p iznání uvád jí i vozidla osvobozena, krom  t ch 

se t emi koly a vozidla diplomatických misí. Druhý odstavec ukládal povinnost 

poplatníkovi da  si sám vypo ítat a zaplatit do 31. ledna následujícího roku. 

Dle t etího odstavce se da ové p iznání nepodávalo u vozidel evidovaných 

v zahrani í. Tito da  platili na hrani ním p echodu bu  p i vstupu, nebo p i výstupu 

z území eské republiky.  

Další zm nu zavád la novela druhá. V druhém odstavci doplnila informaci, 

že p i výpo tu kone né dan  m že poplatník použít jiný zp sob než p i výpo tu 

záloh. A nelze kombinovat denní sazbu se sazbou základní. I t etí novela 

pozm ovala, tentokráte odstavec první. Dopl ovala možnost podání da ového 

p iznání na technickém nosi i dat. Poté poplatník vypl oval pouze ást tiskopisu 

da ového p iznání. Novela devátá dopl uje první odstavec o informaci, že lh ta 

31. ledna se neprodlužuje ani u t ch poplatník , kte í jsou v konkurzním ízení. 

Desátá novela celý odstavec 3, o vozidlech evidovaných v zahrani í, ruší. trnáctá 

novela upravuje v zákon  o dani silni ní pouze jednu informaci. Výraz z prvního 

odstavce „konkurzní ízení“ zam uje za „úpadek nebo hrozící úpadek, který se eší 

v insolven ním ízení“. Patnáctá novela zavádí op t t etí odstavec, tentokrát 

s informací k poplatník m se sníženou sazbou dan  o 100 %. Tito nepodávají 

da ové p iznání, pokud mají da ovou povinnost pouze u tohoto vozidla.  

Shrnutí: 

Zákon o dani silni ní byl od roku 1993 osmnáctkrát novelizován. Zm na, a  už 

v tší i menší, se týkala každého paragrafu. P edm t dan  byl novelami rozší en 

nejen na podnikatelsky využívána vozidla, ale i na všechna vozidla t žší 

než 3,5 tuny. Tímto byl rozší en p edm t zdan ní. Mezi osvobozená vozidla se 

postupnými novelami dostala vozidla všech bezpe nostních sbor  a dále vozidla, 

která jsou šetrn jší k životnímu prost edí tím, že využívají elektrický nebo hybridní 

pohon. Toto osvobození podporuje využití ekologi t jších vozidel pro podnikání.  



Výše sazeb byla upravena hned první novelou. Došlo ke zkonkretizování 

hmotností a tedy p esn jšímu ur ení sazby dan . Snížení dan  se p estalo 

posuzovat dle emisní t ídy vozidla, ale vypo ítává se od první registrace vozidla, a

už v eské republice, nebo v zahrani í, a toto datum je t eba prokázat správci dan . 

Snížení bylo zavedeno také pro vozidla výrobní povahy v rostlinné výrob . Tímto jsou 

podporování zem d lci. Po rozší ení p edm tu dan  i na vozidla t žší než 3,5 tuny 

bylo zavedeno další snížení sazby dan , a to na vozidla s celkovou hmotností 

od 3,5 tuny do 12 tun, která nejsou používána k podnikání. Zvýšení sazby dan  se 

zvýšilo na 25 %, a to u všech vozidel registrovaných do 31. prosince 1989. I zde 

se registrace po ítala jak v eské republice, tak i v zahrani í. Tímto se chce zabránit 

používání starých aut, která vypoušt jí více emisí.  

Da  se platila v jednom termínu, anebo zálohov , pokud ástka p ekro ila 

danou hranici, která byla stanovena na 50 000 K  a pozd ji na 10 000 K . Nyní 

se zálohy b hem roku na da  silni ní platí vždy. 

Zda ovacím obdobím je od vstupu eské republiky do Evropské unie pouze 

kalendá ní rok. D íve se u zahrani ních subjekt  po ítaly dny, které vozidlo strávilo 

na území eské republiky 

    



4. SROVNÁNÍ DAN  SILNI NÍ A MÝTNÉHO S OKOLNÍMI ZEM MI 

V Evrop  se motorová vozidla zda ují dv ma r znými dan mi. Jedna z nich je 

registra ní da , na základ  které si poplatníci zpoplatní uvedení vozidla do provozu. 

Tuto da eská republika nevybírá. A druhá je pravideln  se opakující, každoro n

platící da  za užívání vozidla. V eské republice nazývána da  silni ní. Užívání 

vozidel ješt  ovliv uje da  z pohonných hmot a spot ební da  z minerálních olej . 

Nyní bude srovnána pravideln  platící da  na Slovensku a v Polsku, a t i 

r zné typy daní v Nizozemsku. Pro srovnání byla Slovenská republika a Polská 

republika vybrána proto, nebo  jsou nejbližšími sousedy eské republiky. Navíc se 

Slovenskou republikou má eská republika dosti blízko, nebo  do roku 1992 byly 

jednou spole nou republikou. Nizozemsko je zmi ováno jako p íklad zem , kde jsou 

motorová vozidla zda ována hned t emi r znými dan mi. 

   4. 1. Da  silni ní na Slovensku 

První vybraná zem  je Slovensko. Zde je da , která zda uje motorová vozidla, 

sou ástí zákona . 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Nazývá se „da  z motorových 

vozidiel“ a je to jedenáctá ást zmi ovaného zákona. Od roku 2004 byl tento zákon 

desetkrát novelizován.[9] 

P edm tem jsou vozidla, která jsou používána na Slovensku k podnikání. 

Do p edm tu dan  nelze zahrnout vozidla ozna ována jako „speciální“ a  vozidla 

s p id leným zvláštním eviden ním íslem.26

Poplatníkem je vlastník vozidla, a  už fyzická nebo právnická osoba. 

Pokud tento zem el nebo byl zrušen (u právnických osob), poplatníkem se stává 

uživatel vozidla. Uživatel vozidla je poplatníkem i v p ípad , pokud je v dokladech 

uvedená osoba, která vozidlo nepoužívá k podnikání nebo v p ípad , kdy majitel 

vozidla má trvalý pobyt nebo sídlo firmy mimo Slovensko. Dále poplatníkem m že být 

i zam stnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady zam stnanci, anebo stálá 

provozovna.27  



Následující odstavec pat í osvobozením od dan . Vždy osvobozená jsou jen 

vozidla diplomatických misí a konzulárních ú ad  (musí být dodržena vzájemnost) 

a vozidla, jejíž majitel je vyšší uzemní celek, do jehož rozpo tu plynou p íjmy z této 

dan . Další skupiny vozidel jsou osvobozeny pouze v p ípad , že takto rozhodne 

vyšší územní samosprávný celek ve všeobecn  závazném na ízení. Osvobození 

m že být úplné, anebo se m že jednat pouze o snížení dan  a to nap . u vozidel 

záchranné služby, vozidel požární ochrany, vozidel pravidelné autobusové dopravy, 

nebo u vozidel používaných k podnikání a spl ující emisní limity EURO 3, EURO 4 

nebo EURO 5.28

Základem dan  je bu  zdvihový objem motoru v kubických centimetrech 

u osobních vozidel, nebo celková hmotnost v tunách a po et náprav u autobus

a užitkových voz .29

Sazby dan  ur uje vyšší samosprávný celek všeobecn  závazným na ízením, 

pokud ve své obci da  z motorových vozidel v bec zavede. Zákon pouze ur uje 

minimální hodnotu sazby na rok v eurech. Tuto minimální sazbu nalezneme v p íloze 

zákona a pohybuje se od 31 eur až po 706 eur. Zavedení dan  v obci i zm nu 

sazby dan  je vyšší samosprávný celek povinen odeslat da ovému editelství 

Slovenské republiky.30

Vznik i zánik da ové povinnosti je povinné hlásit správci dan  do 30 dn

krom  p ípad , kdy je poplatníkem zam stnavatel. Da ové p iznání se podává 

do 31. ledna následujícího roku po zda ovacím období.31  

Zálohy se platí b hem roku, proto je vypo ítáváme z p edpokládané výše 

dan  za všechna vozidla, za které poplatník bude platit da . Platí se místn

p íslušnému správci dan . Nep esáhne-li p edpokládaná da ová povinnost b hem 

roku 660 eur, zálohy na da  se neplatí. V ostatních p ípadech se platí bu tvrtletn , 

nebo m sí n . tvrtletn  v p ípad , pokud se p edpokládaná výše dan  pohybuje 

od 660 eur do 8292 eur, a potom se platí tvrtina dan  do konce kalendá ního 

tvrtletí. M sí ní zálohy se platí, pokud p edpokládaná výše dan  p esáhne 

8292 eur. Do konce kalendá ního m síce je t eba uhradit jednu dvanáctinu 



z p edpokládané výše dan . K vyrovnání dan  a záloh dochází k datu podání 

da ového p iznání. V p ípad  vyšší da ové povinnosti než byly zaplacené zálohy, je 

nutno tento nedoplatek zaplatit do lh ty podání da ového p iznání.32

Sleva na dani se týká vozidel používaných v kombinované doprav . U této 

snižujeme da  o 50 % v p ípad , že vozidlo bylo použité v kombinované doprav

b hem roku alespo  šedesátkrát. Kombinovaná doprava je p evoz nákladu po silnici 

z po áte ního nebo kone ného úseku, a poté p evezení uzav eného celku vodní, 

železni ní nebo námo ní p epravou. Podmínka je, že úsek absolvovaný po pozemní 

komunikaci nesmí být vzdušnou arou delší než 150 km. Tato sleva na dani se 

prokazuje potvrzením dokladu terminálem kombinované dopravy.33

  4. 2. Da  silni ní v Polsku 

V Polsku se vedle pravidelné dan  platí i da  registra ní. Registra ní da

závisí na stá í vozidla a kupní cen . Silni ní, každoro n  se opakující da  má 

za p edm t dan  automobily s hmotností nad 3,5 tuny, p ív sy a náv sy s hmotností 

vyšší než 7 tun, r zné typy traktor  a autobusy. Vylou eny jsou vozidla nad 7 tun, 

která jsou používána pro zem d lskou innost. 

Poplatníkem jsou bu  vlastníci vozidla, anebo organiza ní jednotky, na které 

je motorové vozidlo registrováno. 

Sazba dan  závisí na n kolika skute nostech a to na:  

• celkové hmotnosti vozidla 

• typu vozidla 

• po tu míst k sezení   

• po tu náprav.  

V zákon  je dána maximální hranice této sazby, kterou potom mohou obecní 

rady snižovat dle vlivu vozidla na životní prost edí, dle roku výroby motorového 

vozidla a dle po tu míst k sezení. Da  se platí ve dvou zálohách, a to do 15. února 

a do 15. zá í. Da ové p iznání se podává do 15. února. 

P íjmy z této dan  jdou do rozpo tu obce, ve které je vozidlo registrováno. 



Sleva na dani se vztahuje pouze na vozidla používána v kombinované 

doprav . Slevuje se ur ité procento z dané sazby, dle po tu jízd vykonaných 

v daném roce, a to s nákladem anebo bez n j. Sleva 100 % v p ípad  více 

než 100 jízd, 70 % za jízdy v rozmezí od 70 do 99, 50 % za 50 až 69 jízd a 25 % 

z celkové sazby dan  za 20 až 49 jízd.[16] 

   4. 3. Da  silni ní v Nizozemsku 

V Nizozemí se za motorová vozidla platí hned t i dan . Jedna z nich je daní 

registra ní, tedy je ji t eba uhradit p i registraci vozidla. Ostatní dv  jsou dan mi 

každoro n  se opakujícími.  

Registra ní da  pojmenována „da  z osobních vozidel a motocykl “, má 

za základ dan  cenu vozidla v etn  dan  z p idané hodnoty. U vozidel je základní 

sazba 45,2 %, která se obecn  snižuje o 1540 eur, u dieslových motor  se naopak 

zvyšuje o 328 eur. U motocykl  je da  nižší. Pro motocykly do celkové hodnoty 

pod 2133 eur je sazba 10,2 %, nad tuto hodnotu se sazba zvyšuje na 20,7 %. U již 

používaných vozidel se sazba snižuje dle stá í vozidla, maximáln  však o 90 %. 

Vozidla nad 25 let jsou osvobozena.[15] 

Druhou daní je da  silni ní. Tato se platí každoro n . Výše dan  závisí 

na t ech skute nostech. První je typ vozidla, což m že být osobní automobil, 

autobus, motocykl i nákladní automobil. Druhá okolnost je typ používané pohonné 

hmoty, bu  benzín, diesel i jiný pohon. T etí okolnost je hmotnost vozidla. 

P id lenou sazbu dan  mohou jednotlivé obce ješt  m nit, p evážn  ji zvyšovat. 

T etí daní je „da  z t žkých motorových vozidel“. Je založena na smlouv

mezi Nizozemím a Belgií, Lucemburskem, N meckem, Švédskem a Dánskem. Da

se týká vozidel t žších než 12 tun. Platí se ro n , m sí n , týdn  nebo denn

dle rozhodnutí poplatníka. Sazba dan  se ur í v závislosti na po tu náprav, bu

pro jednu až t i nápravy nebo pro ty i a více náprav. Také se zohled uje p i ur ení 

sazby dan  emisní skupina vozidla.[8] 

    



   4. 4. Srovnání dan  silni ní R se Slovenskem, Polskem a 

 Nizozemskem 

V Nizozemsku a v Polsku se registra ní da  platí, na Slovensku se neplatí, 

stejn  jako v eské republice.   

Nejv tší rozdíly se nacházejí v sazbách dan . V eské republice jsou pevn

dané zákonem. Na Slovensku zákon ur uje pouze minimální sazbu dan , vyšší 

samosprávný celek ji potom bu  ponechá na minimální hranici, nebo dle svého 

uvážení zvýší. V Polsku je to naopak. Zákon stanoví maximální hranici sazby a rady 

obce ji mohou akceptovat nebo pop ípad  snižovat. I v Nizozemsku mohou obce 

sazbu m nit. V eské republice tato možnost není, nebo  p íjem z vybrané dan

nejde do rozpo t  obcí, ale jde do Státního fondu dopravní infrastruktury. Naopak 

na Slovensku, v Polsku i v Nizozemí p íjem dan  silni ní jde do rozpo t  daných 

obcí, kde je vozidlo registrováno. P edpokládá se totiž, že vozidlo nejvíce poškozuje 

vozovky v míst , kde je práv  registrováno. A také zde nejvíce zat žuje životní 

prost edí. Tyto p íjmy poté jdou na opravy poni ených silnic práv  v dané obci. Tyto 

pravomoce ud lené obcím jsou dle mého názoru výhodou okolních zemí v i eské 

republice. Ta by mohla p enést ást svých pravomocí také na vyšší územní celky. 

Základem dan  nap . v Polsku je vedle zdvihového objemu motoru a po tu 

náprav a hmotnosti, i po et míst k sezení. Myslím si, že tato okolnost je zbyte ná, 

nebo  i bez této informace je základ dan  srozumitelný a sazba dan  je dob e 

p i aditelná.   

Dalším rozdílem je osvobození. V eské republice je tato kategorie p esn

dána zákonem. Na Slovensku jsou také ur itá vozidla osvobozená zákonem, ale 

v tší ást jich je osvobozena pouze po rozhodnutí vyššího územního celku. A ten 

m že klidn  osvobodit jen áste n .  

V eské republice je dáno zákonem platit zálohy ty ikrát ro n  pro všechny 

poplatníky, aniž by se hlídala jakákoliv hranice kone né výše dan . Ale 

nap . na Slovensku si poplatník hlídá, kolik je jeho da ová povinnost a dle ní bu

nemá povinnost platit zálohy b hem roku, nebo má povinnost a to tvrtletní nebo 

m sí ní. Tento systém vybírání záloh již v eském zákon  o dani silni ní byl. Ale 



p ed pár lety byl zrušen, což je dle mého názoru dob e, nebo  pro poplatníka je jist

snadn jší p ijmout pevn  danou informaci, nežli hlídat možnost variantního ešení. 

   4. 5. Mýtné

Mýtné je další druh zpoplatn ní. Jedná se o nenávratnou platbu, která je 

nepravidelná. Její po átky sahají až do doby feudalismu. Tehdy se jednalo 

o zpoplatn ní použití nap . mostu i silnice. Výše poplatku se v tšinou odvozovala 

bu  od hodnoty p epravovaného zboží, nebo od jeho množství.[5] Pozd ji bylo 

mýtné vybíráno i za motorová vozidla, manuáln  v mýtných stanicích. To ovšem 

zp sobovalo zdržení idi  a proto se p ešlo na elektronický výb r mýtného. 

V dnešní dob  se tedy platí elektronické mýtné. Sleduje se takto pohyb 

vozidel, který je zpoplatn n po dobu projížd ní po zpoplatn né pozemní komunikaci. 

Vozidla nemusí zastavovat ani snižovat rychlost ani p ejížd t do speciálního jízdního 

pruhu. K tomuto je pot eba mít ve vozidle palubní jednotku, ze které je ode ítán 

nabitý kredit po každém projetí mýtnou bránou, která je vybavena sníma em 

mikrovlnného signálu a kamerou. Tento zp sob tedy funguje na principu mikrovln. 

Existuje i satelitní systém. Tento umož uje pozorování vozidel i mimo speciáln

vybavené komunikace (i na silnicích nižších t íd), ale používá se zatím jenom 

v N mecku.  

Kontrola správného placení mýtného je provád na celní správou pohybující se 

po dálnicích a rychlostních komunikacích. Další kontrolu umož uji nainstalované 

kamery na mýtných bránách. 

Sazby mýtného jsou v tšinou uvád ny za ujetý kilometr. Výše tohoto poplatku 

by m la být stanovena tak, aby odpovídala skute ným náklad m na opravu dané 

pozemní komunikace, která se po pr jezdu vozidla ni í. 

Výnosy mýtného jsou p evád ny, stejn  jako výnosy z dan  silni ní, 

do Státního fondu dopravní infrastruktury.[17] 

Mýtný systém bude p edstaven jak v eské republice, tak také v N mecku, 

v Rakousku a na Slovensku. N mecko jako p íklad jediného státu v Evropské unii, 

kde se mýtné vybírá pomocí satelitního signálu. Rakousko proto, nebo  zde bylo 

mýtné zavedeno jako v jedné z prvních zemí Evropské unie. A Slovensko jako 

p íklad zem , ve které mýtné funguje teprve rok. V Polsku se mýtné zatím nevybírá.   



     4. 5. 1. Mýtné v eské republice

Mýtné se v eské republice za alo vybírat 1. ledna 2007. Do roku 2010 byly 

zpoplatn ny jen vozidla nad 12 tun, od 1. ledna 2011 jsou zpoplatn na i vozidla 

od 3,5 tun do 12 tun. Tato vozidla povinná platit mýtné musí být vybavena 

elektronickým za ízením, které komunikuje s mýtnou bránou pomocí mikrovln tak, že 

po jejím projetí se toto zaú tuje v daném za ízení. Toto se provede bu  ode tením 

dané ástky (v p ípad , pokud poplatník platí mýtné dop edu formou nabitého kreditu 

v elektronickém za ízení), nebo se jen zaznamená informace o ujetých kilometrech 

a ase pr jezdu, a mýtné poplatník zaplatí po obdržení faktury, která mu bude 

vystavena (v tomto p ípad  musí být sjednána platná smlouva).[12] V eské 

republice je vybíráno mýtné za použití ur itých dálnic a rychlostní silnic, ale také 

za dané úseky na silnicích první t ídy. To proto, že eská republika nemá 

dostav nou celkovou sí  dálnic a rychlostních silnic, a proto musí být vozidla vedena 

po silnicích první t ídy. Tyto silnice, které nahrazují dosud nedostav nou dálni ní sí , 

jsou zpoplatn ny.[11] Seznam zpoplatn ných dálnic a rychlostních silnic, a silnic 

první t ídy, které podléhají mýtnému, lze najít v p ílohách k vyhlášce . 527/2006 Sb., 

o užívání zpoplatn ných pozemních komunikacích. Tato byla 29. listopadu 2010 

dopln na vyhláškou zve ejn nou ve Sbírce zákonu . 333/2010. Obr. 4. 1. 

znázor uje zpoplatn né úseky v eské republice k datu 21. zá í 2010. 

Obr. 4. 1. Zpoplatn né úseky v eské republice 

Zdroj: http://www.doprava.vpraxi.cz/myto_cr.html 



  Na obr. 4. 2. lze vid t jednu ze t í  dodatkových dopravních zna ek, kterými 

jsou ozna eny pozemní komunikace, na kterých je povinnost platit mýtné. 

Obr. 4. 2. Dopravní zna ka znázor ující úsek za átku mýtného     

zdroj: www.wikipedie.cz 

Konec zpoplatn ného úseku je znázorn n stejnou dopravní zna kou, ale je 

p eškrtnuta ervenou árou. 

Aktuální sazby mýtného jsou vymezeny v p ílohách k Na ízení Vlády eské 

republiky . 415/2010 Sb.  Pro dálnice a rychlostní silnice zobrazuje sazby tab. 4. 1. 

Sazby pro silnice první t ídy lze vid t v tab. 4. 2. 

Tab. 4. 1. Sazby mýtného pro dálnice a rychlostní silnice  

Mýtné sazby v b žném asovém období v K /km 

emisní t ída EURO 0 – II emisní t ída EURO III a IV 
emisní t ída EURO V a 

vyšší 
Po et náprav 

2 3 
4 a 
více 

2 3 
4 a 
více 

2 3 
4 a 
více 

2,83 4,54 6,63 2,09 3,56 5,15 1,67 2,85 4,12 
Mýtné sazby v pátek od 15:00 do 21:00 hod. v etn  v K /km 

emisní t ída EURO 0 – II Emisní t ída EURO III a IV
emisní t ída EURO V a 

vyšší 
Po et náprav 

2 3 
4 a 
více 

2 3 
4 a 
více 

2 3 
4 a 
více 

3,59 6,48 9,45 2,65 5,08 7,35 2,12 4,06 5,88 
Zdroj: Na ízení Vlády R . 415/2010 Sb. 



Tab. 4. 2. Sazby mýtného pro silnice první t ídy 

Mýtné sazby v b žném asovém období v K /km 

emisní t ída EURO 0 – II emisní t ída EURO III a IV 
emisní t ída EURO V a 

vyšší 
Po et náprav 

2 3 
4 a 
více 

2 3 
4 a 
více 

2 3 
4 a 
více 

1,35 2,21 3,19 0,99 1,71 2,45 0,79 1,37 1,96 
Mýtné sazby v pátek od 15:00 do 21:00 hod. v etn  v K /km 

emisní t ída EURO 0 – II Emisní t ída EURO III a IV
emisní t ída EURO V a 

vyšší 
Po et náprav 

2 3 
4 a 
více 

2 3 
4 a 
více 

2 3 
4 a 
více 

1,71 3,15 4,55 1,25 2,45 3,50 1,00 1,96 2,80 
Zdroj: Na ízení Vlády R . 415/2010 Sb. 

Sazby mýtného jsou rozlišeny dle po tu náprav daného vozidla a dle za azení 

do emisní t ídy (vozidlo se automaticky za azuje do skupiny EURO 2, pokud není 

emisní t ída nijak doložena). Také se zohled uje denní doba. V pátek v dob

od 15:00 hod. do 21:00 hod. v etn , je sazba vyšší než v ostatní dny a denní hodiny. 

Výše mýtného je pak ur ena jako sou in dané sazby s délkou ujetého úseku 

(v kilometrech) po zpoplatn né dálnici i silnici. 

Jak lze vid t z tab. 4. 1. a z tab. 4. 2., sazby pro silnici první t ídy jsou zhruba 

polovi ní než sazby za použití dálnic a rychlostních silnic. Také lze pozorovat, že 

sazba se snižuje u vozidel, která jsou šetrn jší k životnímu prost edí, tedy využívají 

vozidlo s emisní t ídou vyšší kategorie. Nejvyšší sazby mýtného jsou v pátek 

odpoledne. Vláda tímto zvýšením chce minimalizovat kamionovou dopravu v dob

„špi ky“. 

Mýtné se na rozdíl od dan  silni ní, vztahuje nejen na eské subjekty, ale 

i zahrani ní, a to i když eskou republikou jen projíždí. 

     4. 5. 2. Mýtné v N mecku

V N mecku je mýtné vybíráno od 1. ledna 2005, a to nejen pomocí satelitního 

signálu (jediní v Evropské unii), ale i na poplatkovém terminálu, nebo na internetu. 

P es satelitní signál se zjistí ujeté kilometry, a ty se v p ístroji automaticky vynásobí 

sazbou p íslušnou zadanému emisnímu limitu a po tu náprav, a odešlou se 

do zpracovatelského centra, odkud poté za n jaké období p ijde faktura k úhrad .  



Takto se mýtné zú tovává automaticky. Manuáln  se mýtné platí bu  on-line 

p es internet nebo pomocí terminál , do kterých se zazna í p edpokládaná trasa 

a ihned se i zaplatí. 

Zpoplatn na jsou vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 12 tun. 

Osvobozená jsou nap . požární vozidla, záchranná vozidla, autobusy a vozidla 

používána k údržb  silnic. 

Sazby mýtného se pohybují od 0,140 € do 0,287 € za kilometr a závisí 

na kategorii vozidla (ta se ur uje dle emisních limit ) a po tu náprav.[13] 

     4. 5. 3. Mýtné v Rakousku 

Elektronické mýtné za alo v Rakousku fungovat od 1. ledna 2004. Mýtné 

funguje na principu mikrovln, které komunikují s p ístrojem uloženým uvnit  vozidla 

na palubní desce. Zaznamenaná mikrovlna bu  ode te z p edplaceného kreditu 

ur itou ástku, nebo dojde k uložení dat, nap . ujeté vzdálenosti, následnému 

odeslání informace do st ediska starajícího se o správu mýtného, a poté majitel 

dostane vyú tování.  Toto se zp tn  zaplatí kreditní nebo tankovací kartou.  

Zpoplatn na jsou vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 3,5 tuny. Mýtné 

se týká jak dálnic, tak i rychlostních silnic. 

Sazby mýtného jsou p i azeny dle emisní t ídy a po tu náprav (toto je uloženo 

v palubním p ístroji). Zvláštností je zavedení vyššího mýtného pro zvláštní úseky, 

kterými se myslí tunely a mosty. Za použití t chto úsek  se platí vyšší mýtné, nebo

jsou stavebn  velice náro né. Na n kterých dálnicích i silnicích závisí výše sazby 

na denní dob , zdali je den i noc. Sazby nejsou udávány za kilometr, ale každý 

placený úsek je vy íslen v eurech. ím delší úsek, tím vyšší sazba mýtného.[14] 

    4. 5. 4. Mýtné na Slovensku  

Slovenská republika za ala vybírat mýtné od 1. ledna 2010. Op t systém 

funguje na principu mikrovln. Placení mýtného probíhá p edem nabitím kreditu a poté 

jeho ode ítáním. Je možné platit mýtné také pozadu, po skon ení m sí ního 

zú tovacího období je poplatníkovi doru ena faktura. 

Mýtnému podléhají vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 3,5 tuny, 

stejn  tak i jízdní soupravy. Dále jsou zpoplatn na vozidla s více než devíti místy 



k sezení v etn idi e.  Mýtné se platí na vymezených úsecích dálnic, silnic 

pro motorová vozidla a silnic první t ídy. 

Osvobozena jsou vozidla nap . celní správy, sboru v ze ské a justi ní správy, 

vozidla Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra i vozidla záchranných složek. 

Sazba závisí na po tu náprav, emisní t íd  a kategorii motorového vozidla, 

což je nákladní vozidlo nebo autobus. Sazba je stanovena ástkou v eurocentech 

za ujetý kilometr. U nákladních aut se sazba pohybuje od 0,083 € do 0,209 € 

za kilometr. U autobus  je sazba nižší a to od 0,030 € do 0,110 € za kilometr. Sazby 

pro silnice první t ídy jsou asi o jednu t etinu nižší. Vybrané mýtné je p íjmem 

Národnej dia ni nej spolo nosti a. s., která se stará o správu výb ru mýtného.[10] 

     4. 5. 5. Srovnání mýtného v R s N meckem, Rakouskem a 

Slovenskem 

Ve v tšin  zemí jsou zpoplat ována vozidla nad 3,5 tuny. Tedy na osobní 

vozidla se mýtné nevztahuje. V N mecku jsou zpoplatn na vozidla až nad 12 tun. 

To vidím jako nevýhodu pro N mecko, nebo  má dost zúžený okruh vozidel 

podléhající mýtnému.  

Sazby se ve všech zemích nej ast ji rozlišují dle po tu náprav a emisní t ídy. 

V Rakousku je sazba zvýšená p i projížd ní úsek , které jsou stavebn  náro n jší 

(mosty, tunely). V eské republice je zvýšená sazba v pátek odpoledne, v Rakousku 

je vyšší sazba p es den a snižuje se p es noc. Výše sazeb je udávána v pen žních 

jednotkách za kilometr. Pouze v Rakousku je sazba dána celkovou cenou v eurech 

za projetí placeného úseku.  

Nejv tší rozdíl oproti eské republice i jiným zemím Evropské unie je 

v N mecku možnost vybírání mýtného p es satelitní signál. Tímto odpadají náklady 

a složitost stav ní mýtných bran protínajících pozemní komunikace. Satelitní signál 

totiž dokáže sledovat všechny dálnice i silnice, i ty nižší kategorie. Zavedení tohoto 

zp sobu sledování vozidel by se hodilo i do eské republiky, hlavn  na vozidla, která 

objížd jí mýtné brány a vyhýbají se tímto zp sobem zpoplatn ní. 



     4. 5. 6. Možný vývoj sazeb mýtného      

Spousta vozidel v dnešní dob  objíždí placené mýtné brány po silnicích 

nižších t íd, tedy první a druhé t ídy, které z v tšiny zpoplatn né nejsou. Konají tak 

hlavn  z d vodu, aby se vyhnula zpoplatn ní.  Tyto silnice ovšem nejsou tak kvalitní 

jako dálnice, proto se po projetí t žších aut rychleji ni í. Problémem objížd ní 

mýtných bran na dálnicích je zvýšení provozu a tedy i hluku v obcích a v tší ot esy 

na silnicích, které poškozují okolní domy.  

Možným ešením této situace by mohlo být zpoplatn ní mýtným i silnice 

nižších t íd pro nákladní vozidla. U t chto by bylo možné zavést progresivní 

stanovení sazeb mýtného. ím mén  je silnice na pr jezd velkých nákladních vozidel 

vybavena, tím vyšší sazba za kilometr by se na nich m la zavést. Tímto by se 

vozidl m s nejvyšší povolenou hmotností nad 3,5 tuny nevyplatilo objížd t dálnice, 

nebo  by je objíž ka p es obce stála vyšší mýtné. 

Problém se stav ním mýtných bran na pozemních komunikacích nižších t íd 

by se dal vy ešit zavedením sledování vozidel pomocí satelitního signálu. 

Tento dokáže sledovat vozidlo, aniž by k tomu pot eboval mýtné brány na silnicích. 

   4. 6. Možný vývoj dan  silni ní v kombinaci s mýtným 

Da  silni ní platí v eské republice pouze eské da ové subjekty. Dopravci 

jsou ale dále ješt  zpoplatn ni i mýtným, které se vztahuje na všechna vozidla 

nad 3,5 tuny jak eská, tak také zahrani ní. Možným ešením pro dopravce, kte í 

jsou dvakrát povinni odvád t peníze za použití pozemních komunikací, je zavedení 

slevy na dani silni ní. Tato by fungovala na principu již zavedené slevy na dani 

pro kombinovanou dopravu. 

eský da ový subjekt by sledoval výši placeného mýtného na eských 

silnicích po celé zda ovací období. Toto by vy etl z ú etnictví. A  už jako p edem 

nabitý kredit do mýtného za ízení zaplaceného p es pokladnu nebo p evodem 

na ú et, nebo zaplacené faktury, které byly doru eny.

Po p ekro ení zákonem stanovené hranice by m l poplatník nárok na dané 

procento slevy na dani. ím více by b hem roku zaplatil na mýtném, tím vyšší slevu 

by mohl uplatnit na dani silni ní. Tímto by se omezil odvod pen z jak p i zdan ní, 

tak také p i zpoplatn ní mýtným.  



Zaplacené náklady na mýtném by se mohly správci dan  prokazovat 

souhrnným hlášením, které by si poplatník vyžádal u provozovatele mýtných za ízení 

uložených ve vozidlech na palubní desce. 

Možný návrh procentních sazeb na slevu na dani a hranic, po jejichž 

p ekro ení by si poplatník mohl uplatnit ur itou slevu na dani, lze vid t v tab. 4. 3.  

Tab. 4. 3. Navrhnuté procentní sazby slevy na dani 

Ro ní náklady na mýtné 

v eské republice 
Procentní sazba slevy na dani 

nad   10 000 K   25 % 

nad   30 000 K   50 % 

nad   80 000 K   75 % 

nad 160 000 K 100 % 
Zdroj: vlastní zpracování 

Hranice náklad , které je t eba p ekro it pro možnost uplatn ní ur itého 

procenta slevy na dani, byly stanoveny dle pr m rných náklad  na mýtné. Tyto jsem 

ur ila dle vozidel ve firm  „Michaela Nitrová autodoprava“. Z jejího ú etnictví, 

konkrétn  z ú tu . 512 - cestovné, na kterém se shromaž ují informace o placeném 

mýtném v analytickém len ní podle jednotlivých vozidel, vyplývá, že pr m rný 

m sí ní náklad na jedno vozidlo na zaplaceném mýtném je 13 000 K , tedy 

156 000 K  ro n . Jedná se o vozidla, která mají 4 nápravy a více než 36 tun.  

Nejnižší hranice ro ních náklad  je stanovena na 10 000 K  proto, aby na ni 

dosáhli i menší poplatníci, kte í neuskute ují mnoho jízd po dálnicích a rychlostních 

silnicích. 

Slevu by poplatník nezahrnoval do výpo tu záloh placených b hem roku. 

Uplatnil by si ji až v da ovém p iznání. Výslednou sazbu dan  (tedy po snížení, 

respektive po zvýšení dan , a po uplatn ní slevy, týkající se kombinované dopravy) 

by vynásobil p íslušným procentem. 

Nyní p edstavím navrhnutou slevu na dani na dvou p íkladech. K tomuto jsem 

vybrala t i ukázkové poplatníky.  

V roce 2011 se platí mýtné na vybraných úsecích dálnic a silnic první t ídy. 



V p íkladu se p edpokládá, že by od roku 2012 za alo platit mýtné 

i na pozemních komunikacích nižších t íd. Tím pádem by se poplatník m zvýšily 

náklady na mýtné. 

P edstavení ukázkových osob: 

Poplatník A – malý podnikatel, který vozidlo používá k drobnému podnikání. Okruh 

jízd je do okolních m st a vesnic. Používá silnice pouze nižších t íd. Od roku 2012 

i jemu vzniknou náklady na mýtné. 

Poplatník B – podnikatel vozidlo používá v podnikání s internetovým obchodem 

a následným rozvozem zboží po celé eské republice. Používá i dálnice i silnice 

nižších t íd. 

Poplatník C – podnikatel, který provozuje autodopravu. Okruhem jízd je celá eská 

republika. Z daných poplatník  využívá nejvíc dálnice a silnice první t ídy. 

Po zavedení mýtného i na silnicích nižších t íd by se u n j p íliš da ová povinnost 

nezm nila, nebo  silnice s nov  zavedeným mýtným využívá, zvláš  po zavedení 

mýtného, jen p íležitostn . 

 U všech p íkladných vozidel je rokem první registrace rok 2000. Tudíž se 

u nich nem že uplatnit snížení, které se odvíjí od data první registrace, ani nemají 

povinnost si da ovou povinnost zvýšit. 

Tab. 4. 4. P íklad uplatn ní slevy na dani u poplatník  s r zným základem dan
v p ípad  nižších náklad  na mýtné 

Poplatník A Poplatník B Poplatník C
Náklady na mýtné v roce 2011 0 K 31 000 K 56 000 K
Náklady na mýtné v roce 2012 11 000 K 45 000 K 93 000 K

Základ dan
2 nápravy, 

hmotnost 5,5 
tun 

2 nápravy, 
hmotnost 16 

tun 

4 nápravy, 
hmotnost 30 

tun 
Sazba dan  silni ní 6 000 K 23 700 K 33 300 K

Odpovídající procento slevy 25 % 50 % 75 % 
Sleva v K  (sazba dan  × 

procento slevy) 
1 500 K 11 850 K 24 975 K

Ušet ené náklady v procentech 
(sleva v K / náklady na mýtné 

v roce 2012) 
13,6 % 26,3 % 26,9 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 



Tab. 4. 5. P íklad uplatn ní slevy na dani u poplatník  s r zným základem dan
v p ípad  vyšších náklad  na mýtné

Poplatník A Poplatník B Poplatník C
Náklady na mýtné v roce 2011 0 K 48 000 K 156 000 K
Náklady na mýtné v roce 2012 31 000 K 85 000 K 165 000 K

Základ dan
2 nápravy, 

hmotnost 5,5 
tun 

2 nápravy, 
hmotnost 16 

tun 

4 nápravy, 
hmotnost 30 

tun 
Sazba dan  silni ní 6 000 K 23 700 K 33 300 K

Odpovídající procento slevy 50 % 75 % 100 % 
Sleva v K  (sazba dan  × 

procento slevy) 
3 000 K 17 775 K 33 300 K

Ušet ené náklady v procentech 
(sleva v K / náklady na mýtné 

v roce 2012) 
9,7 % 20,9 % 20,2 % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tab. 4. 4. a z tab. 4. 5. lze vid t, kolik procent v nákladech na mýtné zaujímá 

navrhnutá sleva. Platí, že ím více náklad  poplatník zaplatí na mýtném, na tím vyšší 

slevu na dani v korunách eských má nárok. U velikosti procenta ušet ených náklad

nelze jednozna n  ur it, zda poroste, anebo se bude snižovat. 

Placení mýtného je, dle mého názoru, spravedliv jší, nežli placení dan

silni ní. Jedná se totiž o výkonové zpoplatn ní, kdy dopravce zaplatí skute n  ujetou 

vzdálenost.  

Shrnutí: 

Motorová vozidla jsou zda ována ve v tšin  stát  Evropy. U vybraných zemí 

byla porovnána eská da  silni ní s daní z motorových vozidel na Slovensku, 

v Polsku a v Nizozemí. Hlavní rozdíl eské dan  s danými zem mi byl spat en 

v ponechání pravomocí na vyšších územních celcích i na radách obcí ve stanovení 

sazeb dan . Tyto nejsou pevn  dané, v zákon  je jen minimální i maximální 

hodnota sazby, a kraje ji mohou, dle svého uvážení, zvyšovat i snižovat. Také mají 

pravomoc osvobozovat pln i áste n  ur itá vozidla. Tyto pravomoce jim jsou 

sv eny proto, nebo  výnosy z dan  z motorových vozidel jdou do jejich rozpo t

a poté jsou využity na správu komunikací v daném kraji. Toto vidím jako nevýhodu 

eské republiky, která by tímto p enesením pravomocí mohla také trochu odleh it 

vlád .  



Naproti tomu výhodu eské republiky spat uji v pevn  daném zp sobu 

vybírání záloh na dani, u kterého se nemusí kontrolovat p ekro ení daných hranic 

pro výši da ové povinnosti, jako t eba na Slovensku.  

Dále bylo vysv tleno fungování mýtného a srovnáno mýtné v eské republice 

s mýtným v N mecku, Rakousku a na Slovensku. Rozdíly byly vysledovány 

v sazbách mýtného. Nap . v Rakousku mají vyšší hodnotu sazby p i projížd ní most

a tunel  (jsou stavebn  náro n jší) a sazba se zvedá p es den a snižuje p es noc. 

Pouze v N mecku je vybíráno mýtné p es satelitní signál. Tímto jsou 

sledována vozidla i na pozemních komunikacích nižší t ídy a nedochází k astému 

objížd ní mýtných bran. 

Jelikož jsou v eské republice vozidla zda ována dani silni ní a ješt  vozidla 

nad 3,5 tuny musí odvád t mýtné, tzn. jsou dvakrát zpoplatn na za použití 

pozemních komunikací, byla navrhnuta novela zákona, která by zahrnovala slevu na 

dani pro poplatníky, kte í platí mýtné. Fungovala by na principu: ím více poplatník 

zaplatí na mýtném, tím vyšší procento ze své da ové povinnosti by si mohl ode íst. 

Sleva byla vysv tlena pomocí t ech poplatník  na dvou p íkladech. 



5. ZÁV R 

Da  silni ní pat í v eské da ové soustav  do daní p ímých, majetkových. 

Legislativn  je upravena zákonem . 16/1993 Sb., o dani silni ní, ve zn ní 

pozd jších p edpis . Cílem této bakalá ské práce bylo analyzovat da  silni ní 

v sou asné dob , ur it, jak se da  vyvíjela od roku 1993, a v poslední ásti srovnat 

da  silni ní s okolními zem mi, nastínit mýtné a taktéž srovnat s okolními zem mi, 

a navrhnout možný vývoj dan  silni ní a mýtného. 

Ur ení základní sazby dan  dle základu dan  by nem l poplatníkovi d lat 

problém. Trochu složit jší je ur ení výsledné da ové povinnosti, která m že být 

zvýšená, nebo snížená, anebo u poplatník  - zam stnavatel  vypo tena jako sou in 

dní, ve kterých bylo vozidlo používáno, násobeno denní sazbou, která iní 25 K . 

U vozidel používaných v kombinované doprav  lze uplatnit slevu na dani. 

Vývoj dan  od roku 1993 je možno sledovat na osmnácti novelách, které 

od této doby prob hly. Mezi nejv tší zm ny pat í zm na možnosti snížení dan . 

Toto se kdysi odvíjelo od stanovené emisní t ídy vozidla, v dnešní dob  závisí 

na první registraci vozidla, a  už v eské republice, nebo v zahrani í. Podporují se 

nová vozidla, která vypoušt jí mén  škodlivin do ovzduší. U starších vozidel, 

registrovaných do 31. prosince 1989, je da  dokonce zvýšena, a to o 25 %. Zm ny 

prob hly také v p edm tu dan . P edm tem dan  jsou nejen všechna vozidla 

používána k podnikání, ale také vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 3,5 tuny 

a to i v p ípad , že k podnikání používána nejsou. Tímto se rozší il okruh zdan ní. 

Ze srovnání dan  v okolních zemích vyplynul dobrý p íklad pro eskou 

republiku, která by mohla ponechat ást svých pravomocí p i ur ování sazeb dan

na vyšších samosprávných celcích. Toto se praktikuje ve všech t ech zemích 

vybraných pro srovnání, teda i na Slovensku, v Polsku i v Nizozemí. Zákonem danou 

minimální sazbu dan  mohou zvyšovat, nebo v p ípad  zákonem dané maximální 

výše sazby dan  tuto mohou dle svého uvážení snižovat. Je jim také ponecháno 

hospoda ení s výnosy ze zaplacené dan , které použiji na správu pozemních 

komunikací v daném kraji. 

 Ve vybírání mýtného má velkou výhodu N mecko. Jako jediný stát Evropské 

unie sleduje vozidla satelitním signálem, který dokáže zachytit vozidla nejen 



na všech dálnicích a rychlostních silnicích, ale také na silnicích nižších t íd. eská 

republika by tento zp sob mohla využít p i sledování vozidel, která objížd jí mýtné 

brány, a naú tovat jim vyšší mýtné za použití silnic nižší t ídy. Jednalo by se 

o progresivní stanovení sazeb mýtného pro vozidla nad 3,5 tun. V tší sazba by byla 

na silnicích, které nejsou na pr jezd t žkých vozidel dob e vybavené. Takto vidím 

možný vývoj sazeb mýtného.  

P i nastín ní mýtného jsem zjistila, že motorová vozidla nad 3,5 tuny jsou 

dvakrát zpoplatn na za použití pozemních komunikací. Proto jsem navrhla novelu 

zákona o dani silni ní, která by zahrnovala slevu na dani pro vozidla, která by 

p esáhla na zaplaceném mýtném zákonem danou hranici. 

Navrhnutá sleva byla znázorn na na dvou p íkladech u t ech stejných 

poplatník . V p íkladu se p edpokládalo, že od roku 2012 za ne platit mýtné 

i na silnicích nižší t ídy, aby se znep íjemnilo vozidl m objížd t mýtné brány. 

Po tomto zavedení by se poplatník m zvýšily náklady na zaplaceném mýtném. 

Z nastín ných p íklad  vyplynulo, že ím vyšší náklady poplatník má 

na zaplaceném mýtném, tím vyšší procento slevy na dani by si mohl uplatnit. 

Stanovený cíl bakalá ské práce se mi poda ilo splnit.  
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ZoMDMP zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

§   paragraf 

%   procento 
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