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Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na komparaci zdanění užití motorových vozidel 

ve vybraných zemích Evropské unie. Porovnává daňovou povinnost vybraného podniku 

v České republice a v dalších státech. Práce se zaměřuje i na srovnání poplatků 

souvisejících s provozem vozidel. Diplomová práce doporučí několik návrhů 

k optimalizaci vozového parku vybrané společnosti.  

Klíčová slova 

Silniční daň, poplatky z motorových vozidel, sazba daně, úprava daně, srovnání státu 

EU, mezinárodní komparace  

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The thesis focuses on comparison of motor vehicles taxation in selected European 

Union countries. It compares the tax liability of chosen company in the Czech Republic 

and other countries. Thesis focus on comparison of vehicles operation fees. Diploma 

thesis recommends a few suggestions to optimize vehicle fleet in chosen company.  

Key words 

Motor vehicle tax, motor vehicles fees, tax rate, tax adjustment, EU states comparison, 

international comparison 
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ÚVOD 

Tématem diplomové práce je komparace zdanění užití motorových vozidel 

ve vybraných zemích Evropské unie. Práce bude zaměřena na srovnání daňové 

povinnosti, která je spojena s motorovými vozidly ve vlastnictví obchodní společnosti 

Prefa Brno a.s.  

Diplomová práce je rozdělena do čtyř částí. Nejdříve budou vymezeny cíle práce, 

metody a postupy zpracování, následně budou uvedeny teoretická východiska práce, 

analýza a komparace daní a poplatků plynoucích z užití motorových vozidel 

ve vybraných zemích a poslední část práce bude věnována vlastním návrhům řešením a 

jejich posouzení.  

V teoretických východiscích práce bude věnována pozornost daním a jejich třídění. 

Bude krátce vymezena a vysvětlena problematika rozdílného zdanění v rámci Evropské 

unie. Objeví se zde vymezení základních pojmů, předmět daně, osvobození od daně, 

poplatníci, vznik a zánik daňové povinnosti, základ a úpravy daně, zálohy na daň, 

zdaňovací období a daňové přiznání k silniční daň v České republice, dani 

z motorových vozidel na Slovensku a dani z dopravních prostředků v Polsku. Budou 

uvedeny také poplatky spojené s registrací a provozem vozidel v daných zemích. Dále 

bude pozornost věnována účetním daňovým a ekonomickým aspektům této oblasti 

v České republice. 

 V analytické části práce bude podrobněji představena společnost a uveden její vozový 

park. Budou srovnány sazby daně v jednotlivých zemích a poplatky vážící se k užití 

motorových vozidel jak u osobních, tak i u ostatních vozidel. Stěžejní část pak bude 

věnována výpočtu daňové povinnosti společnosti pro daný vozový park u silniční daně 

v České republice, daně z motorových vozidel ve Slovenské republice a daně 

z dopravních prostředků v Polsku. Budou srovnány ceny dálničních kuponů a mýtného 

pro vozidla dané společnosti v daných státech. V závěru analytické části budou shrnuty 

nejdůležitější poznatky. 
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V poslední návrhové části diplomové práce se objeví vlastní návrhy řešení dané 

problematiky, doporučení pro společnost, které mají návaznost na analytickou a 

teoretickou část práce a jejich vyhodnocení a posouzení vhodnosti. Budou zde uvedeny 

také výhody a nevýhody jednotlivých návrhů a úspora na silniční daní.  
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem diplomové práce je komparace daní a poplatků z užití motorových 

vozidel ve vybraných zemích Evropské unie. Bude vymezena, popsána a porovnána 

silniční daň v České republice, daň z motorových vozidel na Slovensku a daň 

z dopravních prostředků v Polsku. Pozornost bude věnována i dalším poplatkům, 

dálničním kuponům, sazbám a systému mýtného. 

Dílčí cíle jsou:  

• výpočet daňové povinnosti pro různé kategorie motorových vozidel, které má 

společnost Prefa Brno a.s. v obchodním majetku, její srovnání a zhodnocení 

v daných zemích, 

• uvedení náležitostí a povinností, které jsou s těmito daněmi a poplatky spojeny, 

vymezení a zhodnocení, jak jsou řešeny v daných státech, 

• vypracování návrhů a doporučení pro společnost, které povedou k optimalizaci 

daňové povinnosti, budou uvedeny výhody, nevýhody a postup výpočtu 

jednotlivých návrhů. 

Pozornost je věnována současnému stavu vozového parku společnosti, ve kterém je 

v současnosti zahrnuto 173 motorových prostředků. Vypracované návrhy budou 

vycházet z teoretické a analytické části práce a budou se týkat pořízení ekologicky 

šetrnějších vozů a způsobu pořízení a obměny dalších vozů. Návrhy budou následně 

vyhodnoceny, porovnány a shrnuty. Vozy s hmotností menší než 12 t a elektrickým 

pohonem anebo pohonem na stlačený zemní plyn jsou v České republice osvobozeny 

od silniční daně, na Slovensku na tyto vozy dopadá nižší sazba daně.  

Při zpracování diplomové práce byly použity metody analýzy a syntézy, indukce a 

dedukce, a to zejména v analytické části práce. Poznatky jsou rozebrány a zkoumány 

jednotlivě a poté jsou shrnuty a zkoumány jako celek. V analytické a návrhové části se 

použije metoda komparace. Je porovnána metodika výpočtu daňové povinnosti 

ve vybraných zemích EU a náležitosti k tomu se vážící. 
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Byly využity informace a podklady, které byly získány z emailové komunikace se 

zaměstnanci vybrané společnosti, které obsahovaly i seznam motorových prostředků a 

některé jejich parametry a vlastnosti, které byly důležité pro výpočet daňové povinnosti 

a komparaci ve vybraných státech. Dále byly čerpány poznatky z uvedené literatury, 

článků a zdrojů. 

Na začátku byla oslovena společnost s žádostí o spolupráci při vypracovávání 

diplomové práce. Z výročních zpráv bylo zjištěno, že společnost vyváží část svých 

výrobků na Slovensko. Pro komparaci byla vybrána Česká republika, ve které 

společnost sídlí, dále Slovenská republika a Polská republika. Byly vymezeny teoretické 

poznatky týkající se daní a poplatků z užití motorových vozidel. V analytické části byl 

zkoumán vozový park společnosti, byl proveden výpočet a komparace daňové 

povinnosti a poplatků společnosti pro jednotlivé státy. Následně byly vypracovány a 

posouzeny čtyři návrhy pro společnost vedoucí k optimalizaci jejího vozového parku a 

úspoře na silniční dani.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE: DANĚ A 

POPLATKY Z UŽITÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL 

V teoretických východiscích práce budou definovány základní pojmy z oblasti daní, 

silniční daně a obdobných poplatků z užití motorových vozidel, které se objeví v dalších 

částech diplomové práce.  

2.1  Daně a jejich třídění 

Daně jsou jedním z příjmů veřejných rozpočtů. Mezi příjmy veřejných rozpočtů také 

patří poplatky, půjčky a dary (1, s. 15).  

Daň lze definovat jako „povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného 

rozpočtu. Je to platba neúčelová a neekvivalentní.“ (1, s. 15) Podle další definice je 

možné daň chápat jako „povinnou, zákonem předem stanovenou částku, kterou se 

odčerpává na nenávratném principu část nominálního důchodu ekonomického 

subjektu.“ (2, s. 11) Platba daní se opakuje v určitých časových intervalech anebo je 

nepravidelná. Mezi daně se z ekonomického hlediska řadí i cla (1, s. 16). 

Prostřednictvím daní se odebírají příjmy soukromého sektoru a plynou do veřejného 

sektoru, tyto prostředky nemusí veřejný sektor splácet a vracet (2, s. 11). 

Další definice daně může znít v anglickém jazyce takto: „Compulsory monetary 

contribution to the state's revenue, assessed and imposed by a government on the 

activities, enjoyment, expenditure, income, occupation, privilege, property, etc., 

of individuals and organizations.“ (3) Tuto definici můžeme přeložit jako povinný 

peněžní příspěvek do státního rozpočtu, který je uložen vládou na činnosti, požitky, 

výdaje, příjmy a zaměstnání, hrazený jednotlivci nebo společností. 

Definice daně se shodují v povinnosti platby do rozpočtů veřejného sektoru (státu), 

která je stanovena zákonem nebo vládou státu a neexistenci přímého ekvivalentního 

protiplnění za tuto platbu (4, s. 171). Poplatky jsou také povinnými platbami, ale 

v porovnání s daněmi je za ně poskytováno dané protiplnění (4, s. 171). 



16 

 

2.1.1 Třídění daní 

Daně se rozlišují dle různých hledisek, jedním z nejpoužívanějších je dělení na přímé a 

nepřímé daně (1, s. 19-20). Přímé daně platí poplatník ze svého důchodu a předpokládá 

se, že daňové břemeno nemůže převést na jinou osobu. Mezi přímé daně patří daně 

z důchodu a majetkové daně. Nepřímé daně odvádí plátce, ale nesnižují mu jeho 

důchod, daň je přenesena na jiný subjekt. K nepřímým daním se řadí daň ze spotřeby a 

obratu, daň z přidané hodnoty a cla. U nepřímých daní rozlišujeme poplatníka a plátce, 

u přímých daní se používá pouze termín poplatník, který platí a zároveň i odvádí daň 

(1, s. 20).  

Dále se mohou daně rozdělit dle předmětu, patří sem daň z příjmu, spotřeby a majetku. 

Do daní z příjmů spadá daň z mezd, ze zisku podnikajících FO a PO a zákonné pojistné 

na sociální zabezpečení. Do daní ze spotřeby se řadí zdanění vybraných komodit – např. 

líh, pivo, tabák a tabákové výrobky, benzín a daň z přidané hodnoty. Do majetkových 

daní se řadí opakující se daně z držby nemovitostí, automobilů anebo jednorázové daně 

hrazené při změně vlastníka – daň dědická a darovací a z převodu majetku (4 s. 171). 

Daně lze rozdělit dle rozpočtu, do kterého plynou na státní, municipální, vyšších 

územněsprávních celků a svěřené – rozpočty nižších územněsprávních celků  

(1, s. 22-23). Daně lze třídit také dle klasifikace OECD, která se používá v mnohých 

zemích a usnadňuje tak srovnání. Daně se dělí podle této klasifikace dle toho, zda jsou 

placeny domácnostmi, nebo podniky, a zda jsou pravidelné nebo nejsou (2, s. 23). 

Klasifikace dle metodiky OECD: 

• 1000 Daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů, 

o 1100 Daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů od jednotlivců, 

o 1200 Daně z příjmů, zisků a kapitálových výnosů od společností, 

o 1300 Položky, které nelze jednoznačně zařadit mezi 1100 a 1200, 

• 2000 Příspěvky na sociální zabezpečení, 
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o 2100 Zaměstnanci, 

o 2200 Zaměstnavatelé, 

o 2300 Samostatně výdělečná nebo nezaměstnaná osoba, 

o 2400 Nezařaditelné mezi 2100, 2200 a 2300, 

• 3000 Daně z mezd a pracovních sil, 

• 4000 Daně majetkové, 

o 4100 Pravidelné daně z nemovitého majetku (domácnosti a ostatní), 

o 4200 Pravidelné daně z čistého jmění (jednotlivci a společnosti), 

o 4300 Daně z nemovitostí, dědické a darovací, 

o 4400 Daně z finančních a kapitálových transakcí, 

o 4500 Ostatní nepravidelné daně z majetku, 

o 4600 Ostatní pravidelné daně z majetku, 

• 5000 Daně ze zboží a služeb, 

o 5100 Daně z výroby, prodejů, převodů, leasingu a dodávek a úpravy 

zboží, 

o 5110 Daně všeobecné (DPH, daně prodejní a ostatní všeobecné daně 

ze zboží a služeb), 

o 5120 Daně ze specifických zboží a služeb (spotřební daně, cla, dovozní a 

vývozní daně atd.), 

o 5200 Daně z používání nebo povolení používání zboží nebo vykonání 

činnosti (pravidelné a nepravidelné), 

• 6000 Ostatní daně (5, s. 39-40). 
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Silniční daň může být zařazena do majetkových daní nebo do ekologických daní. Daně 

majetkové jsou ukládány na půdu, stavby, motorová vozidla a případně na jiný movitý 

majetek. Majetkové daně se dále dělí na pravidelné a jednorázové daně (2, s. 66–67). 

Ekologické daně lze třídit dle různých hledisek, jedním z nich je dle předmětu 

ekologické daně na daň z motorových paliv, z automobilů, z energetických surovin 

anebo daň z emisí, poplatky za těžbu nerostných surovin anebo platby za využívání 

životního prostředí (1, s. 260). Daň z automobilů se dále dělí na daň hrazenou 

při registraci nebo koupi vozidla a roční silniční daň (1, s. 266).  

2.2  Daně z užití motorových vozidel v EU a ekologický dopad užití 

motorových vozidel 

Doprava má za následek tvorbu až 1/5 z celkového objemu hlavního skleníkového 

plynu oxidu uhličitého – CO2. Daně z užití motorových vozidel by měly být nastaveny 

tak, aby náklady na ně vyvážily negativní dopad užití vozidel na společnost a mělo 

by docházet k napravení škod způsobených provozem vozidel. (6, s. 562-527). 

V některých zemích se snaží omezovat dopravu a tím omezit znečištění ovzduší, tak že 

zavádí dražší parkovné a zvyšují poplatky za průjezd danou oblastí. Zároveň v těchto 

zemích nabízí environmentálně přívětivější formu dopravy osob i zboží (7, s. 30). 

V EU je zdanění silničních motorových vozidel prováděno ve dvou typech, a to 

registrační daň a daně silniční (z užití motorových vozidel). Registrační daň při koupi 

vozidla je jednorázová, hrazená v okamžiku nákupu. Tato daň je zavedena ve většině 

členských zemí EU, nehradí se pouze v osmi státech a to: Bulharsko, Německo, 

Estonsko, Lucembursko, Švédsko, Slovensko, Česká republika a Velká Británie. Výše 

registrační daně z osobních motorových vozidel je ve dvanácti státech EU ovlivněna 

ekologickými aspekty – emise CO2. V ostatních státech je pak výše daně závislá 

na kupní ceně, stáří vozidla, objemu motoru, spotřebě paliva, výkonu motoru, váze nebo 

délce vozidla. Evropská unie by chtěla sjednotit tuto povinnost a daň postupně 

eliminovat vzhledem k její nejednotnosti a neefektivitě měření dopadu na životní 

prostředí (6, s. 524-525). Soukromé osobní automobily jsou zdaněny v závislosti 

na emisi CO2 pouze v osmi členských státech – Finsko, Irsko, Lucembursko, Německo, 
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Portugalsko, Řecko, Švédsko a Velká Británie. V dalších zemích EU jsou pak různá 

osvobození, snížení nebo zvýšení základu daně dle emisní třídy (6, s. 525).  

Problematika znečištěného ovzduší se netýká pouze daných měst a států, ale je 

nadnárodní. Zdanění užití silničních vozidel by mělo být sjednoceno alespoň v rámci 

EU, aby bylo efektivní, spravedlivé a odpovídalo principu trvale udržitelného rozvoje. 

Jako nejvhodnější způsob měření dopadu na životní prostředí se jeví užití sazby daně 

dle emise CO2 (6, s. 526-528). Mělo by se danit nejen užití motorových vozidel 

v podnikání, ale také soukromými osobami, pokud má být naplněn princip všeobecnosti 

(7, s. 31). 

Počet vozů (osobní, nákladní, užitkové vozy a autobusy), na světě se blíží k jedné 

miliardě. Největší počet vozů na 1 000 obyvatel je v USA, kde na 1 000 obyvatel 

připadá 800 vozů, cca polovinu těchto vozů tvoří osobní automobily. V Evropě 

pak převládá poměr osobních automobilů na počet obyvatel.  V ČR tvoří osobní 

automobily 4/5 všech vozidel a celkový počet osobních vozů prudce roste (8).  

 

Obrázek č. 1: Vývoj počtu vozidel v ČR v období 1993-2017 

(Zdroj: 9, s. 47) 
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Jak je vidět na obrázku č. 1, v České republice enormně stoupá počet motorových 

vozidel, a o zejména osobních vozů, jejichž počet se téměř zdvojnásobil a nákladních 

vozů, jejichž počet se více než ztrojnásobil od roku 1993. Počet autobusů a 

jednostopých vozidel se mírně také zvýšil v letech 1993–2017 (9, s. 47).  

Ze statistik dále vyplývá, že se zvyšuje i počet ujetých kilometrů vozy. Největší nárůst 

ujetých kilometrů je u vozů s naftovým pohonem, u benzinových vozů je počet ujetých 

kilometrů poměrně stabilní (9, s. 32-36). Roste i průměrné stáří osobních vozidel v ČR, 

v roce 2011 bylo průměrné stáří vozidel 12, 7 let a v roce 2017 to již bylo 14,6 let 

(9, s. 49).  

2.3  Silniční daň v České republice 

V následující části budou vymezeny pojmy vážící se k silniční daní v České republice. 

Bude popsán předmět daně, osvobození od daně, poplatníci, základ a úpravy daně, slevy 

na dani, vznik a zánik daňové povinnosti a bude vymezeno zdaňovací období a způsob 

registrace k dani.  

2.3.1 Předmět daně 

Předmětem silniční daně jsou silniční motorová vozidla a přípojná vozidla, která jsou 

registrovaná a provozována v ČR k podnikání nebo samostatné výdělečné činnosti. 

Předmětem daně jsou vždy vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 3,5 tuny, která 

jsou určena k přepravě nákladů a jsou registrována v ČR (10, §2). Předmětem silniční 

daně jsou také vždy nákladní automobily s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny 

registrované v ČR a přípojná vozidla (4, s. 194). Tyto vozidla jsou předmětem daně 

bez ohledu na to, zda jsou provozována v ČR nebo v zahraničí, nebo zda jsou odstavena 

nebo na opravě (11, s. 18). Předmětem silniční daně nejsou speciální pásové 

automobily, zemědělské a lesnické traktory a vozidla se zvláštní registrační značkou 

(10, §2).  

Od silniční daně jsou osvobozena tato vozidla: 

• vozidla kategorie L (mopedy a motocykly), 
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• vozidla pro diplomatické a konzulární účely, 

• vozidla použita alespoň z 80 % na linkovou osobní vnitrostátní přepravu, 

• vozidla používaná složkou ozbrojených sil, civilní obrany, bezpečnostních 

sborů, policie, hasičů, zdravotních služeb, důlní a horské záchranné služby a 

vozidla používaná při poruchách na plynárenských a energetických zařízeních, 

• vozidla speciální a samosběrová a vozidla pro správu a úpravu komunikací,  

• vozidla pro přepravu osob a nákladů s nejvyšší povolenou hmotností méně než 

12 tun, která mají elektrický, hybridní pohon, nebo jejich palivem je ropný 

zkapalněný plyn, stlačený zemní plyn, nebo mají motor ke spalování benzínu a 

ethanolu 85, 

• vozidla požární ochrany, 

• a vozidla určena jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba, která 

nejsou používána při podnikání (10, §3). 

2.3.2 Poplatníci 

Poplatníkem silniční daně je provozovatel vozidla zapsaný v technickém průkazu, nebo 

ten kdo vozidlo užívá, pokud provozovatel zemřel, zanikl, byl zrušen nebo je odhlášen 

z registru vozidel. Poplatníkem daně je také zaměstnavatel, který vyplácí cestovní 

náhrady zaměstnanci za použití jeho osobního automobilu nebo přípojného vozidla, 

pokud daňová povinnost již nevznikla provozovateli vozidla. Poplatníkem je dále ten, 

kdo užívá vozidlo, jež je vedeno jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba. 

Poplatníkem silniční daně je též organizační složka osoby, která má sídlo nebo trvalý 

pobyt v zahraničí. Pokud je u stejného vozidla více poplatníků, platí daň společně a 

nerozdílně (10, §4). 

Poplatník daně se určí jako ten, kdo vozidlo užívá k podnikatelské činnosti, nikoliv dle 

toho, zda ho účetně nebo daňově odepisuje (11, s. 37). 



22 

 

2.3.3 Základ a úpravy daně 

Základ silniční daně se určí dle zdvihového objemu motoru v cm3 u osobních 

automobilů, výjimku tvoří osobní automobily na elektrický pohon, dle součtu největších 

povolených hmotností na nápravy v tunách a počtu náprav u návěsů anebo dle největší 

povolené hmotnosti v tunách a počtu náprav u ostatních vozidel (4, s. 194). V případě, 

že dojde v průběhu zdaňovacího období k přestavbě vozidla a tím se změní druh vozidla 

nebo sazba daně, pak se k této změně přihlédne až v dalším zdaňovacím období 

(11, s. 53). Konkrétní roční sazby daně budou uvedeny v analytické části práce.  

Pokud je poplatníkem zaměstnavatel, který hradí cestovní náhrady zaměstnanci, může 

použít sazbu daně 25 Kč za každý den použití osobního automobilu nebo přípojného 

vozidla, jestliže je to pro zaměstnavatele výhodnější (10, §6). Zaměstnavatel musí hradit 

za každý kalendářní den denní sazbu silniční daně za svého zaměstnance, který by svůj 

soukromý automobil použil při výkonu práce např. na služební cestu (13, s. 111).  

 Je-li poplatníkem silniční daně osoba zabývající se zemědělskou výrobou a vozidlo je 

použito k činnosti v rostlinné výrobě, sazba daně se sníží o 25 % (10, §6). 

 Sazba daně se snižuje o: 

• 48 % po dobu 36 měsíců od data první registrace vozidla  

• 40 % po dobu dalších následujících 36 měsíců od první registrace, tedy 37. – 72. 

měsíc 

• 25 % po dobu další 36 měsíců od první registrace, tedy 73. – 108. měsíc 

(10, §6). 

Sazba daně se zvýší o 25 % u vozidel, které byly registrovány poprvé v ČR nebo 

zahraničí do 31. prosince 1989 (12, s. 285).  

Za datum první registrace vozidla nelze považovat datum výroby. Datem první 

registrace je myšlena registrace v tuzemsku nebo zahraničí. Za datum první registrace je 

možné také považovat datum uvedení vozidla do provozu nebo datum přidělení 

registrační značky (11, s. 16). 
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Sazba daně se snižuje o 100 % u nákladních automobilů a přípojných vozidel s největší 

povolenou hmotností nad 3,5 tuny a do 12 tun, pokud je toto vozidlo používáno veřejně 

prospěšným poplatníkem a plynoucí příjmy nejsou předmětem daně z příjmů, 

používáno FO, která nemá příjmy ze samostatné činnosti anebo se jedná o výcvikové 

vozidlo použité u činnosti, z níž příjmy nejsou předmětem daně z příjmu (10, §6). 

Sazba daně se sníží o 48 % u nákladních automobilů a přípojných vozidel s největší 

povolenou hmotností 12 a více tun u výše uvedených osob a výcvikových vozidel, ale 

již není možné použít snížení sazby daně dle počtu měsíců od první registrace vozidla 

(10, §6).  

2.3.4 Vznik a zánik daňové povinnosti 

Daňová povinnost vzniká v kalendářním měsíci, v němž byly splněny podmínky 

pro vznik daňové povinnosti. Daňová povinnost zaniká v kalendářním měsíci, v němž 

skončily skutečnosti zakládající daňovou povinnost. Při změně osoby poplatníka, 

přechází daňová povinnost na nového poplatníka v měsíci, kdy došlo ke změně (10, §8). 

Vznikla-li nebo zanikla-li daňová povinnost v průběhu zdaňovacího období, je 

poplatník povinen uhradit poměrnou část z roční sazby silniční dně (10, §9).  

2.3.5 Zálohy na daň, sleva na dani 

Poplatník platí zálohy na daň a ty jsou splatné k 15. dubnu, 15. červenci, 15. říjnu a 

15. prosinci. Výše zálohy na daň se vypočte jako 1/12roční sazby x každý kalendářní 

měsíc ve kterém poplatníkovi plynula daňová povinnost v daném kalendářním čtvrtletí 

předcházející měsíc splatnosti. Výše zálohy k 15. prosinci se posuzuje dle měsíce října a 

listopadu. Zálohy na daň se neplatí u vozidel s nárokem na osvobození (11, s. 77). 

Poplatník může také uhradit celou roční sazbu daně najednou v případě celoroční 

daňové povinnosti. K 31. lednu následujícího roku si v daňovém přiznání k silniční dani 

poplatník uhrazené zálohy vyúčtuje (12, s. 109). Daň se tedy platí pouze za ty měsíce, 

ve kterých bylo vozidlo předmětem daně (11, s. 51).  
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U nákladních automobilů a přípojných vozidel s největší povolenou hmotností 12 a více 

tun u výše uvedených osob a výcvikových vozidel platí provozovatel zálohu na daň 

ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti a nejpozději do 15. prosince daného 

zdaňovacího období (10, §10). 

Slevy na dani je možné využít při kombinované dopravě. Kombinovaná doprava je 

přeprava zboží v přepravní jednotce nebo nákladním automobilu, přívěsu nebo návěsu 

s tahačem, kdy je využita železniční nebo vnitrozemská vodní doprava na úseku delším 

než 100 km vzdušnou čarou, kdy její počáteční nebo konečný úsek je po pozemní 

komunikaci. U vozidla, které je využívané pouze ke kombinované přepravě je sleva 

na dani 100 %. U vozidel, které ujedou více než 120 jízd ve zdaňovacím období, činí 

sleva 90 %, pro 91-120 jízd sleva 75 %, pro 61-90 jízd 50 % a pro 31-60 jízd 25 % 

(10, §12). 

Záloha na daň, daň a sleva na dani se zaokrouhluji na celé koruny nahoru (11, s. 77).  

2.3.6 Zdaňovací období a výnosnost daně silniční  

U silniční daně je zdaňovacím obdobím kalendářní rok. Daňové přiznání podává a 

uhradí poplatník do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího 

období (4, s. 195). Poplatník je povinen vést evidenci o platbách a zálohách na daň 

za každé vozidlo samostatně. Daňové přiznání se podává na předepsaném tiskopise a lze 

ho i podat elektronicky (11, s. 82). 

Výnosy ze silniční daně plynou do Státního fondu dopravní infrastruktury, kam také 

plynou výnosy ve výši 20 % z celkového výnosu ze spotřební daně na uhlovodíková 

paliva a maziva (14). 

Jak je vidět na níže uvedeném grafu, výnosy z inkasa silniční daně mají rostoucí 

tendenci a v roce 2017 přesahovaly 6 miliard korun.  
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Graf č. 1: Vývoj inkasa ze silniční daně v ČR 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 14) 
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2.4  Poplatky z motorových vozidel v České republice 

V následující části práce uvedeme některé poplatky, které jsou spojeny s registrací a 

provozem motorových vozidel v České republice.  

Tabulka č. 1: Poplatky za správní úkony spojené s motorovými vozidly v ČR v Kč 

Správní úkon Poplatek  

Registrace nebo změna vlastníka motocyklu do 50 cm3/nad 50 cm3 300/500 

Registrace nebo změna vlastníka motor. vozidla s nejméně 4 koly 800 

Registrace nebo změna vlastníka přípoj. vozidla do 750 kg/nad 750 kg 500/700 

Vyřazení vozidla z provozu (depozit) 200 

Vyřazení z registru z důvodu zániku nebo odcizení vozidla zdarma 

Vydání tabulky registrační značky – za každou tabulku 200 

Zápis změny do technického průkazu – za každou změnu 50 

Vydání paměťové karty podniku, dílny nebo řidiče 700 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 15) 

Motorová vozidla s povolenou max. hmotností do 3,5 t (bez ohledu na hmotnost 

přípojného vozidla) se mohou pohybovat po zpoplatněných komunikacích, pokud mají 

nalepený platný dálniční kupón. Dálniční kupón je nepřenosný a po vylepení se nesmí 

již použít na jiné vozidlo (16).  

Motorová vozidla s max. povolenou hmotností nad 3,5 t musí platit mýtné při jízdě 

po dálnicích a silnicích I. třídy, tyto vozidla musí být vybavena palubní jednotkou, která 

je nepřenosná a je vázána na dané vozidlo zaevidované v systému elektronického 

mýtného. Výše mýtného se stanoví jako sazba mýtného x ujetá vzdálenost 

po zpoplatněné komunikaci. Při placení mýtného je možný jeden ze způsobů platby, a to 
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předem na distribučním místě anebo zpětně na fakturu – při uzavření smlouvy. Sazby 

mýtného se určí dle emisní třídy vozidla, počtu náprav vozidla nebo jízdní soupravy a 

období dne – ve večerních hodinách je sazba mýtného vyšší (16). 

Níže na obrázku č. 2 jsou zobrazeny zpoplatněné dálnice a silnice v České republice. 

Pro jízdu po nich je nutné mít vylepený platný dálniční kupon nebo uhradit mýtné.  

 

Obrázek č. 2: Mapa zpoplatněných komunikací v ČR 

(Zdroj: 17) 

2.4.1 Účetní, daňové a ekonomické aspekty silniční daně a poplatků 

z motorových vozidel 

Silniční daň hradí provozovatel vozidla zapsaný v technickém průkazu vozidla. 

U finančního leasingu hradí většinou silniční daň nájemce – podnikatelský subjekt. 

U operativního leasingu hradí silniční daň leasingová společnost, podává také daňové 

přiznání (13, s. 30-31). 

Zaplacená silniční daň je daňově uznatelným výdajem, jestliže poplatník silniční daně je 

zapsán jako provozovatel vozidla v technickém průkazu vozidla registrovaného v ČR a 
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toto vozidlo používá pro výkon samostatné výdělečné činnosti. Silniční daň placená 

zaměstnavatelem při užití soukromého vozidla zaměstnance je také daňově uznatelným 

výdajem. Pokud by vozidlo používal k vlastnímu podnikání jiný poplatník 

než provozovatel, provozovateli nelze uznat zaplacenou silniční daň jako daňově 

uznatelný náklad (11, s. 94). 

Níže v tabulce je uvedeno účtování některých operací spojených s úhradou silniční daně 

a poplatků z užití motorových vozidel. 

Tabulka č. 2: Účtování silniční daně dle české legislativy 

Účetní případ MD/D 

Platba zálohy z bankovního účtu – silniční daň 345/221 

Daňová povinnost – silniční daň, doměření daně 531/345 

Převod zůstatku při uzavírání účetních knih 345/702 

Převod zůstatku při otevírání účetních knih 701/345 

Přeplatek na silniční daň – počáteční stav 345/701 

Nákup dálničního kupónu, platba mýtného 538/2xx 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 11, s. 94) 

2.5   Daň z motorových vozidel ve Slovenské republice 

Ve Slovenské republice je zavedena daň z motorových vozidel (daň z motorových 

vozidiel), která je obdobou České silniční daně. Níže bude uveden předmět a úpravy 

daně, vymezen poplatník daně, vznik a zánik daňové povinnosti, zdaňovací období a 

zálohy na daň. 
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2.5.1 Předmět daně 

Daň z motorových vozidel se vztahuje na motorová a přípojná vozidla kategorie L, M, 

N a O (18). Předmětem u daně jsou vozidla, která se ve zdaňovacím období používají 

při podnikání a jsou registrovaná ve Slovenské republice (19, §1). Za podnikání se 

považuje soustavná činnost vykonávaná samostatně, vlastním jménem na vlastní 

odpovědnost za účelem dosažení zisku. Kritérium soustavnosti je splněno i u sezonních 

činností a při přerušení činnosti podnikatelem (18).  

Předmětem daně na Slovensku nejsou vozidla pro zkušební jízdy se zvláštním 

evidenčním číslem obsahujícím písmeno M (motorová vozidla s nejméně 4 koly, které 

se používají pro přepravu osob) a vozidla označené jako speciální, určené k výkonu 

speciálních činností bez možnosti přepravy (19, §2).  

Od daně je osvobozeno vozidlo používané na diplomatické a konzulární mise, 

záchranná zdravotnická, horská a hasičská vozidla. Dále jsou osvobozena vozidla 

užívaná výhradně pro zemědělství a lesnictví. Vozidla využívaná k osobní pravidelné 

přepravě, která je vykonávaná na základě smlouvy o službách ve veřejném zájmu jsou 

také osvobozena. Osvobození od daně se musí uvést v daňovém přiznání (19, §4). 

2.5.2 Poplatníci 

Poplatníkem daně je FO nebo PO, která je majitelem vozidla a je zapsána v dokladech 

vozidla anebo její organizační složka. Poplatníkem dále může být osoba, která užívá 

vozidlo v případě, že majitel zemřel, zanikl, byl zrušen, nebo neužívá vozidlo 

k podnikání. Poplatníkem také může být zaměstnavatel, který vyplácí zaměstnanci 

za použití jeho soukromého vozidla cestovní náhrady (19, §3). 

2.5.3 Základ a úpravy daně 

Základ daně pro osobní vozidla je objem válců motoru v cm3. Základem daně 

pro vozidla kategorie L, M a N poháněná elektřinou je výkon motoru v KW. Pro vozidla 

určená k přepravě osob, nákladní, přípojná vozidla a autobusy se základ daně určí dle 
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největší přípustné celkové hmotnosti vozidla (19, §5). Roční sazba daně z motorových 

vozidel bude uvedena v analytické části práce. 

Roční sazba daně motorových vozidel se sníží v závislosti na počtu měsíců od první 

registrace vozidla o:  

• 25 % po dobu 36 měsíců, 

• 20 % po dobu dalších 36 měsíců (resp. 37.- 72. měsíc),  

• 15 % po dobu dalších 36 měsíců (resp. 72.- 108. měsíc) (18). 

Roční sazba daně se zvýší po uplynutí 144 měsíců od první registrace o: 

• 10 % po dobu 12 měsíců (resp. 145.- 156. měsíc) 

• 20 % v dalších měsících (resp. od 157. měsíce) (18). 

Upravená roční sazba daně dle měsíce od první registrace se ještě sníží o 50 % 

u hybridního motorového, hybridního elektrického vozidla a u vozidel kategorie L, M, a 

N, jež mají pohon na stlačený, nebo zkapalněný zemní plyn anebo vodíkový pohon 

(18). 

2.5.4 Vznik a zánik daňové povinnosti 

Daňová povinnost vzniká prvním dnem měsíce, ve kterém byli splněny podmínky. 

Daňová povinnost zaniká posledním dnem měsíce, v kterém došlo k vyřazení nebo 

dočasnému vyřazení z evidence vozidel, dále pokud došlo k ukončení nebo přerušení 

podnikání, nebo zániku poplatníka bez likvidace, kdy došlo ke změně majitele vozidla 

nebo užití vozidla v podnikání. Daňová povinnost také zaniká 31. prosince u vozidla 

užívaného v podnikání, pokud o něm nebylo účtováno, nebo se nevedla o něm daňová 

evidence a nebyly uplatněny výdaje spojené s užíváním vozidla. Poplatník tuto 

skutečnost musí oznámit správci daně do 31. ledna následujícího roku (19, §8). 

 



31 

 

2.5.5 Zálohy na daň 

Záloha na daň je součtem ročních sazeb za vozidla, které jsou předmětem daně 

k 1. lednu daného zdaňovacího období. Poplatník, u nějž je předpokládaná daň mezi 

700 - 8 300 eury musí platit čtvrtletní zálohy, které jsou splatné do konce příslušného 

čtvrtletí. Poplatník s daňovou povinností vyšší než 8 300 eur musí platit měsíční zálohy. 

Poplatník, u něhož předpokládaná daň u jednoho správce daně nepřesáhne 700 eur a 

u kterého vznikne daňová povinnost v průběhu roku, zálohy neplatí (18).  

Daň, její poměrná část, zálohy, snížená nebo zvýšená roční sazba se zaokrouhlují 

na eurocenty dolů (18).  

2.5.6 Zdaňovací období a výnosy z daně z motorových prostředků  

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Daňové přiznání za předchozí rok se podává 

k 31. lednu správci daně, k tomuto datu je daň také splatná. Při zrušení, ukončení 

podnikání, konkurzu poplatníka s nebo bez likvidace se podává daňové přiznání 

do jednoho měsíce po uplynutí zdaňovacího období. Při úmrtí poplatníka musí daňové 

přiznání podat dědic do 3 měsíců, tato lhůta může být i prodloužena (19, § 9).  

 

Graf č. 2: Vývoj inkasa z daně z motorových vozidel v SR 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 20) 
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Výnosy z daně z motorových vozidel plynou do rozpočtů vyšších územněsprávních 

celků. Jak vidíme na grafu č. 2 výnosy se zvyšují ve sledovaných letech, a to 

koresponduje je i s růstem počtu motorových vozidel na Slovensku (18, 20).  

2.6  Poplatky z motorových vozidel ve Slovenské republice 

V tabulce níže jsou uvedeny jednotlivé poplatky za správní úkony týkající se 

motorových vozidel na Slovensku. 

Tabulka č. 3: Poplatky za správní úkony spojené s motorovými vozidly v SR v EUR 

Správní úkon Poplatek  

Registrace nebo změna vlastníka mot. vozidla kategorie L, M1 a 

N1 – určí se jako sazba dle výkonu motoru x koeficient dle doby 

od první registrace 

min. však 33 

Registrace nebo změna vlastníka mot. vozidla kategorie L, M1 a 

N1 s max. 3 místy k sezení 

33 

Registrace nebo změna vlastníka elektromobilu 33 

Vyřazení vozidla z provozu (depozit) – dle doby vyřazení  5-350 

Vyřazení z registru z důvodu zániku nebo odcizení vozidla zdarma 

Vydání tabulky registrační značky – za každou tabulku 16,5 

Zápis změny do dokladů  6 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 21) 

Od těchto poplatků při registraci a změně vlastníka je osvobozena osoba, která majetek 

nabyla děděním a osoba s těžkým zdravotním postižením. Poplatek se také sníží o 50 % 

max. na 33 Eur při zápisu držitele hybridního motorového nebo elektrického vozidla, 

vozidla s pohonem na stlačený nebo zkapalněný zemní plyn nebo vodíkový pohon (21). 
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Povinnost úhrady dálniční známky za užití vymezených úseků dálnic a rychlostních 

silnic mají dvojstopá motorová vozidla a jízdní soupravy s hmotností do 3,5 t, vozidla 

kategorie M1 a jejich jízdní soupravy bez ohledu na hmotnost. Dálniční známka musí 

být vylepena před užitím zpoplatněného úseku a musí být uhrazena (22). 

V SR byly zavedený elektronické dálniční známky od 1. ledna 2016. Řidiči si mohou 

zakoupit dálniční známku přes internet, pomocí aplikace, e-shopu, samoobslužných 

automatů anebo na prodejních místech (22). 

Výběr mýtného se v SR vztahuje na motorová vozidla s největší přípustnou hmotností 

nad 3,5 t za užití vymezených úseků. Výše mýtného se vypočte jako počet ujetých km x 

sazba mýta. Sazba mýta se liší pro vozidla s hmotností od 3,5 do 12 t a pro vozidla 

s hmotností nad 12 t. Jiná sazba je také pro vozidla určená pro přepravu více než 9 osob 

vč. řidiče. Zde jsou také dvě kategorie dle hmotnosti od 3,5 – 12 t a více než 12 t. Sazby 

se dále člení dle emisní třídy vozidla EURO s ohledem nebo bez ohledu na počet 

náprav. Vozidla kategorie M1 s hmotností nad 3,5 t určené pro přepravu méně než 9 

osob nepodléhají povinnosti platit mýto (23).  

 

Obrázek č. 3: Mapa placených úseků v SR 

(Zdroj: 22) 
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2.7  Daň z dopravních prostředků v Polsku 

V Polsku je daň z dopravních prostředků (podatek od środków transportowych), která je 

obdobou České silniční daně. Níže bude uveden předmět daně, poplatníci, konstrukce 

sazby daně, vznik a zánik daňové povinnosti a zálohy na daň. 

2.7.1 Předmět daně 

Předmětem daně z dopravních prostředků v Polsku jsou: 

• nákladní automobily s max. přípustnou hmotností vyšší než 3,5 t a nižší než 12 t, 

• nákladní automobily s max. přípustnou hmotností 12 a více t, 

• návěsové a přívěsové tahače a traktory uzpůsobené k užívání s návěsem nebo 

přívěsem, jejichž celková povolená hmotnost soupravy činí 3,5 – 12 t, 

• návěsové a přívěsové tahače a traktory uzpůsobené k užívání s návěsem nebo 

přívěsem, jejichž celková povolená hmotnost soupravy je vyšší než 12 t, 

• návěsy a přívěsy, které s motorovým vozidlem mají dohromady povolenou 

celkovou hmotnost 7-12 t, kromě těch, které se užívají pouze pro zemědělskou 

činnost a provozovatel je poplatníkem zemědělské daně, 

• návěsy a přívěsy, které s motorovým vozidlem mají dohromady povolenou 

celkovou hmotnost vyšší než 12 t, kromě těch, které se užívají pouze 

pro zemědělskou činnost a provozovatel je poplatníkem zemědělské daně, 

• autobusy (24).  

Od daně jsou osvobozeny vozidla užívaná diplomatickými a konzulárními úřady, 

vozidla vedená jako mobilizační zásoba, speciální vozidla a historická vozidla. Obecní 

rada může také stanovit některé výjimky a osvobození (24).  
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2.7.2 Poplatníci 

Daň z dopravních prostředků platí fyzické a právnické osoby vlastnící dopravní 

prostředky, organizační složky, na které je vozidlo přihlášeno a držitelé dopravních 

prostředků registrovaných na území Polské republiky (24).  

Vlastní-li dopravní prostředek dvě fyzické nebo právnické osoby, jsou povinni daň 

z dopravních prostředků hradit společně a nerozdílně (24).  

2.7.3 Základ daně a úpravy daně 

Základ daně je počet dopravních prostředků, které vlastní daný poplatník. Pro jednotlivé 

dopravní prostředky se stanoví sazba daně dle typu vozidla a jeho maximální přípustné 

hmotnosti (24). 

Sazbu daně stavoví jednotlivé obecní rady a musí se řídit pouze stanovenými 

maximálními možnými sazbami, které jsou uvedené v zákoně o místních daních a 

poplatcích. Je také stanovena minimální sazba daně pro vozidla s hmotností nad 12 t. 

Zákon také stanovuje typy vozidel, na které dopadají nižší daňové sazby. Sazby se 

stanovují s ohledem na dopad vozidla na životní prostředí, rok výroby a počet míst 

k sezení (25).  

2.7.4 Vznik a zánik daňové povinnosti 

Daňová povinnost vzniká od prvního dne měsíce následujícího po zaregistrování 

dopravního prostředku na území Polska, převodu vozidla anebo po vypršení lhůty, 

na kterou bylo vozidlo dočasně mimo provoz. Daňová povinnost zaniká v měsíci 

vyřazení nebo rozhodnutí o dočasném vyřazení vozidla nebo uplynutím doby (24). 

2.7.5 Zálohy na daň 

Daň se platí ve formě dvou splátek a to k 15. únoru a k 15. září a zaokrouhluje se 

na celé PLN nahoru (24). Příjmy z daně z dopravních prostředků v Polsku plynou 
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do rozpočtů obcí, na jejichž území se nachází bydliště nebo sídlo poplatníka, popřípadě 

provozovna (24). 

2.7.6 Zdaňovací období 

Zdaňovací období začíná 1. lednem daného roku. Daňové přiznání se podává do 15. 

února příslušnému finančnímu úřadu nebo do 14 dnů od vzniku daňové povinnosti. 

Finanční úřad se stanovuje dle bydliště nebo sídla poplatníka. Pokud je vozidlo 

ve společném vlastnictví, stanoví se příslušný daňový orgán dle osoby nebo organizační 

složky, která je zapsána v dokumentech od vozidla jako první. V daňovém přiznání se 

uvádí jméno a příjmení poplatníka, jeho adresa nebo sídlo, daňové identifikační číslo a 

dále údaje o vozidlu – typ dopravního prostředku, značka, rok výroby, SPZ, přípustná 

celková a pohotovostní hmotnost, počet náprav, typ zavěšení, počet sedadel a vliv 

na životní prostředí. Komunální rada obce může stanovit možnost podání daňového 

přiznání elektronicky (24).  

V Polsku některé osoby využívají rozdílného zdanění v daných oblastech a často hlásí 

sídlo společnosti jinde, než kde fakticky dochází k realizaci ekonomické činnosti (26). 

V následující tabulce jsou uvedeny pro srovnání výše sazby daně v některých oblastech. 

Tabulka č. 4: Sazby daně pro jednotlivá vozidla v některých obcích Polska pro rok 2018 v PLN 

Oblast/obec Nákladní automobily Traktory 

 

Přívěsy a návěsy 

 

Zaleszany 992/1542 1382 

 

 

 

922 

Płock 1840/1840 1578 

 

1124 

 Lublin 2172/2640 1752 2196 

Toruň 

Vratislav 

2184/2688 1872 1692 

Vratislav 2088/2088 2016 1992 

Zámostí 2208/2364 

 

1932 1836 

Gdaňsk 3036/2148 3084 2220 

(Zdroj: Převzato dle 26)  
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2.8  Poplatky z motorových vozidel v Polsku 

V následující tabulce je uvedeno několik správních úkonu, které se váží k registraci 

vozidla a jeho vyřazení z registru vozidel v Polsku.  

Tabulka č. 5: Poplatky za správní úkony spojené s motorovými vozidly v PL v PLN 

Správní úkon Poplatek 

Registrace osobního nebo nákladního automobilu – poplatky celkem 

(vč. registračních značek) 

180,5 

Registrace ojetého osobního nebo nákladního automobilu dovezeného 

ze zahraničí 

256 

Registrace motocyklu, zemědělského traktoru a přívěsu 121,5 

Vydání tabulky registračních značek 80 

Vyřazení z registru z důvodu zániku nebo odcizení vozidla 10 

Zápis změny do dokladů  54,5 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 27) 

Při registraci ojetého vozu je nutné také zaplatit poplatek ve výši 2% hodnoty vozidla 

(27).  

V Polsku jsou zpoplatněné pouze některé dálniční úseky pro osobní automobily. 

Poplatky za využití těchto úseků jsou vybírány prostřednictvím mýtných bran, kde je 

možné platit v místní měně, dolarech nebo eurech. Poplatky je také možné hradit 

elektronicky prostřednictvím systému viaTOLL. Výše poplatku se liší pro různé 

kategorie vozidel, vypočte se jako sazba x počet ujetých km po zpoplatněném úseku 

(17, 28). 

Pro vozidla s hmotností nad 3,5 t a autobusy platí mýtný systém na státních silnicích 

třídy A a S a silnice třídy GP a G. Mýtné se musí hradit prostřednictvím elektronického 
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výběru v systému viaTOOL.  Vozidla musí mít elektronickou palubní jednotku viaBOX 

umístěnou na palubní desce, kterou obdrží po registraci. Sazba mýtného se určí 

dle hmotnosti a emisní třídy EURO vozidla x počet ujetých km vozidlem. Výnosy 

ze systému viaTOLL jdou do polského Státního silničního fondu, kde jsou následně 

využity na investice do silniční sítě a modernizaci infrastruktury (17, 28). 

Níže na obrázku jsou znázorněny zpoplatněné komunikace pro osobní automobily 

v Polsku. Na dalším obrázku jsou pak znázorněny modře a zeleně zpoplatněné úseky 

pro vozidla s hmotností nad 3,5 t.  

 
Obrázek č. 4: Zpoplatněné komunikace pro osobní automobily v Polsku 

(Zdroj: 17) 
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Obrázek č. 5: Zpoplatněné úseky pro vozidla s hmotností nad 3,5 t v Polsku 

(Zdroj: 29)  
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3 ANALÝZA A KOMPARACE DANÍ A POPLATKŮ 

Z UŽITÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL 

VE VYBRANÝCH ZEMÍCH 

Níže bude představena vybraná společnost, uveden její předmět podnikání a organizační 

struktura. Pozornost bude věnována současnému stavu vozového parku společnosti. 

Dále budou uvedeny sazby daní v jednotlivých zemích u osobních automobilů a 

nákladních automobilů a bude vypočtena daňová povinnost společnosti. Pozornost bude 

také věnována poplatkům za využití zpoplatněných úseků a výši mýtného ve vybraných 

státech. 

3.1  Představení společnosti 

Obchodní firma: Prefa Brno a.s. 

Sídlo: Kulkova 10/4231, 615 00 Brno 

IČO: 46901078 

Právní forma: Akciová společnost 

Datum zápisu do obchodního rejstříku: 6. května 1992 

Základní kapitál: 205 710 000,- Kč (30) 

Do předmětu podnikání společnosti spadá provádění staveb, jejich změny a 

odstraňování, projektová činnost, činnost účetních poradců, vedení účetnictví a daňové 

evidence, pokrývačství a tesařství, zámečnictví a nástrojářství, silniční motorová 

doprava, obráběčství a výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1-3 živnostenského 

zákona (30). 

Společnost je výrobcem betonových stavebních dílců, zaměřuje se na výrobu výrobků 

z betonu, železobetonu a předpjatého betonu. Společnost také poskytuje služby spojené 

s dodáním a u některých výrobků i montáží produktů, nabízí celou řadu produktu 

od výrobků pro dlážděné plochy a zahradní architekturu, přes výrobky určené 
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pro výstavbu domů až po výrobu velkorozměrných nádrží, vpustí a trub pro výstavbu 

kanalizací (30).  

Na výrobní program společnosti navazují její dceřiné společnosti, a to PREFA 

KOMPOZITY, a.s. a PRESTA-mix, spol. s r.o. - společný podnik. Společnost působí 

také na slovenském trhu a vyváží své výrobky pro výstavbu objektů a kanalizací. 

Společnost klade velký důraz na výzkum a vývoj a vynakládá velké finanční prostředky 

na inovace stávajících a vývoj nových výrobků (31). 

3.1.1 Organizační struktura 

Na následujícím obrázku je vidět organizační struktura společnosti Prefa Brno a.s., 

podnik je tvořen 2 logistickými středisky a 5 závody, u kterých jsou vidět i jednotlivá 

výrobní střediska. Je zde závod v Kuřimi, Oslavanech, Strážnici, Hodoníně a ve Veselí 

nad Moravou. Každý závod má trochu jiné zaměření a zabývá se výrobou daných 

výrobků. Oblast silniční daně spadá pod technický úsek společnosti (32).

 

Obrázek č. 6: Organizační struktura společnosti 

(Zdroj: 31) 
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3.1.2 Vozový park společnosti 

Společnost má ve svém obchodním majetku k datu 12. 2. 2019 zařazeno 173 

motorových vozidel (32). Předmětem silniční daně nejsou traktory, speciální 

automobily (autojeřáb, autodomíchávač), nakladače, přívěsy a vysokozdvižné vozíky, 

které spadají do kategorie strojních zařízení – pracovní stroje. Předmětem silniční daně 

společnosti také nejsou automobily pořízené prostřednictvím operativního leasingu. 

Společnost má 11 osobních automobilů na operativní leasing a 18 osobních automobilů 

pořízených prostřednictvím finančního leasingu (32). 

Tabulka č. 6: Vozidla vybrané společnosti 

Kategorie Předmět silniční daně Počet vozidel 

Nakladač1) ne 6 

Nákladní automobil2) ne 3 

Osobní automobil3) ne 11 

Přívěsy4) ne 6 

Speciální automobil ne 8 

Traktor kolový ne 7 

Vysokozdvižný vozík ne 44 

Nákladní automobil ano 11 

Osobní automobil ano 63 

Přívěsy ano 14 

Pozn.: 1) pracovní stroje – není předmětem silniční daně 

2) pracovní stroje – není předmětem silniční daně 

3) vozy na operativní leasing – předmětem silniční daně u pronajímatele 

4) pracovní stroje – není předmětem silniční daně 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 32)  
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V následujících tabulkách jsou uvedeny kategorie vozidel a jejich rozlišení, zda 

podléhají nebo nepodléhají silniční dani v ČR. Vozy jsou rozděleny do jednotlivých 

divizí společnosti.  

Tabulka č. 7: Vozidla podléhající silniční dani rozdělena dle divizí společnosti 

Divize Osobní auto. Nákladní auto. Přívěs 

10 - Kuřim 12 2 2 

20 - Oslavany 3 5 6 

30 - Strážnice 8 4 1 

40 - Veselí n. Moravou 6   1 

50 - Bytové domy Miroslav       

70 - Hodonín 5  2 

80 - Ředitelství spol. 25   2 

90 - Představenstvo spol. 4     
(Zdroj: Vlastní zpracování dle 32)  

Tabulka č. 8:Vozidla nepodléhající silniční dani rozdělena dle divizí společnosti 

Divize 

Osobní 

voz. 

Nákladní 

voz. Přívěs 

Vysoko. 

vozík Nakladač 

Speciální 

voz. Traktor 

10 - Kuřim 3 1  3 6 1 1 3 

20 - Oslavany 1   13 3 1 1 

30 - Strážnice  2  3 18 1 3 1 

40 - Veselí n. 

Moravou    1    
50 - Bytové domy 

Miroslav      1  

70 - Hodonín    6 1 2 2 

80 -Ředitelství spol. 7       

90 -Představenstvo                
(Zdroj: Vlastní zpracování dle 32)  
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3.2  Sazby daně pro osobní vozidla 

Jak již bylo zmíněno v teoretické části, předmětem daně jsou osobní vozidla v České a 

Slovenské republice. V Polsku se daň z motorových vozidel vztahuje pouze na vozy 

s hmotností nad 3,5 t.  

Pro větší přehlednost ještě doplním rozdělení vozidel do kategorií, podrobnější členění 

bude uvedeno v Příloze č. 1.  

L – motorová vozidla s méně než 4 koly, 

M – motorová vozidla s nejméně 4 koly a používají se pro dopravu osob, 

N – motorová vozidla s nejméně 4 koly a používají se pro dopravu nákladů, 

O – přípojná vozidla, 

T – traktory zemědělské nebo lesnické, 

S – pracovní stroje, 

R – ostatní vozidla, které nelze zařadit do výše uvedených kategorií (11, s. 112) 

3.2.1 Silniční daň v ČR 

Roční sazba silniční daně v ČR se zjistí dle údajů uvedených v technickém dokladu 

k vozidlu. U osobních vozidel je klíčový zdvihový objem motoru v cm3 (10, §6).  
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Tabulka č. 9: Roční sazba silniční daně u osobních automobilů v ČR v Kč 

Zdvihový objem motoru Roční sazba daně 

do 800cm3 1 200  

nad 800 cm3 do 1 250 cm3 1 800  

nad 1 250 cm3 do 1 500 cm3 2 400  

nad 1 500 cm3 do 2 000 cm3 3 000  

nad 2 000 cm3 do 3 000 cm3 3 600  

nad 3 000 cm3 4 200  

(Zdroj: 10, §6) 

3.2.1 Daň z motorových vozidel v SR 

Dani z motorových vozidel na Slovensku podléhají nejen osobní – M, nákladní vozidla, 

přívěsy a návěsy ale také motocykly, trojkolky a čtyřkolky – L využívané 

pro podnikání.  

Tabulka č. 10: Sazba daně z motorových vozidel kategorie L a M1 v SR v Eur 

Zdvihový objem motoru Roční sazba daně 

do 150cm3 50 

nad 150 cm3 do 900 cm3 62 

nad 900cm3 do 1 200 cm3 80 

nad 1 200 cm3 do 1 500 cm3 115 

nad 1 500 cm3 do 2 000 cm3 148 

nad 2 000 cm3 do 3 000 cm3 180 

nad 3 000 cm3 218 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 18) 

Z porovnání ČR a SR je zřejmé, že v ČR jsou od daně osvobozeny motocykly, mopedy 

a čtyřkolky, naopak tyto prostředky v SR podléhají zdanění, pokud jsou využívány 
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pro podnikatelskou činnost. Rozdělení do jednotlivých kategorií dle zdvihového objemu 

je velmi podobné v těchto 2 státech.  

3.3  Sazby daně pro ostatní vozidla 

Do kategorie ostatních vozidel spadají vozy, které nejsou osobními automobily a 

dopadá na ně jiná sazba daně. Definice těchto vozů je pro ČR a SR velmi podobná, 

naopak v Polsku se značně liší.  

3.3.1 Silniční daň v ČR 

U ostatních vozů, kam spadají přívěsy, návěsy a nákladní automobily se sazba daně určí 

dle počtu náprav a hmotnosti vozidla. Jak již bylo uvedeno výše, daň se nevztahuje 

na traktory, pásové vozy a pracovní stroje. 

Tabulka č. 11: Roční sazba silniční daně u návěsů a ostatních vozidel v ČR v Kč 

Při 

počtu 

náprav 

Hmotnost 
Roční 

sazba daně 

Při 

počtu 

náprav 

Hmotnost 
Roční 

sazba daně 

1 náp. do 1 tuny 1 800  3 náp. do 1 tuny 1 800  

 nad 1 t do 2 t 2 700   nad 1 t do 3,5 t 2 400  

 nad 2 t do 3,5 t 3 900  nad 3,5 t do 6 t 3 600  

 nad 3,5 t do 5 t 5 400   nad 6 t do 8,5 t 6 000  

 nad 5 t do 6,5 t 6 900   nad 8,5 t do 11 t 7 200  

 nad 6,5 t do 8 t 8 400   nad 11 t do 13 t 8 400  

 nad 8 t 9 600   nad 13 t do 15 t 10 500  

2 náp. do 1 tuny 1 800   nad 15 t do 17 t 13 200  

 nad 1 t do 2 t 2 400   nad 17 t do 19 t 15 900  

 nad 2 t do 3,5 t 3 600   nad 19 t do 21 t 17 400  
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Pokračování tabulky č. 11 

 

 

 

 

 

 

 

nad 3,5 t do 5 t 4 800   nad 21 t do 23 t 21 300  

 nad 5 t do 6,5 t 6 000   nad 23 t do 26 t 27 300  

 nad 6,5 t do 8 t 7 200   nad 26 t do 31 t 36 600  

 nad 8 t do 9,5 t 8 400   nad 31 t do 36 t 43 500  

 nad 9,5 t do 11 t 9 600   nad 36 t 50 400  

 nad 11 t do 12 t 10 800  4 náp. do 18 t  8 400  

 nad 12 t do 13 t 12 600   nad 18 t do 21 t 10 500  

 nad 13 t do 14 t 14 700  Nad 21 t do 23 t 14 100  

 nad 14 t do 15 t 16 500   nad 23 t do 25 t 17 700  

 nad 15 t do 18 t 23 700   nad 25 t do 27 t 22 200  

 nad 18 t do 21 t 29 100   nad 27 t do 29 t 28 200  

 nad 21 t do 24 t 35 100   nad 29 t do 32 t 33 300  

 nad 24 t do 27 t 40 500  nad 32 t do 36 t 39 300  

 nad 27 t  46 200  nad 36 t 44 100  

(Zdroj: 10, §6) 

3.3.2 Daň z motorových vozidel v SR 

V SR platí jiná sazba daně pro užitková vozidla – autobusy M2 a M3, nákladní vozidla 

N1 – N3 a přípojná vozidla O1-O4. Tato sazba se určí dle počtu náprav vozu a dle 

celkové nebo nejvyšší přípustné hmotnosti.  

Daň se nevztahuje na kolové a pásové traktory, přípojná vozidla za traktor, pracovní a 

ostatní stroje. Daň nedopadá ani na speciální vozy, které jsou určené pro výkon 

speciálních činností a nejsou určená pro přepravu a v dokladech vozu mají uvedeno 

označení speciální vůz (18).  



48 

 

Tabulka č. 12: Roční sazba daně dle počtu náprav a celkové přípustné hmotnosti v SR v Eur 

Počet 

náprav 

Celková hm. 

nebo nejvyšší 

přípustná 

hmotnost 

Roční 

sazba 

daně  

Počet 

náprav 

Celková hm. 

nebo nejvyšší 

přípustná 

hmotnost 

Roční 

sazba 

daně  

1 nebo 2 

nápravy 

do 1 tuny 74  nad 21 t do 23 t 1 144 

 nad 1 t do 2 t 133  nad 23 t do 25 t 1 295 

 nad 2 t do 4 t 212  nad 25 t do 27 t 1 452 

 nad 4 t do 6 t 312  nad 27 t do 29 t 1 599 

 nad 6 t do 8 t 417  nad 29 t do 31 t 1 755 

 nad 8 t do 10 t 518  nad 31 t do 33 t 1 964 

 nad 10 t do 12 t  620  nad 33 t do 35 t 2 172 

 nad 12 t do 14 t 777  nad 35 t do 37 t 2 375 

 nad 14 t do 16 t 933  nad 37 t do 40 t 2 582 

 nad 16 t do 18 t 1 089  nad 40 t 2 790 

 nad 18 t do 20 t 1 252 4 a více 

náprav 

do 23 t 721 

 nad 20 t do 22 t 1 452  nad 23 t do 25 t 877 

 nad 22 t do 24 t 1 660  nad 25 t do 27 t 1 033 

 nad 24 t do 26 t 1 862  nad 27 t do 29 t 1 189 

 nad 26 t do 28 t 2 075  nad 29 t do 31 t 1 337 

 nad 28 t do 30 t 2 269  nad 31 t do 33 t 1 548 

 nad 30 t  2 480  nad 33 t do 35 t 1 755 

3 

nápravy 

do 15 t 566  nad 35 t do 37 t 1 968 

 nad 15 t do 17 t 673  nad 37 t do 40 t 2 172 

 nad 17 t do 19 t 828  nad 40 t 2 375 

 nad 19 t do 21 t 982    
(Zdroj: Vlastní zpracování dle 18) 
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3.3.3 Daň z dopravních prostředků v Polsku 

Pro rok 2019 je stanovena maximální roční sazba daně z dopravních prostředků. 

Pro vozidla s hmotností větší než 12 t jsou také stanovený minimální sazby daně. 

Konkrétní výši sazby daně pro jednotlivé kategorie vozidel si pak stanoví obce.  

Tabulka č. 13: Maximální roční sazba daně z dopravních prostředků v Polsku v PLN 

Typ vozidla Max. sazba  

Nákladní automobil s max. příp. hmotností nad 3,5t – 5,5, t vč. 832,71 

Nákladní automobil s celkovou hmotností nad 5,5t – 9 t vč. 1 899,14 

Nákladní automobil s celkovou hmotností nad 9 t – 12 t 1 666,96 

Nákladní automobil s celkovou hmotností nad 12 t 3 181 

Traktory pro užití s návěsem s maximální hmotností 3,5 - 12 t  1 944,76 

Traktory pro užití s návěsem s maximální hmotností do 36 t vč. 2 458,7 

Traktory pro užití s návěsem s maximální hmotností nad 36 t 3 181 

Přívěsy a návěsy s motorovým vozidlem o hmotnosti 7 – 12 t 1 666,96 

Přívěsy a návěsy s motorovým vozidlem o hmotnosti do 36 t vč. 1 944,76 

Přívěsy a návěsy s motorovým vozidlem o hmotnosti nad 36 t  2 458,7 

Autobusy s méně než 22 místy k sezení 1 967,37 

Autobusy s více než 22 místy k sezení 2 488,56 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 33) 

V následující tabulce č. 14 a 15 jsou uvedeny minimální sazby daně pro vozidla 

s hmotností nad 12 t.   
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Tabulka č. 14: Minimální sazba daně pro nákladní automobily s hmotností nad 12 t v Polsku v PLN 

Počet os 

 

Max. příp. 

hmotnost  

Min. sazba – nápravy s 

pneumatickým zavěšením 

nebo odpružením 

Min. sazba – jiný 

systém zavěšení 

nápravy 

2 12-13 t 0 138,95 

 13-14 t 138,95 383,99 

 14-15 t 383,99 540,96 

 15 a více t 540,96 1 224,18 

3 12-17 t 138,95 241,69 

 17-19 t 241,69 495,77 

 19-21 t 495,77 643,73 

 21-23 t 643,73 991,52 

 23-25 t 991,52 1 541,49 

 25 a více t 991,52 1 541,49 

4 a více 12-25 t 643,73 652,76 

 25-27 t 652,76 1 018,62 

 27-29 t 1 018,62 1 617,14 

 29-31 t 1 617,14 2 398,61 

 31 a více t 1 617,14 2 398,61 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 33) 
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Tabulka č. 15: Minimální sazba pro traktory a zátěžové vozíky s hmotností nad 12 t v Polsku 

v PLN 

Počet os Max. příp. hmotnost  

(vozidlo + přívěs 

nebo návěs) 

Min. sazba – nápravy s 

pneumatickým zavěšením 

nebo odpružením 

Min. sazba – jiný 

systém zavěšení 

nápravy 

2 12-18 t 0 37,29 

 18-25 t 259,78 469,81 

 25-31 t 547,73 898,94 

 31 a více t 1 381,13 1 894,94 

3 a více 12-40 t 1 218,53 1 684,91 

 40 a více t 1 684,91 2 492,33 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle 33)  

Pro přívěsy a návěsy nepoužívané pro zemědělskou činnost s hmotností nad 12 t platí 

níže uvedené sazby. Maximální přípustná hmotnost vozidla se vypočte jako součet 

přívěsu nebo návěsu a hmotnosti motorového vozidla.  

Tabulka č. 16: Minimální sazba pro přívěsy a návěsy s hmotností nad 12 t v Polsku v PLN 

Počet os Max. příp. 

hmotnost  

Min. sazba – nápravy 

s pneum. zavěšením nebo 

odpružením 

Min. sazba – jiný 

systém zavěšení 

nápravy 

1 12-18 t 0 24,89 

 18-25 t 173,93 312,84 

 25 a více t 312,84 548,86 

2 12-28 t 205,57 302 

 28-33 t 599,67 831,18 

 33-38 t 831,18 1262,56 

 38 a více t 1 123,66 1662,33 

3 a více 12-38 t 661,79 921,50 

 38 a více t 921,50 1252,40 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle 33) 
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Pro konkrétní výpočet daňové povinnosti budou zde uvedeny i roční sazby daně 

z motorových vozidel ve vybraném městě Krakov, se kterými bude následně počítáno.  

Tabulka č. 17: Roční sazba daně z motorových vozidel ve městě Krakově v PLN 

Typ vozidla Roční sazba 

Nákladní automobil s max. příp. hmotností nad 3,5t – 5,5, t vč. 816 

Nákladní automobil s celkovou hmotností nad 5,5t – 9 t vč. 1 366 

Nákladní automobil s celkovou hmotností nad 9 t – 12 t 1 632 

Nákladní automobil s celkovou hmotností nad 12 t 3 120 

Traktory pro užití s návěsem s maximální hmotností 3,5 - 12 t  1 908 

Traktory pro užití s návěsem s maximální hmotností do 36 t vč. 2 412 

Traktory pro užití s návěsem s maximální hmotností nad 36 t 3 120 

Přívěsy a návěsy s motorovým vozidlem o hmotnosti 7–12 t 1 632 

Přívěsy a návěsy s motorovým vozidlem o hmotnosti do 36 t vč. 1 908 

Přívěsy a návěsy s motorovým vozidlem o hmotnosti nad 36 t  2 412 

Autobusy s méně než 22 místy k sezení 1 932 

Autobusy s více než 22 místy k sezení 2 448 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 34) 

V Krakově je nižší roční sazba daně pro vozidla, které splňují emisní normy EURO 5 

nebo 6. Sazba daně je také nižší pro autobusy s pohonem na zemní plyn nebo 

na hybridní pohon – s elektrickým motorem (34). 
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Tabulka č. 18: Nižší sazba daně pro vozidla emisní normy EURO 5 a 6 v Krakově v PLN 

Typ vozidla Roční sazba 

Nákladní automobil s max. příp. hmotností nad 3,5t – 5,5, t vč. 612 

Nákladní automobil s celkovou hmotností nad 5,5t – 9 t vč. 1 020 

Nákladní automobil s celkovou hmotností nad 9 t – 12 t 1 224 

Přívěsy a návěsy a traktory o hmotnosti od 3,5 - 12 t 1 288 

Autobusy s méně než 22 místy k sezení 1 452 

Autobusy s více než 22 místy k sezení 1 836 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 34) 

Ze srovnání sazeb pro ČR, SR a Polsko vyplývá, že předmětem daně jsou ve všech třech 

státech vozidla s hmotností nad 3,5 t. V Česku a na Slovensku jsou zdaněny vozy a 

přívěsy s hmotností menší než 3,5 t. V ČR a SR se sazba daně stanoví dle počtu náprav 

a dle celkové hmotnosti vozidla.  

Polsko stanovuje minimální a maximální sazby daně u vozidel nad 3,5 t, obce poté 

stanovují příslušné sazby daně dle svého uvážení. Menší obce, které jsou méně lákavé 

pro podnikatele se snaží stanovovat nižší sazby daně, aby zvýšili svou atraktivitu. 

Minimální sazba daně se určí podle počtu os, maximální přípustné hmotnosti a systému 

zavěšení. Jednotlivé sazby se liší dle typu vozidla, Polsko pak má méně kategorií 

rozlišených dle hmotnosti vozidla než ČR a SR. Odlišuje se také tím, že dani podléhají 

traktory s návěsem, které nejsou ve srovnání s ČR a SR předmětem daně. 

Rozdílná úprava pak platí i pro autobusy. V České republice jsou autobusy osvobozeny 

od zdanění, pokud jsou alespoň z 80 % využívány k linkové osobní vnitrostátní 

přepravě. Na Slovensku platí obdobné pravidlo, ale není zde stanoven limit 80 %. 

V Polsku není nijak zvýhodněna autobusová doprava, výše sazby daně se liší pouze tím, 

zda má autobus méně nebo více než 22 míst.  
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3.4  Srovnání poplatků z užití motorových vozidel 

V této části práce budou uvedeny poplatky z užití motorových vozidel v České 

republice, Slovenské republice a Polsku. Bude provedena komparace ceny za dálniční 

kupon na osobní automobily a sazeb pro výpočet výše mýtného. 

3.4.1 Cena dálničního kuponu 

V České republice a na Slovensku je nutné zakoupit dálniční kupon pro jízdu 

po zpoplatněných komunikacích (viz obrázek č. 2 a 3). Cena kuponu se liší dle doby 

platnosti.  

Tabulka č. 19: Srovnání ceny dálničního kuponu v ČR a SR 

Období/hmotnost  ČR – do 3,5 t v Kč SR – do 3,5t a přípojná vozidla  

O1 a O2 v Eur 

Roční 1500 50  

Měsíční 440 14  

Desetidenní 310 10 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 17)  

V obou zemích je dálniční kupon možné využít na vozidla do 3,5 t. V Polsku nejsou 

pro osobní automobily zavedeny dálniční kupony, jízda je zpoplatněna pouze 

po vymezených úsecích a poplatek za jejich užití se vybírá prostřednictvím mýtných 

bran. 

3.4.2 Srovnání sazeb mýtného 

V České republice je vybíráno mýto ve výši sazba x počet ujetých km po zpoplatněných 

úsecích u vozidel s hmotností nad 3,5 t. V pátek ve večerních hodinách je vyšší sazba 

za průjezd vozidla.  
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Tabulka č. 20: Sazba mýtného v ČR po zpoplatněných úsecích v Kč 

Emisní 

třída 
EURO 0–II EURO III–IV EURO V 

tarif Euro6 

EURO VI, EEV 

Počet 

náprav 
2 3 4+ 2 3 4+ 2 3 4+ 2 3 4+ 

dálnice a 

rychlostní 

silnice 

3,34 5,70 8,24 2,82 4,81 6,97 1,83 3,13 4,52 1,67 2,85 4,12 

- pátek 

15-20 h 
4,24 8,10 11,76 3,58 6,87 9,94 2,33 4,46 6,46 2,12 4,05 5,88 

silnice I. 

třídy 
1,58 2,74 3,92 1,33 2,31 3,31 0,87 1,50 2,15 0,79 1,37 1,96 

- pátek 

15-20 h 
2,00 3,92 5,60 1,69 3,31 4,74 1,10 2,15 3,07 1,00 1,96 2,80 

autobusy 1,38 1,15 1,04 0,80 

(Zdroj: Převzato dle 17) 

Na Slovensku se sazby mýtného liší dle typu úseku, viz tabulka č. 21, 22 a 23.  

Tabulka č. 21: Sazba mýtného v SR na dálnicích a rychlostních silnicích v Eur 

 

Kategorie vozidel 

Emisní třída 

EURO 0 – II EURO III, IV 
EURO V, VI, 

EEV 

Nákladní 

vozidla 

3,5 –12 t 0,108 0,098 0,085 

12 a více t 

2 nápravy 0,231 0,209 0,181 

3 nápravy 0,244 0,220 0,190 

4 nápravy 0,253 0,228 0,198 

5 náprav 0,244 0,220 0,190 

Autobusy 
3,5 – 12 t 0,064 0,053 0,032 

12 a více t 0,116 0,105 0,064 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 22) 
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Tabulka č. 22: Sazba mýtného v SR na vybraných úsecích silnic I. třídy, které jsou souběžné 

s dálnicemi a rychlostními silnicemi v Eur 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 22) 

Tabulka č. 23: Sazba mýtného v SR na vybraných úsecích silnic I. třídy, které nejsou souběžné 

s dálnicemi a rychlostními silnicemi v Eur 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 22) 

V Polsku se vypočte poplatek za průjezd 1 km po zpoplatněných úsecích jako součin 

sazba x počet ujetých kilometrů. Tyto sazby se liší dle emisní třídy vozidla.  

 

Kategorie vozidel 

Emisní třída 

EURO 0 – II EURO III, IV 
EURO V, VI, 

EEV 

Nákladní 

vozidla 

3,5 – 12 t 0,108 0,085 0,085 

12 a více t 

2 nápravy 0,181 0,181 0,181 

3 nápravy 0,244 0,220 0,190 

4 nápravy 0,253 0,228 0,198 

5 náprav 0,244 0,220 0,190 

Autobusy 
3,5 – 12 t 0,043 0,032 0,022 

12 a více t 0,085 0,074 0,043 

 

Kategorie vozidel 

Emisní třída 

EURO 0 – II EURO III, IV 
EURO V, VI, 

EEV 

Nákladní 

vozidla 

3,5 – 12 t 0,085 0,076 0,066 

12 a více t 

2 nápravy 0,181 0,164 0,140 

3 nápravy 0,190 0,172 0,147 

4 nápravy 0,195 0,176 0,150 

5 náprav 0,190 0,172 0,147 

Autobusy 
3,5 – 12 t 0,043 0,032 0,022 

12 a více t 0,085 0,074 0,043 
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Tabulka č. 24: Sazba mýtného v Polsku na silnicích třídy A a S v PLN 

Kategorie vozidla 

Sazba elektronického poplatku za průjezd 

1 km státní silnice 

Třídy vozidel v EURO v závislosti na 

emisních limitech 

max. 

EURO 2 EURO 3 EURO 4 

min. 

EURO 5 

Motorová vozidla s maximální 

přípustnou hmotností nad 3,5 t a 

pod 12 t 0,40 0,35 0,28 0,20 

Motorová vozidla s maximální 

přípustnou hmotností alespoň 12 t 0,53 0,46 0,37 0,27 

Autobusy bez ohledu na 

maximální přípustnou hmotnost 0,40 0,35 0,28 0,20 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 17)  

Tabulka č. 25: Sazba mýtného v Polsku na silnicích třídy GP a G v PLN 

Kategorie vozidla 

Sazba elektronického poplatku za průjezd 

1 km státní silnice  

Třídy vozidel v EURO v závislosti na 

emisních limitech  

max. 

EURO 2 EURO 3 EURO 4 

min. 

EURO 5 

Motorová vozidla s maximální 

přípustnou hmotností nad 3,5 t a 

pod 12 t 0,32 0,28 0,22 0,16 

Motorová vozidla s maximální 

přípustnou hmotností alespoň 12 t 0,42 0,37 0,29 0,21 

Autobusy bez ohledu na 

maximální přípustnou hmotnost 0,32 0,28 0,22 0,16 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 17) 

Z výše uvedeného srovnání sazeb mýtného vyplývá, že ve všech třech státech je sazba 

závislá na emisní třídě vozidla. Sazby se také liší, dle jízdy po dálnici a rychlostní silnici 

anebo po silnici první třídy. Na Slovensku je ještě třetí kategorie úseků, a to úseky silnic 

1. třídy, které nejsou souběžné s dálnicemi a rychlostními silnicemi.  V Polsku nesou 

zpoplatněné úseky označení třída A a S a třída GP a G. V České republice je zavedena 
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vyšší sazba za využití úseků v pátek v odpoledních a večerních hodinách, aby se omezil 

počet vozů v době špičky před víkendy.  

V České republice se pak sazba mýtného posuzuje ještě podle počtu náprav. 

Na Slovensku je tomu také tak, ale sazby se ještě liší dle hmotnosti vozidla. Polsko 

naopak zohledňuje pouze hmotnost vozidla. Ze srovnání tedy vyplývá, že nejsložitější 

systém určení sazby mýtného je na Slovensku.  

3.5  Výpočet daňové povinnosti 

Níže je uveden výpočet daňové povinnosti vybrané společnosti pro její vozový park dle 

sazeb platných pro rok 2019. Sazba daně bude určena pro stav vozidel k 12. únoru 

2019, daňová povinnost bude vypočtena k 31. prosince 2019.  

3.5.1 Daňová povinnost pro osobní vozy společnosti 

Při výpočtu daňové povinnosti u osobních vozů se počítalo s 63 vozy, které má 

společnost v majetku. Nebylo počítáno s 11 vozy, které užívá společnost 

prostřednictvím operativního leasingu.  

Tabulka č. 26: Výpočet daňové povinnosti v ČR a SR u osobních automobilů k 31. 12. 2019 

Div. Kategorie PHM 
Objem 

v cm3 

Dat. první 

regist. 

Silniční daň 

v ČR v Kč 

Daň 

z motorových 

vozidel v SR 

v Eur 

30 Osobní automobil Nafta 1968 09.12.2014 1800 118,4 

80 Osobní automobil BA 95 1650 16.12.2014 1800 118,4 

10 Osobní automobil Nafta 1685 10.07.2014 1800 118,4 

90 Osobní automobil Nafta 2993 24.07.2015 2160 144 

20 Osobní automobil Nafta 1896 19.09.2008 3000 148 

40 Osobní automobil Nafta 1896 16.05.2007 3000 157,86 

80 Osobní automobil Nafta 1582 29.05.2015 1800 118,4 

80 Osobní automobil Nafta 1685 21.08.2013 1988 121,48 
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Pokračování tabulky č. 26 

90 Osobní automobil Nafta 2967 28.08.2015 2160 144 

90 Osobní automobil Nafta 2967 28.08.2015 2160 144 

30 Osobní automobil Nafta 2143 09.11.2010 2850 157,5 

10 Osobní automobil BA 95 1591 03.10.2016 1620 112,85 

80 Osobní automobil BA 95 1591 28.12.2016 1580 111,62 

40 Osobní automobil Nafta 2198 02.04.2012 2700 153 

80 Osobní automobil Nafta 1582 07.10.2015 1800 118,4 

80 Osobní automobil Nafta 1582 01.10.2015 1800 118,4 

10 Osobní automobil Nafta 1582 12.01.2016 1800 118,4 

80 Osobní automobil BA 95 1353 20.09.2017 1248 86,25 

70 Osobní automobil Nafta 1896 16.06.2010 2688 138,75 

80 Osobní automobil Nafta 1598 21.06.2016 1700 115,32 

80 Osobní automobil Nafta 1968 21.06.2016 1700 115,32 

80 Osobní automobil Nafta 1685 03.06.2016 1700 115,32 

10 Osobní automobil Nafta 1997 28.02.2018 1560 111 

90 Osobní automobil Nafta 1968 31.08.2016 1660 114,08 

80 Osobní automobil Nafta 1582 05.01.2017 1560 111 

70 Osobní automobil Nafta 1582 15.03.2017 1560 111 

80 Osobní automobil Nafta 1968 03.05.2017 1560 111 

80 Osobní automobil Nafta 1968 03.05.2017 1560 111 

40 Osobní automobil Nafta 1968 16.10.2013 1913 120,25 

80 Osobní automobil Nafta 1582 28.05.2018 1560 111 

80 Osobní automobil Nafta 1582 02.07.2018 1560 111 

30 Osobní automobil Nafta 1598 15.09.2015 1800 118,4 

80 Osobní automobil BA 95 999 17.12.2018 936 60 

80 Osobní automobil Nafta 1582 06.09.2017 1560 111 

80 Osobní automobil BA 95 1198 09.02.2005 1800 95,33 

30 Osobní automobil Nafta 1896 12.02.2007 3000 161,56 

30 Osobní automobil BA 98 1390 02.08.2007 2400 119,79 

10 Osobní automobil BA 95 1390 02.08.2007 2400 119,79 
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Pokračování tabulky č. 26 

10 Osobní automobil Nafta 1896 02.03.2007 3000 160,33 

20 Osobní automobil BA 98 1390 20.05.2008 2400 115 

80 Osobní automobil BA 95 1197 12.08.2011 1350 68 

30 Osobní automobil Nafta 2198 02.12.2008 3600 180 

80 Osobní automobil BA 95 1197 10.04.2012 1350 68 

80 Osobní automobil BA 95 1198 20.06.2012 1350 68 

80 Osobní automobil Nafta 1598 31.01.2013 2250 125,8 

80 Osobní automobil BA 95 1595 12.11.2012 2250 125,8 

10 Osobní automobil BA 95 1197 07.09.2012 1350 68 

10 Osobní automobil Nafta 1685 19.09.2013 1950 120,86 

80 Osobní automobil BA 95 1197 05.06.2013 1238 66,33 

70 Osobní automobil Nafta 1685 08.11.2013 1875 119,6333 

10 Osobní automobil BA 95 1197 19.11.2013 1125 64,66 

40 Osobní automobil Nafta 2287 09.06.2009 3600 180 

80 Osobní automobil Nafta 1685 19.12.2013 1838 119,02 

40 Osobní automobil Nafta 1968 16.04.2013 2138 123,95 

20 Osobní automobil Nafta 2461 15.05.2014 2160 144 

70 Osobní automobil Nafta 1896 09.04.2010 2813 142,45 

10 Osobní automobil Nafta 1582 14.07.2014 1800 118,4 

40 Osobní automobil Nafta 1896 14.04.2009 3000 148 

30 Osobní automobil Nafta 1896 17.06.2008 3000 148 

30 Osobní automobil Nafta 2198 10.04.2010 3375 173,25 

10 Osobní automobil Nafta 2198 26.11.2015 2160 144 

70 Osobní automobil Nafta 2198 07.12.2015 2160 144 

10 Osobní automobil Nafta 2198 07.04.2016 2088 141,75 

Celkem 128 463 7 668,5 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 32) 

Daňová povinnost pro platbu silniční daně k 31. 12. 2019 v České republice za osobní 

automobily společnosti by byla 128 463 Kč. Daňová povinnost pro daň z motorových 

vozidel na Slovensku by činila 7 668,5 Eur. V Polsku nejsou předmětem daně 
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z dopravních prostředků vozy s hmotností nižší než 3,5 t včetně. Daňová sazba se 

v obou uvedených státech vypočte dle zdvihového objemu motoru (viz kapitole 3.2.1 a 

3.2.2). Následně se sazba daně sníží nebo zvýší dle počtu měsíců od data první 

registrace. Společnost nemůže uplatnit v SR snížení sazby vzhledem k palivu vozidel 

(elektrický pohon, hybridní vozy, vozy s pohonem na zkapalněny ropný nebo stlačený 

zemní plyn). Vypočtená roční sazba, snížená nebo zvýšená se v ČR zaokrouhluje 

na celé Kč nahoru, v SR se zaokrouhluje na eurocenty dolů.  

V České republice a na Slovensku je možné snížit sazbu daně u příslušného vozidla 

dle stáří vozidla. Novější vozidla mají nárok na snížení sazby daně, a to po dobu 9 let. 

Starší vozidla na Slovensku mají zvýšenou sazbu daně od 12. roku po první registraci 

vozidla. V České republice je toto zvýšení daně platné pouze pro vozidla registrovaná 

před 31. 12. 1989.  

U uvedených osobních vozů pro silniční daň v České republice se uplatňovala pouze 

sazba daně anebo snížená sazba daně. Při výpočtu daňové povinnosti na Slovensku 

u osobních vozů bylo počítáno se sazbou daně pro rok 2019 a na vozy dopadalo snížení 

a zvýšení sazby dle počtu měsíců od první registrace vozidla.  

3.5.2 Daňová povinnost pro ostatní vozy společnosti 

Společnost má v obchodním majetku 11 nákladních vozů a 14 přívěsů, při výpočtu bude 

zohledněn tento stav k 12. únoru 2019. Daňová povinnost bude počítána k 31. prosinci 

2019. 

Daňová povinnost v tabulce č. 27 bude v České republice vypočítána pro silniční daň 

v Kč, ve Slovenské republice pro daň z motorových vozidel v Eur a v Polsku pro daň 

z dopravních prostředků v PLN.  
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Tabulka č. 27: Výpočet daňové povinnosti v ČR, SR a PL u ostatních automobilů k 31. 12. 2019 

Div. Kategorie 

Celková 

hmot. 

v Kg 

Počet 

náprav 

Dat. první 

regist. 

Daň 

v ČR 

Daň  

v SR 
 

Daň 

v PL 

30 Nákl. automobil 3500 2 24.02.1988 4500 254,4 
 

10 Nákl. automobil 15000 2 20.02.2018 8580 699,75 3120 

30 Nákl. automobil 19000 2 13.04.2018 15132 939 3120 

20 Nákl. automobil 26000 3 05.04.2006 27300 1706,1 3120 

20 Nákl. automobil 28000 3 02.08.2007 36600 1665,62 3120 

30 Nákl. automobil 3500 2 23.04.1986 4500 254,4 
 

20 Nákl. automobil 3500 2 13.06.1990 3600 254,4 
 

30 Nákl. automobil 26000 3 08.11.2006 27300 1621,4 3120 

20 Nákl. automobil 7500 2 01.02.2002 7200 500,4 1366 

20 Nákl. automobil 7500 3 30.06.1990 6000 679,2 1366 

10 Nákl. automobil 3500 2 16.01.2004 3600 254,4 
 

10 Přívěsy 500 1 31.03.2004 1800 88,8 
 

20 Přívěsy 2500 2 07.11.2018 1872 159 
 

30 Přívěsy 16000 3 13.04.2018 6864 504,75 1908 

40 Přívěsy 750 1 29.08.2006 1800 84,48 
 

20 Přívěsy 9550 2 06.12.1977 12000 621,6 1632 

10 Přívěsy 750 1 06.02.2007 1800 80,78 
 

20 Přívěsy 16000 2 07.03.1983 29625 1119,6 1908 

20 Přívěsy 18000 2 14.06.2005 29100 1306,8 1908 

80 Přívěsy 505 1 30.10.1995 1800 88,8 
 

20 Přívěsy 18000 2 07.03.2007 23700 1143,45 1908 

20 Přívěsy 750 1 26.03.2015 1080 59,2 
 

80 Přívěsy 50 1 29.06.2015 1080 59,2 
 

70 Přívěsy 380 1 03.11.2016 960 56,11 
 

70 Přívěsy 750 1 11.07.2018 936 55,5 
 

Celkem 258 729 14 257,14 27 596 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 32) 
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Výše je uvedeno srovnání výpočtu daňové povinnosti pro nákladní vozy a přívěsy, které 

má společnost ve svém obchodním majetku. Byly vypočteny a upraveny sazby silniční 

daně v České republice, sazby daně z motorových vozidel pro Slovenskou republiku a 

sazby daně z dopravních prostředků pro Polsko. V ČR roční daňová povinnost 

u nákladních vozů a přívěsů je celkem 258 729 Kč, v SR to činí 14 257,14 Eur a 

v Polsku 27 596 PLN. V ČR se daň zaokrouhluje na koruny nahoru, v SR se 

zaokrouhluje na celé eurocenty dolů, v Polsku na celé polské zloté nahoru. 

Při výpočtu po ČR se vycházelo z celkové hmotnosti vozidla a počtu náprav, sazba daně 

se pak snížila dle počtu měsíců od první registrace vozidla. U některých vozů se 

pak sazba zvýšila s ohledem na to, že byly poprvé registrovány před 31. prosincem 

1989.  

Sazba daně z motorových vozidel v Slovenské republice se také odvíjí dle celkové 

hmotnosti vozidla a počtu náprav, daná sazba se pak snižuje dle počtu měsíců od první 

registrace až do 9 let od první registrace, zvýšená sazba se uplatňuje u vozidel po 12 

letech od první registrace.  

Daň z dopravních prostředků v Polsku dopadá na nákladní automobily s hmotností 

nad 3,5 t, některé vozy vybrané společnosti nebyly zdaněny, jelikož mají nižší celkovou 

hmotnost. Roční sazba daně v Polsku se odvozuje dle kategorie vozidla a dle celkové 

hmotnosti.  

V Polském Krakově se zohledňuje emisní třída vozidla a nárok na nižší sazbu daně mají 

určitá vozidla splňující emisní normu EURO 5 a 6. U vozidel v majetku společnosti se 

nemohla využít nižší sazba, jelikož společnost má starší vozidla s nižší (horší) emisní 

třídou anebo jejich hmotnost byla vyšší. V Polsku jsou zdaňovány daní z motorových 

vozidel přívěsy s hmotností vyšší než 7 t, některé přívěsy z majetku společnosti by 

nebyly zdaněny.   

V Polsku se naopak zdaňují traktory, které mají hmotnost vyšší než 3,5 t. Sazba daně se 

určí dle celkové hmotnosti traktoru.  
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Tabulka č. 28: Zdanění traktorů v Polsku k 31. 12. 2019 v PLN 

Div. Kategorie 

Celková 

hmot. v Kg 

Počet 

náprav 

Dat. první 

regist. 

Daň z doprav. 

prostředků  

10 Traktor kolový 4120 2 1984 1908 

10 Traktor kolový 5100 2 30.08.1978 1908 

10 Traktor kolový 5090 2 1985 1908 

70 Traktor kolový 9255 2 27.12.1986 1908 

30 Traktor kolový 5600 2 1990 1908 

20 Traktor kolový 4155 2 14.08.2006 1908 

70 Traktor kolový 3700 2 28.10.1985 1908 

Celkem 13 356 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 32) 

Roční daňová povinnost pro traktory v Polsku pak vychází celkem 13 356 PLN. 

3.5.3 Srovnání výše dálničního kuponu a mýtného 

Společnost pořizuje roční dálniční kupon na všech 74 osobních automobilů. Je to pro 63 

vozů, které má ve svém majetku i na 11 vozů na operativní leasing. Ve smlouvě 

na operativní leasing nejsou zahrnuty dálniční známky pro tyto automobily (32).  

Výpočet: počet dálničních kuponů x cena dálničního kuponů 

ČR: 74 x 1500 Kč = 111 000 Kč 

SR: 74 x 50 eur = 3 700 Eur 

PL: nemají dálniční kupon, u osobních automobilů se platí mýtné pouze na určitých 

zpoplatněných úsecích. 

Níže jsou zobrazeny poplatky za průjezd po daných zpoplatněných úsecích vozy 

s hmotností do 3,5 t vč. v Polsku.  
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Tabulka č. 29: Poplatek za průjezd zpoplatněnými úseky v PL pro automobily do 3,5 t v PLN 

Odkud – kam / vozidlo Motocykly Automobily do 3,5t 

A1 Rusocin (Gdaňsk) - Nova Ves (Toruň) 29,9 29,9 

A2 Świecko (DE/PL) - Konin 78 78 

A2 Konin – Stryków (Lodž) 5 9,9 

A4 BielanyWrocławskie (Vratislav) - 

Sośnica (Gliwice) 
8,1 16,2 

A4 Katovice – Krakov 10 20 

(Zdroj: Převzato 35) 

V níže uvedené tabulce je srovnáno mýtné u vozidel s hmotností nad 3,5 t v České 

republice, Slovenské republice a Polsku. Mýtné bylo počítáno pro jízdu po 100 km 

zpoplatněného úseku. Vzorové mýtné bylo počítáno pro vybrané nákladní vozy, které 

má společnost ve svém obchodním majetku. 

Tabulka č. 30: Srovnání mýtného u vybraných vozů při jízdě 100 km 

  

Emisní třída 0-II III– IV V, VI, EEV 

Počet náprav 3 2 3 2 

Hmotnost v Kg 7 500 7 500 26 000 15 000 

ČR  

v Kč 

Dálnice a rychl. silnice 570 282 481 167 

- pátek 15-20 h 810 358 687 212 

Silnice I. třídy 274 133 231 79 

- pátek 15-20 h 392 169 331 100 

SR  

v Eur 

Dálnice a rychl. silnice 10,8 9,8 22 18,1 

Silnice I. třídy 10,8 8,5 22 18,1 

Silnice I. tř. nesouběžné 8,5 7,6 17,2 14 

PL  

v PLN 

Silnice třídy A a S 40 35 37 27 

Silnice třídy GP a G 32 28 29 21 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 32) 
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V České republice jsou dvě kategorie úseků – dálnice a rychlostní silnice a silnice I. 

třídy. V ČR je vyšší sazba mýtného v pátek v období od 15 do 20 hodin, kvůli snížení 

provozu. Sazby mýtného jsou ovlivněny emisní třídou vozidla a počtem náprav. V SR 

jsou stejné dvě kategorie úseků, které jsou ještě doplněny o silnice I. třídy, které nejsou 

souběžné s dálnicemi a rychlostními silnicemi. Pro určení sazby v SR je rozhodná 

emisní třída vozidla a dále hmotnost vozidla a počet náprav. V Polsku jsou také dvě 

kategorie silničních úseků s rozdílnou sazbou mýtného.  Sazba mýtného se v Polsku řídí 

hmotností vozidla a emisní třídou.   

3.5.4 Srovnání zdanění a dálničních kuponů společnosti 

Níže jsou srovnány roční daňové povinnosti ve vybraných zemích pro společnost Prefa 

Brno a.s. a platby za dálniční kupony pro rok 2019. 

Tabulka č. 31: Srovnání daně a poplatků spojených s motorovými vozidly v ČR, SR a PL 

  ČR v Kč SR v Eur PL v PLN 

Osobní automobily 128 463 7 668,50 
 

Ostatní vozy 258 729 14 257,14 27 596 

Traktory 
  

13 356 

Dálniční kupony 111 000 3 700 
 

Celkem 498 192 25 625,64 40 952 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 32) 

V tabulce výše je uvedeno srovnání daňových povinností v České republice ze silniční 

daně, ve Slovenské republice z daně z motorových vozidel a v Polsku z daně 

z dopravních prostředků pro daný vozový park společnosti ke konci roku 2019. Jak již 

je uvedeno výše, v Polsku osobní automobily nepodléhají dani a také není zaveden 

dálniční kupon za využití zpoplatněných úseků osobními vozy. V Polsku naopak 

podléhají dani traktory, které nejsou předmětem daně v Česku a Slovensku.  

V ČR by se mohla společnost rozhodnout, zda uhradí platbu za roční silniční daň 

jednorázově nebo ve čtyřech zálohách. Společnost by platila na Slovensku měsíční 
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zálohy na daň, jelikož součet ročních sazeb za daň přesahuje 8 300 Eur. V Polsku by se 

daň hradila ve formě dvou záloh (viz kapitola 2.3.5, 2.4.5 a 2.5.5).  

Pro srovnání byla uvedena pouze výše poplatků za průjezd po daných úsecích osobním 

vozem. Dále byl proveden výpočet výše mýtného při jízdě 100 km po daných 

zpoplatněných úsecích ve všech třech státech.  

Pro názornější srovnání byly daňové povinnosti a poplatky spojené s užitím motorových 

vozidel přepočteny na Kč. Pro přepočet byl použit průměr průměrných měsíčních kurzů 

za leden až březen 2019. Přepočet kurzu není možné správně určit, jelikož daňové 

povinnosti byly počítány k 31. 12. 2019 a v době zpracování diplomové práce není 

znám budoucí kurz Eur a PLN.  

Kurz Eur – průměr za leden–březen 2019: 25,683 Kč/Eur 

Kurz PLN – průměr za leden–březen 2019: 5,970 Kč/PLN 

Tabulka č. 32: Daňová povinnost a poplatky v ČR, SR a PL k 31. 12. 2019 v Kč 

  ČR  SR  PL  

Osobní automobily 128 463 196 950,17 
 

Ostatní vozy 258 729 366 166,12 164748,12 

Traktory 
  

79 735,32 

Dálniční kupony 111 000 95027,1 
 

Celkem 498 192 658 143,39 244 483,44 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 32, 36) 

V komentáři níže bylo počítáno s matematickým zaokrouhlením čísel na celé Kč a %. 

Jak je vidět v tabulce výše, nejvyšší roční daňová povinnost a poplatky spojené s užití 

zpoplatněných silničních úseků by pro společnost vyšla na Slovensku na 658 143 Kč, 

což je o 32 % vyšší než v ČR. V Česku by celkem tato částka byla 498 192 Kč. 

V Polsku srovnatelný vozový park po zohlednění zdanění traktorů by stál 244 483 Kč. 

Náklady v Polsku by byly o 51% nižší než v České republice, oproti nákladům 

na Slovensku jsou nižší o 63 %.   
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Graf č. 3: Srovnání daňové povinnosti a poplatků z užití motorových vozů v tis. Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 32, 36) 

Ve Slovensku jsou v porovnání s ČR vyšší daňové povinnosti u daní z užití vozů 

za osobní o 53 % i ostatní vozy o 41 %. Naopak na Slovensku jsou hrazeny nižší částky 

za dálniční kupon na osobní automobily a to o 14 %.  

Ze srovnání vyplývá, že sazby daně v Polsku jsou výrazně nižší než v SR a ČR. Je to 

způsobeno tím, že na velkou část vozidel nedopadala Polská daň z dopravních 

prostředků a poplatky za dálničních kuponů. 

 

Graf č. 4: Srovnání daňové povinnosti z osobních automobilů v Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 32, 36) 
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Jak je vidět v grafu č. 4, daňová povinnost na Slovensku z osobních automobilů u daně 

z motorových vozidel (196 950 Kč) výrazně převyšuje daňovou povinnost v České 

republice ze silniční daně (128 463 Kč). V Polsku nedopadá daň z dopravních 

prostředků na vozy s hmotností menší něž 3,5 t. Při výpočtu bylo počítáno s 63 

automobily, které má společnost v obchodním majetku v době zpracování diplomové 

práce. Nebylo počítáno s 11 vozy pořízenými prostřednictvím operativního leasingu.  

 

Graf č. 5: Rozdělení osobních vozů společnosti dle roku první registrace 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 32) 

Na grafu č. 5 je vidět stáří osobních vozů společnosti – rok první registrace. Sazba daně 

v Česku a Slovensku se upraví dle počtu měsíců od první registrace. Právní úprava 

daných daní tedy zvýhodňuje nové automobily, které by měli mít menší dopad 

na životní prostředí než starší vozy. 
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Graf č. 6: Srovnání daňové povinnosti u ostatních vozů vč. traktorů v Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 32, 36) 

V grafu č. 6 je zobrazeno srovnání daňových povinnosti z ostatních vozů společnosti, 

výpočet byl proveden pro 11 nákladních vozů a 14 přívěsů. V Polsku jsou zdaněny 

pouze vozy s hmotností nad 3,5 t a traktory s hmotností nad 3,5 t. Pro daný vozový park 

společnosti daň z dopravních prostředků dopadá pouze na 7 nákladních vozů, 5 přívěsů 

a 7 traktorů s ohledem na hmotnost vozů. Jak je vidět v grafu, daňová povinnost 

v Česku (258 729 Kč) je jen o 6% vyšší než v Polsku (244 483 Kč) při zohlednění 

zdanění traktorů. Na Slovensku je daňová povinnost (366 166 Kč) vyšší o 30 % než 

v Česku.  

 

Graf č. 7: Rozdělení ostatních vozů společnosti dle roku první registrace 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 32) 
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V grafu č. 7 je zobrazeno rozdělení nákladních vozů a přívěsů dle roku první registrace. 

V České republice a na Slovensku je stejně jako u osobních vozů snížená nebo zvýšená 

sazba daně dle počtu měsíců od první registrace. Jak je vidět, vozový park společnosti 

obsahuje starší nákladní vozy a přívěsy a více než polovina z nich byla registrována 

v roce 2006 a dříve.  

 

Graf č. 8: Srovnání poplatků za dálniční kupony u osobních vozů v Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 32, 36) 

V grafu č. 8 je vidět srovnání poplatků za dálniční kupony u osobních vozů společnosti. 

Společnost nakupuje roční dálniční kupony na všech 74 vozů, které má v obchodním 

majetku (vč. vozů na operativní leasing). V Česku náklady na ně činí pro rok 2019 

celkem 111 000 Kč a na Slovensku to je 95 027 Kč. V Polsku jsou zpoplatněny pouze 

některé úseky silnic pro osobní vozy. 

3.6  Shrnutí analytické části 

V analytické části byla stručně představena společnost a uvedeny vozidla v jejím 

vozovém parku. V tabulkách bylo znázorněno, které vozidla jsou předmětem silniční 

daně a na které nedopadá silniční daň. Vozy byly rozděleny podle poboček – divizí 

společnosti. Dále v analytické části práce byly uvedeny sazby pro výpočet daně v České 

republice, Slovenské republice a Polsku u osobních a ostatních vozidel. Byla srovnána 

výše poplatku za užití zpoplatněných úseků osobními automobily ve vybraných zemích 

a výše sazeb mýtného pro vozy s hmotností nad 3,5 t. V další části byl uveden výpočet 
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daňové povinnosti u daní z užití motorových vozidel ve vybraných zemích pro osobní a 

ostatní vozy. Byly srovnány náklady spojené s nákupem dálničního kuponu pro vozy 

společnosti a byla porovnána výše mýtného při jízdě 100 km po různě zpoplatněných 

úsecích u vybraných kategorii vozidel.  

V České republice se výše sazby silniční daně odvíjí od objemu motoru u osobních a dle 

celkové hmotnosti a počtu náprav u ostatních vozidel, sazba se pak sníží nebo zvýší dle 

stáří vozidla. Při výpočtu daně není tedy zohledněn ekologický faktor. Cena dálničního 

kuponu pak nezohledňuje skutečné zatížení silnic a znečištění ovzduší, jelikož se 

neodvíjí dle počtu ujetých kilometrů. Tyto dva negativní vlivy jsou zohledněny pouze 

při výběru mýtného. U mýtného je zavedena vyšší sazba při jízdě v pátek mezi 15-20 

hodinou, což má vliv na snížení provozu v nejrušnějším období. 

V Slovenské republice je velmi podobný výběr a konstrukce daně z motorových vozidel 

jako v Česku. Dle srovnání sazeb daně pro daná vozidla vyšla vyšší sazba při zdanění 

osobních i ostatních vozů oproti ČR. Náklady na dálniční kupon jsou naopak nižší 

než v České republice. Sazby mýtného jsou rozděleny do tří kategorii dle typu 

silničního úseku. V ČR i SR jsou zvýhodněny autobusy nižší sazbou mýtného oproti 

ostatním vozům. 

Z výše uvedených informací vyplývá, že v Polsku nejsou předmětem daně 

z motorových vozidel osobní automobily o hmotnosti do 3,5 t. Polsko stanovuje 

minimální a maximální sazby daně u vozidel nad 3,5 t, obce poté stanovují příslušné 

sazby daně. Předmětem daně ve všech třech vybraných státech jsou vozidla s hmotností 

nad 3,5 t. Sazba daně se určí dle kategorie vozidla a jeho celkové hmotnosti. V Polsku 

jsou předmětem daně traktory, v tomto se liší oproti ČR i SR. V Polsku jsou pro vozy 

do 3,5 t zpoplatněny pouze některé úseky silnic, pro vozy nad 3,5 t platí sazby mýtného.  

Nejvyšší daňová povinnost vychází na Slovensku pro osobní vozy i pro ostatní vozy, 

nižší celková povinnost by byla poté v Česku, a nakonec nejmenší v Polsku. V České 

republice jsou naopak vyšší náklady za dálniční kupon než na Slovensku. Česká 

republika a Slovensko stanovují možnost snížení sazby daně pro novější vozy a 

stanovují povinnost vyšší sazbu daně pro starší vozy od určitého stáří vozu – data první 

registrace. 
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Zaplacená daň je pro společnost daňově uznatelným výdajem. V účetnictví se pak 

silniční daň zaúčtuje dle tabulky č. 2.  Nákup dálničního kuponu a platba mýtného jsou 

také daňově uznatelným výdajem a zaúčtují se také dle tabulky č. 2 (11, s. 94).   
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ A JEJICH POSOUZENÍ 

V následující části práce budou vymezeny a posouzeny vlastní návrhy řešení pro danou 

společnost, které vycházejí z teoretické a analytické části práce. Budou uvedeny jejich 

výhody, nevýhody a propočet nákladů vážících se k daným návrhům.  

4.1  Pořízení ekologicky šetrnějších vozů 

Doporučení je zakoupit ekologicky přívětivější vozy a tím využít osvobození od silniční 

daně v České republice pro tyto vozy, k tomu se váže i úspora na pohonných hmotách, 

jejichž ceny jsou nižší v porovnání s cenami benzínu a nafty. 

4.1.1 Pořízení elektromobilů 

Každoročně společnost do svého majetku zařazuje šest až deset osobních vozů, které 

byly poprvé zařazeny do užívání většinou v daném roce nebo v předchozích 1-2 letech. 

Společnost tak obměňuje a rozšiřuje každoročně svůj vozový park (32). V návrhu tedy 

bude počítáno s náklady na pořízení osmi elektromobilů.  

Od silniční daně v ČR jsou osvobozena vozidla pro přepravu osob a nákladů s největší 

povolenou hmotností menší než 12 t na elektrický pohon. Na Slovensku je pak o 50 % 

nižší sazba daně pro elektrická vozidla kategorie L, M a N. V Polsku nepodléhají dani 

z dopravních prostředků vozy s hmotností do 3,5 t (kapitola 2.3.1, 2.5.3 a 2.7.1). 

Společnost by mohla snížit výrazně svou daňovou povinnost tím, že by nakoupila 

elektromobily. 

V rámci dotačních programu Evropské unie je možnost získat podporu na pořízení 

elektromobilů a dobíjecích stanic pro podnik. V tomto roce 2019 je otevřen program 

Nízkouhlíkové technologie, kde je možné získat 55–75 % podporu na nákup 

elektromobilů a dobíjecích stanic. Program je určen pro podniky všech velikostí 

sídlících mimo území Prahy. Požadavkem pro účast v programu je nemít nedoplatky 

vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU, mít uzavřená minimálně dvě 

účetní období v daném oboru podnikání a mít dostatek finančních prostředků 
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na realizaci projektu nebo mít možnost čerpat bankovní úvěr. Dotace na pořízení jsou 

vypláceny zpětně (37).  

Výpočet nákladů návrhu 

V následujícím návrhu bude kalkulováno s tím, že by společnost zakoupila osm 

elektromobilů a obměnila by tak a rozšířila část svého vozového parku. Výpočet tedy 

bude proveden pro jeden a osm vozů. 

Cena elektromobilů se pohybuje od 600 tis. Kč do 2 mil. Kč dle typu, výkonu a 

vybavenosti vozidla. Pro výpočet bude uvažováno s cenou 850 tis. Kč, což je průměrná 

cena, která je nejčastěji uváděná v souvislosti s elektromobily na internetu. Při výpočtu 

bude počítáno s náklady 1,6 Kč/km u vozu s benzínovým pohonem a náklady 

0,5 Kč/km u elektromobilu a ujetím 15 000 km vozem za rok (38). Při výpočtu 

průměrné úspory nákladů na silniční daň v ČR bude uvažováno s vozy společnosti, 

které byly prvně registrovány v roce 2018, u kterých je zohledněno snížení daně dle 

počtu měsíců od první registrace vozidla. Pro výpočet dotace bude uvažováno 

s největším možnou výší dotace 75 %.  

Náklady na pořízení elektromobilu v 1. roce: 

1) Pořizovací náklady: cena x počet vozů = 850 000 Kč x 8 = 6 800 000 Kč 

2) Úspora pohonných hmot: (náklady na PHM vozu s benzínovým pohonem/km – 

náklady provozu elektromobilu/km) x počet ujetých km za rok = (1,6 Kč – 0,5 

Kč) x 15 000 km = 16 500 Kč 

3) Roční průměrná úspora na silniční dani: Σ daňové povinnosti k 31. 12. 2019 

u vozidel s datem první registrace v roce 2018 / počet vozidel = 5 616 Kč / 4 = 

1 404 Kč 

4) Dotace na pořízení elektromobilu – 75 %: pořizovací cena x 0, 75 = 637 500 Kč 

5) Náklady na elektromobil: pořizovací náklady – úspora pohonných hmot 

na 15 000 km – roční průměrná úspora na dani – dotace na pořízení 
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elektromobilu = 850 000 Kč – 16 500 Kč – 1 404 Kč – 637 500 Kč = 

194 596 Kč.  

Tabulka č. 33: Náklady na elektromobil v Kč pro 1 a 8 vozů 

   1 vůz 8 vozů 

Pořizovací náklady 850 000 6 800 000 

Úspora pohonných hmot na 15 000 km  16 500 132 000 

Roční průměrná úspora na silniční dani 1 404 11 232 

Dotace na pořízení elektromobilu -75 % 637 500 5 100 000 

Náklady na elektromobil 194 596 1 556 768 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 37, 38) 

Výhody návrhu 

Elektromobily nevypouští do ovzduší škodlivé emise a jezdí velmi tiše. Větší města již 

nabízí řadu dobíjecích míst a na některých místech je dobíjení zdarma.  Počet dobíjecích 

stanic na území ČR se zvětšuje a elektromobil je možné plně dobít i během jedné 

hodiny. Další pozitivem jsou nižší náklady na palivo. Pro vůz s benzínovým pohonem 

uvádí zdroje spotřebu 1,6 Kč/km, pro elektromobil spotřebu 0,5 Kč/km. 

Pro elektromobily pak platí i nižší sazby na povinné ručení (38). Využitím těchto 

ekologičtějších vozů se může zlepšit image společnosti, jelikož v současné době je 

kladen větší důraz na ekologii a využívání obnovitelných zdrojů. 

Nevýhoda návrhu 

Nevýhodou elektromobilu je jejich omezený dojezd vozu a vyšší pořizovací náklady. 

Elektromobil se také dobíjí delší dobu, než je doba tankování vozu na benzínový nebo 

naftový pohon (38). Další nevýhodou je pak časová náročnost přípravy projektu 

pro získání dotací. 

Z výše uvedeného výpočtu vyplývá, že při srovnání nákladů na pořízení elektromobilu a 

odpočtu dotace, úspory nákladů na PHM a na silniční dani by společnost vyšel jeden 

elektromobil na 194 596 Kč, osm vozů by stálo 1 556 768 Kč. Tato výsledná částka je 

srovnatelná nebo spíše nižší než cena nového vozu na benzínový nebo naftový pohon. 
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Není zde zohledněna nižší sazba na povinném ručení pro elektromobily, ta se odvíjí 

od více proměnných jako jsou konkrétní parametry vozu, bonus na povinném ručeni 

pro danou společnost, sazby pojistného u různých pojišťoven atd. V úspoře nákladů 

za PHM a na silniční dani je kalkulována výše pouze pro 1. rok, tato úspora by 

společnosti plynula i v dalších letech užívání elektromobilu. Úspora nákladů na PHM 

by se pak zvyšovala při větším počtu ujetých km.  

4.1.2 Pořízení lehkých užitkových vozů s pohonem na CNG 

Další možností optimalizace daňové povinnosti pro společnost by bylo pořízení vozů 

s pohonem na CNG – stlačený zemní plyn nebo přestavba stávajících vozů. Přestavba 

benzínového vozu na plynový pohon se pohybuje od 40 do 60 tis. Kč dle počtu válců a 

dle velikosti nádrže vozu (38). Ve výpočtu návrhu budu počítat se zakoupením nového 

vozu na CNG. Pro tato vozidla s největší povolenou hmotností do 12 t pak platí i 

osvobození od silniční daně v České republice. Tyto vozy pak splňují nižší emisní 

normy a podléhají tak i nižším sazbám mýtného. Na Slovensku je opět o 50 % nižší 

sazba daně u vozidel s pohonem na stlačený zemní plyn. V Polsku si případné 

zvýhodnění ekologicky přívětivějších vozů stanovují obce samy (kapitola 2.3.1, 2.5.3 a 

2.7.1).  

V současnosti je možné na trhu zakoupit i lehké užitkové vozy, hmotnost těchto vozů je 

od 2,8 do 7 t. Tyto vozy kombinují ekologičtější přístup a nižší spotřebu paliva. Cena 

1 kg CNG je přibližně o 20% levnější než 1 l nafty. Cena nového vozu poháněného 

CNG nebo naftou je pak srovnatelná (38). Tyto vozy jsou vyráběny v několika 

variantách, a to jako dodávka, podvozek s kabinou anebo podvozek s kabinou 

pro posádku 6+1.  Tyto vozy pak spadají do emisní třídy EEV – ekologická vozidla 

(39, 41).  

Výpočet nákladů návrhu 

V následujícím návrhu bude kalkulováno s tím, že by společnost zakoupila 3 vozy 

na CNG a obměnila by tak a rozšířila část svého vozového parku. Výpočet tedy bude 

proveden pro 1 a 3 vozy. Při kalkulaci bude porovnáván nákup nového vozu na CNG a 

nákup nového obdobného vozu s pohonem na naftu. 
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Cena vozidel se liší dle typu a vybavenosti, na internetu nejsou dostupné informace 

o konkrétních cenách. Pro výpočet bude uvažováno s cenou 1 mil. Kč (vč. DPH). 

Při výpočtu bude počítáno s průměrnou cenou CNG v Brně ke dni 23. 4. 2019 a to 

26,5 Kč/kg a spotřebou 9,7 kg/100 km. Průměrná cena nafty činí v Brně 23. 4 .2019 

32 Kč/l a spotřebou obdobného vozu s naftovým pohonem 10,9 l/100 km. Při kalkulaci 

bude počítáno s ujetím 20 000 km za rok. Při výpočtu úspory nákladů na silniční daň 

v ČR bude uvažováno s hmotností vozidla 3 500 Kg, 2 nápravy a datem první registrace 

v roce 2019 a srovnání se zakoupením obdobného vozu s naftovým pohonem (38, 39, 

40, 41). 

 

Obrázek č. 7: Vůz Iveco ECODAILY s pohonem na CNG 

(Zdroj: 39) 

Náklady na pořízení vozu s pohonem na CNG v 1. roce: 

1) Pořizovací náklady: cena x počet vozů = 1 000 000 Kč x 3 = 3 000 000 Kč 

2) Úspora pohonných hmot: (náklady na 1 km u vozu s naftovým pohonem x cena 

paliva x počet ujetých km) - (náklady na 1 km u vozu na CNG x cena paliva x 

počet ujetých km) = (0,109 l x 32 Kč x 20 000 km) - (0,097 kg x 26,5 Kč x 

20 000 km) = 69 760 - 51 410 = 18 350 Kč 
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3) Roční úspora na silniční dani: upravená sazba daně dle data od první registrace 

u srovnatelného vozu s pohonem na naftu x počet vozidel = 1 872 Kč x 3 = 

5 616 Kč 

4) Náklady na vůz s pohonem na CNG: pořizovací náklady – úspora pohonných 

hmot na 20 000 km – roční úspora na dani = 1 000 000 Kč – 18 350 Kč – 1 872 

Kč = 983 522 Kč.  

Tabulka č. 34: Náklady na 1 a 3 nové vozy na CNG v Kč 

  1 vůz  3 vozy 

Pořizovací cena  1 000 000 3 000 000 

Úspora pohonných hmot na 20 000 km  18 350 55 050 

Roční úspora na silniční daní 1 872 5 616 

Náklady na vůz na CNG 983 522 2 939 334 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 38, 39, 40,41) 

Výhody 

Vozy na CNG mají nejmenší dopad na životní prostředí ze všech spalovacích motorů, 

jsou velmi tiché. Pokud vozidlu dojde CNG, je možné přepnout na benzínový režim, 

kde je dojezd dalších cca 400 km. Platba nižší sazby mýtného při jízdě 

po zpoplatněných úsecích. Stabilnější cena CNG v porovnání s kolísajícími cenami 

nafty a benzínu (41).  

Nevýhody 

Menší počet stanic prodávajících CNG v České republice v porovnání s počtem stanic 

prodávajících naftu a benzín. 

Z výše uvedeného výpočtu vyplývá, že při pořízení vozu na CNG a zohlednění úspory 

nákladů na PHM a na silniční dani by společnost vyšel jeden vůz na 983 522 Kč, tři 

vozy by stály 2 939 334 Kč. Tato výsledná částka je srovnatelná nebo i nižší než cena 

nového vozu na naftový pohon. Úspora nákladů za PHM a na silniční dani je 

kalkulována výše pouze pro 1. rok, tato úspora by společnosti plynula i v dalších letech 

užívání vozu. Při větším počtu ujetých km za rok by byla i vyšší úspora na PHM. 
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Ve výpočtu není zohledněn výpočet úspory na mýtném, které se odvíjí od počtu ujetých 

km po zpoplatněných úsecích. K této úspoře by došlo, pokud by nový vůz na CNG 

nahradil starší vůz s horší emisní třídou.   

4.2  Pořízení vozů prostřednictvím operativního leasingu 

Společnost již v současné době využívá operativního leasingu u některých osobních 

vozů. Dalším návrhem bude případné pořízení nových vozů tímto způsobem a výpočet 

nákladů s tím spojených. V případě tohoto financování hradí silniční daň leasingová 

společnost. V kalkulaci návrhu bude počítáno s osmi vozy jako v prvním návrhu.  

Platby na operativní leasing jsou daňově uznatelné pro společnost a může si také 

uplatnit odpočet DPH. Doba daňového odepisování osobního vozu je stanovena 

minimálně na pět let (42, §30).  

Výpočet nákladů návrhu 

Výpočet byl proveden na pronájem osobního automobilu Hyundai i30 Kombi Trikolor 

Komfort s naftovým pohonem na 60 měsíců s možností ročního nájezdu 15 000 km. 

Měsíční platba (vč. DPH) činí 6 252 Kč a je v ní zahrnuto povinné ručení, havarijní 

pojištění vozu, dálniční známka, rozhlasový poplatek a silniční daň. V dané nabídce 

nejsou zahrnuty servisní prohlídky a zimní pneumatiky na vůz (43).  

Tabulka č. 35: Náklady spojené s operativním leasingem osobních pro 1 a 8 vozů v Kč 

 1 vůz 8 vozů 

Měsíční platba  6 252 50 016 

Povinné ručení 3 500 28 000 

Havarijní pojištění 6 000 48 000 

Dálniční známka 1 500 12 000 

Rozhlasový poplatek 540 4 320 

Silniční daň  1 560 12 480 

Náklady obsažené celkem v leasingu za rok 13 100 104 800 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 13, 32, 43, 44, 45) 
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V tabulce jsou uvedeny náklady, které společnost nemusí hradit (jsou již obsaženy 

v platbách za leasing). Mezi tyto náklady patří povinné ručení a havarijní pojištění, 

které bylo určeno dle pojistného pro uvedený typ automobilu na internetovém 

srovnávači, přesnou výši pojistného není možné určit z dostupných informací, dále 

roční dálniční známka (kupon), rozhlasový poplatek a platba silniční daně. Celkem tyto 

náklady činí 13 100 Kč na jeden vůz za 1 rok.  

Výhody 

Společnost tak může čerpat výhodu z toho, že při pořízení vozů nemusí ihned hradit 

kupní cenu a nemusí hradit případné úroky, pokud by si majetek pořizovala 

prostřednictvím bankovního úvěru. Další výhodou je, že se sníží administrativní 

náročnost související s pořízením vozu, řešení případných pojistných událostí a 

případným opětovným odprodejem vozu až by ho společnost nepotřebovala. Dochází 

také k pravidelné obměně vozového parku a společnost nenese náklady za případné 

poruchy a opravy. 

Nevýhody 

Po skončení nájmu nepřechází vozidlo do vlastnictví společnosti. Je zde riziko dalších 

plateb při překročení stanoveného celkového nájezdu km vozidlem. 

Společnost při pronájmu jednoho vozu na 60 měsíců zaplatí (60 x 6 252 Kč) celkem 

375 120 Kč. Náklady obsažené v leasingu za tuto dobu – 5 let (5 x 13 100 Kč) činí 

65 500 Kč. Náklady za pronájem jednoho vozu (bez poplatků, které by jinak společnost 

hradila) na dobu 5 let činí 309 620 Kč.  

4.3  Pořízení novějších ostatních vozů 

V současné době má společnost v obchodním majetku několik nákladních vozů a 

přívěsů, na které dopadá zvýšená sazba silniční daně s ohledem na datum jejich první 

registrace – registrovány do 31. 12. 1989. Pokud by společnost zakoupila nové nebo 

novější vozy a vyměnila je za stávající vozy, došlo by k úspoře nákladů na silniční daň. 

K této obměně by také mohlo dojít, pokud by se staré vozy porouchaly a náklady 



82 

 

na jejich opravu by byly vysoké. Spolu s tímto návrhem by se snížily náklady 

na pohonné hmoty, jelikož nové vozy mají nižší průměrnou spotřebu paliva. Došlo by i 

k úspoře nákladů za opravy starých vozů, které jsou častější než opravy novějších vozů. 

Nové vozy mají také zpravidla lepší emisní třídu EURO a mohly by se uplatnit nižší 

sazby za mýtné při jízdě po zpoplatněných komunikacích. 

Výpočet nákladů návrhu 

V následujícím návrhu bude kalkulováno s tím, že by společnost obměnila a pořídila 

novější multikáry – nákladní automobily. Tyto dvě multikáry, které má společnost 

v obchodním majetku, byly poprvé zařazeny do užívání v roce 1988 a 1986 a dopadá 

na ně zvýšená sazba silniční daně. Výpočet bude proveden pro 1 a 2 vozy. Jelikož nové 

vozy tohoto typu jsou drahé a společnosti by se pravděpodobně nevyplatilo jejich 

pořízeni, bude tedy v návrhu kalkulováno s ojetými vozy.  

Cena ojetých multikár se liší dle roku výroby, výkonu, stavu tachometru a dalších 

faktorů a pohybuje se od 115 do 650 tis. Kč. Ve výpočtu bude kalkulováno s cenou 

300 tis. Kč, která je u nabízených ojetých vozů, které se nejvíce svými parametry blíží 

stávajícím multikárám a rokem výroby kolem roku 2005. Tyto novější vozy mají vyšší 

výkon motoru. Pro výpočet úspory na silniční dani bude kalkulováno se stejnou 

hmotností vozidla, tedy 3 500 Kg a 2 nápravami. Ve výpočtu bude zahrnuto i to, že by 

společnost stávající staré multikáry prodala, o jejich prodejní cenu by se pak snížily 

náklady na pořízení novějších multikár. Cena multikár vyrobených mezi roky 1980–

1989 se pohybuje kolem 85 tis. Kč, s touto cenou bude také kalkulováno ve výpočtu 

(46).  

Náklady na pořízení novějších vozů v 1. roce: 

1) Pořizovací cena novějšího vozu: cena x počet vozů = 300 000 Kč x 2 = 

600 000 Kč 

2) Roční úspora na silniční dani: upravená sazba daně dle data od první registrace 

u staršího vozu – sazba daně u srovnatelného vozu = 4 500 Kč – 3 600 Kč = 

900 Kč 
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3) Prodejní cena starého vozu: cena starší multikáry x počet vozů = 85 000 Kč x 2 

= 170 000 Kč 

4) Náklady na novější ojetý vůz: pořizovací cena – roční úspora na dani – prodejní 

cena starého vozu = 300 000 Kč – 900 Kč - 85 000 Kč = 214 100 Kč.  

Tabulka č. 36: Pořízení novějších ostatních vozů pro 1 a 2 vozy v Kč 

  1 vůz  2 vozy 

Pořizovací cena novějšího vozu (vč. DPH) 300 000 600 000 

Roční úspora na silniční dani 900 1 800 

Prodejní cena starého vozu (vč. DPH) 85 000 170 000 

Náklady na novější ojetý vůz 214 100 428 200 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 46)  

Výhody  

Koupí novějšího vozu by se snížily náklady na opravy starších vozů. Společnosti by 

plynula i případná úspora na mýtném, novější vozy mají lepší emisní třídu EURO a 

dopadá na ně tak nižší sazba mýtného. Společnosti by plynula i úspora nákladů na PHM 

a hradila by nižší roční sazbu silniční daně.  

Nevýhody 

Náklady na administrativu spojenou s prodejem starých vozu. Vyšší pořizovací náklady 

ojetého novějšího vozu v porovnání s úsporou na dani.  

Společnost by pořízením novějších vozů – multikár ušetřila na silniční dani. Ve výpočtu 

nebyla zohledněna úspora PHM, jelikož nebylo možné určit spotřebu pro starší a 

novější vůz a počet najetých km vozem za rok. Náklady byly kalkulovány pouze pro 1. 

rok, v dalších letech by společnosti plynula také úspora ze silniční daně, úspora nákladů 

na PHM a opravy a případně i úspora na mýtném. Novější ojetý vůz by společnost 

po zohlednění úspory na dani a prodejní ceně starého vozu vyšel na 214 100 Kč.  
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4.4  Shrnutí návrhů a doporučení 

V návrzích a doporučeních se pozornost věnovala pořízení ekologicky šetrnějších vozů. 

Bylo navrženo a doporučeno zakoupení elektromobilů a tím obměnit a rozšířit stávající 

vozový park společnosti. Vozy využívající elektrický pohon jsou osvobozeny 

od silniční daně, zároveň také dochází k úspoře nákladů vynakládaných na nákup 

pohonných hmot. V současné době jsou na pořízení těchto vozů a nabíjecích stanic 

poskytovány dotace. Prostřednictvím dotací se pak pořizovací cena stává přijatelnější. 

Při výpočtu byla zohledněna průměrná sazba u vozů pořízených v roce 2018, na které 

dopadá největší snížení sazby daně dle počtu měsíců od první registrace. Při výpočtu 

spotřeby pohonných hmot se kalkulovalo s najetím 15 000 km za rok, při ujetí více km 

je vyšší úspora na dani. Jeden elektromobil by po zohlednění úspory nákladů na PHM, 

daň a při získání dotace vyšel na 194 596 Kč.  

Dalším návrhem bylo pořízení lehkého užitkového vozu s pohonem na stlačený zemní 

plyn. Tento vůz je také šetrnější k životnímu prostředí a je osvobozen od silniční daně. 

Tento vůz dosahuje nejlepší emisní normy EEV a dopadá na něj nejnižší sazba 

mýtného. Díky nižší spotřebě a nižším ceně paliva dochází k úspoře nákladů na PHM. 

Při výpočtu úspory na dani byla sazba silniční daně určena dle srovnatelného vozu 

(parametrů) s pohonem na naftu.  Cena nového vozu na CNG po odečtení úspory 

nákladů na silniční daň a PHM vyšla 983 522 Kč. 

V třetím návrhu byla propočítána nákladnost pořízení vozů prostřednictvím 

operativního leasingu. Při této formě financování standartně (dle smluvních podmínek) 

hradí silniční daň leasingová společnost. V daném operativním leasingu byla zahrnuta 

platba povinného a havarijního pojištění, silniční daně, rozhlasového poplatku a ročního 

dálničního kuponu ve smlouvě a hradila je leasingová společnost. Výše silniční daně 

byla vypočtena pro daný vůz se zohledněním největšího snížení sazby daně (48 %) 

s ohledem na datum první registrace vozu. V závěru byly uvedeny výhody a nevýhody 

tohoto návrhu. Společnost by za pronájem jednoho vozu na operativní leasing uhradila 

za 60 měsíců 309 620 Kč, což je částka pronájmu po odečtení poplatků a daně, které by 

jinak společnost hradila při koupi vozu.  Výhodou tohoto návrhu je, že společnost 
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nemusí vynakládat velké finanční prostředky při pořízení vozu a platí malé pravidelné 

platby po dobu pronájmu automobilu.  

V posledním návrhu bylo počítáno s doporučením pořízení novějších nákladních vozů – 

multikár. Výpočet byl proveden pro jeden a dva vozy, kalkulovalo se s výměnou vozů 

(poprvé registrované před rokem 1990) za novější model a prodejem stávajících dvou 

vozů. Ve výpočtu byla zohledněna nižší sazba daně a prodejní cena stávajících vozů. 

Pořízením novějších vozů by došlo k úspoře nákladů na pohonné hmoty, opravy vozů a 

případně nákladů na mýtné. Pořízení jednoho novějšího ojetého vozu by společnost 

dle kalkulace v kapitole 4.3 vyšlo na 214 100 Kč. 

Při registraci výše uvedených vozidel by pak společnost musela uhradit správní 

poplatek 800 Kč/vůz viz tabulka č. 1. Na Slovensku se správní poplatek určí dle výkonu 

motoru a doby od první registrace vozidla, min. však 33 Eur. Tento správní poplatek se 

sníží o 50 % při registraci vozu na elektrický nebo hybridní pohon maximálně na 33 

Eur/vůz viz kapitola 2.6. V Polsku poplatek za registraci vozu činí 180,5 PLN 

viz tabulka č. 5.  

Tabulka č. 37: Roční úspora silniční daně pro jednotlivé návrhy v Kč  

  1 vůz jiný počet vozů 

Pořízení elektromobilů / pro 8 vozů 1 404 11 232 

Pořízení vozů na CNG / pro 3 vozy 1 872 5 616 

Operativní leasing u osobních vozů / pro 8 vozů 1 560 12 480 

Pořízení novějších ostatních vozů / pro 2 vozy 900 1 800 

Celkem 5 736 31 128 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle tabulky č.33, 34, 35, 36)  

Ve výše uvedené tabulce č. 37 jsou zobrazeny roční úspory na silniční dani 

pro jednotlivé návrhy pro společnost. Úspora je vyčíslena vždy pro jeden vůz. V návrhu 

na pořízení elektromobilu a pořízení osobních automobilů prostřednictvím operativního 

leasingu byla varianta počítána i pro 8 vozů. Návrh pořízení vozů na CNG byl počítán i 

pro 3 vozy a návrh na pořízení novějších ostatních vozů byl vypočten pro 2 vozy. 
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Úspory na silniční dani jsou v návrzích počítaný pouze pro jeden rok, plynuly by 

společnosti i v dalších letech užívání vozů.  

Největší roční úspora na silniční dani je u návrhu na pořízení vozů s pohonem na CNG 

na jeden vůz, jelikož jsou tyto vozy od silniční daně osvobozeny v ČR. Dále je největší 

úspora při využití operativního leasingu u osobních vozů, kdy silniční daň hradí 

leasingová společnost.  
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce byla komparace daní a poplatků z užití motorových vozidel 

ve vybraných státech Evropské unie, výpočet daňové povinnosti a poplatků v těchto 

státech pro vozový park vybrané společnosti Prefa Brno a.s. a návrhy a doporučení 

pro danou společnost. Předložené návrhy by snížily stávající daňovou povinnost 

společnosti a plynuly by z nich úspory i v dalších letech.  

Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. V první části jsou definovány cíle, postupy, 

použité metody a metodika práce. Ve druhé části práce byly vymezeny pojmy a definice 

tykající se daní, rozdělení a třídění daní. Byla věnována pozornost daním z užití 

motorových vozidel v rámci Evropské unie a jejich porovnání. Dále byl definován 

předmět daně, poplatníci, základ a úpravy daně, vznik a zánik daňové povinnosti, 

zálohy na daň a zdaňovací období u silniční daně v České republice, u daně 

z motorových vozidel na Slovensku a pro daň z dopravních prostředků v Polsku. Byly 

také srovnány a vymezeny poplatky, které se váží k registraci a provozu vozidel. 

V teoretické části také byli uvedeny účetní, daňové a ekonomické aspekty dané 

problematiky v České republice.  

V analytické části práce byla nejdříve představena vybraná společnost, byl uveden její 

předmět podnikání a velká část pozornosti byla věnována jejímu vozovému parku. Dále 

byly srovnány sazby daní a metodika aplikace a výpočtu jednotlivých daních v České 

republice, Slovensku a Polsku. Byly srovnány ceny dálničních kuponů a sazby mýtného 

v daných zemích. Následně byla vypočtena daňová povinnost vybrané firmy pro její 

vozový park. Největší daňová povinnost pro osobní i ostatní vozy vyšla na Slovensku. 

V České republice jsou pak největší poplatky za dálniční kupony. V Polsku nepodléhají 

dani z dopravních prostředků vozy s hmotností do 3,5 t a naopak předmětem daně jsou 

traktory s hmotností nad 3,5 t. Pro osobní vozy je zpoplatněno pouze několik úseků 

komunikací na území Polska. 

V praktické části práce byly uvedeny návrhy na optimalizaci daňové povinnosti vybrané 

společnosti. Prvním návrhem je pořízení elektromobilů. V současné době jsou na tyto 

vozy poskytovány dotace ve výši 55–75% pořizovací ceny. V tomto návrhu bylo 

počítáno i s osvobozením od silniční daně a úsporou nákladu na pohonné hmoty. 
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Výsledné náklady na jeden vůz by činily 194 596 Kč, při získání dotace ve výši 75 %. 

Dalším návrhem byl nákup lehkých užitkových vozů s pohonem na stlačený zemní 

plyn. Tyto vozy jsou také osvobozeny od silniční daně s ohledem na menší ekologické 

zatížení. Při kalkulaci návrhu byla zohledněna i úspora nákladů na palivo vozu. Cena 

jednoho vozu s pohonem na CNG a po zohlednění výše uvedených nákladů vychází 

na 983 522 Kč. U obou návrhů pak plyne úspora z osvobození od silniční daně a úspora 

nákladů na PHM i v dalších letech provozu vozů. Třetím návrhem je pořízení 

(pronájem) vozů prostřednictvím operativního leasingu. U tohoto návrhu společnost 

nehradí silniční daň, rozhlasový poplatek, povinné a havarijní pojištění a roční dálniční 

kupon, tyto náklady jsou již promítnuty v ceně leasingu. Posledním návrhem bylo 

pořízení novějších ojetých vozů a výměna starých nákladních vozů – multikár, které 

byly poprvé registrovány před rokem 1990. Při zohlednění nižší sazby daně a prodejní 

ceny starého vozu by pořízení jednoho novějšího vozu vyšlo na 214 100 Kč.  

Hlavní cíl diplomové práce – komparace daní a poplatků z užití motorových vozidel 

ve vybraných zemích Evropské unie byl splněn. Dílčí cíl výpočet daňové povinnosti 

společnosti a srovnání s vybranými zeměmi byl také splněn.  Byly uvedeny i náležitosti 

a povinnosti, které se s těmito daněmi pojí a byla vymezena a hodnocena jejich 

metodika v daných zemích. Posledním cílem bylo vypracování a zhodnocení návrhů a 

doporučení pro společnost Prefa Brno a.s. týkající se jejího vozového parku a ten byl 

také naplněn.  
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i 

Příloha č. 1: Kategorie vozidel 

L – motorová vozidla s méně než 4 koly, 

• L1 – vozidla se 2 koly, šlapátky a objemem válců <50 cm3 – mopedy, 

• L2 – vozidla se 3 koly a objemem válců <50 cm3, 

• L3 – vozidla se 2 koly a pevnými stupačkami – skútry a motocykly, 

• L4 – vozidla se 3 koly umístěnými nesouměrně k podélné střední rovině vozidla 

a objemem válců <50 cm3, 

• L5 – vozidla se 3 koly umístěnými souměrně k podélné střední rovině vozidla a 

objemem válců >50 cm3, 

• LA – moped, skútr, mokik, motocykl sportovní a motokolo s příp. konstrukční 

rychlostí <než 45 km/h a je poháněn spalovacím motorem a zdvihový nebo jemu 

rovnocenný objem není> než 50 cm3, 

• LB – moped – tříkolka nebo lehká čtyřkolka, 

• LC – motocykl, skútr a motocykl sportovní pro dopravu 1 nebo 2 osob sedících 

za sebou se 2 koly a pevnými stupačkami 

• LD – motocykl s postranním vozíkem se 3 koly uspořádanými nesouměrně 

s max. konstrukční rychlostí >45 km/h, při jakémkoliv duhu pohonu a objem 

válců >50 cm3, 

• LE – tříkolka a čtyřkolka, 

• LM – motokolo – jízdní kolo opatřené trvale připojeným hnacím motorem, 

jehož nejvyšší konstrukční rychlost je <než 25 km/h, 

M – motorová vozidla s nejméně 4 koly a používají se pro dopravu osob, 

• M1 – vozidla s nejvýše 8 místy k přepravě osob, kromě místa řidiče nebo 

víceúčelová vozidla, 



ii 

• M2 – vozidla s více než 8 místy k přepravě osob, kromě místa řidiče a jejichž 

největší přípustná hmotnost nepřesahuje 5 000 Kg, 

• M3 – vozidla s více než 8 místy k přepravě osob, kromě místa řidiče a jejichž 

největší přípustná hmotnost přesahuje 5 000 Kg, 

N – motorová vozidla s nejméně 4 koly a používají se pro dopravu nákladů, 

• N1 – Vozidla jejichž největší příp. hmotnost nepřevyšuje 3 500 Kg, 

• N2 – Vozidla jejichž největší příp. hmotnost převyšuje 3 500 Kg a nepřevyšuje 

12 000 Kg, 

• N3 – Vozidla jejichž největší příp. hmotnost převyšuje 12 000 Kg, 

• NT – návěs traktorový – kategorie 1, 2, 3, 4, 

O – přípojná vozidla, 

• O1 – přípojná vozidla, jejichž největší příp. hmotnost nepřevyšuje 750 Kg, 

• O2 – přípojná vozidla, jejichž největší příp. hmotnost převyšuje 750 Kg a 

nepřevyšuje 3 500 Kg, 

• O3 – přípojná vozidla, jejichž největší příp. hmotnost převyšuje 3 500 Kg a 

nepřevyšuje 10 000 Kg, 

• O4 – přípojná vozidla, jejichž největší příp. hmotnost převyšuje 10 000 Kg, 

• OT – přípojná vozidla traktoru, 

• PT – přívěs traktorový – kategorie 1, 2, 3, 4, 

T – traktory zemědělské nebo lesnické, 

• T1 – traktory s max. konstrukční rychlostí <40 km/h s nejméně jednou nápravou 

a s minimálním rozchodem> než 1150 m, s nenaloženou hmotností v provozním 

stavu> než 600 Kg a se světlou výškou nad vozovkou <něž 1 000 mm, 



iii 

• T2- viz. T1 se světlou výškou nad vozovkou <něž 6 000 mm, 

• T3 – traktory s max. konstrukční rychlostí <40 km/h a s nenaloženou hmotností 

<než 600 Kg, 

• T4 – Ostatní traktory s max. konstrukční rychlostí <40 km/h, 

S – pracovní stroje, 

• SS – pracovní stroj s vlastním zdrojem pohonu a je konstrukčně vybaven pouze 

pro výkon určitých pracovních činností, není určen pro přepravní činnost, 

• SP – pracovní stroj bez vlastního zdroje pohonu a je konstrukčně vybaven pouze 

pro výkon určitých pracovních činností, připojuje se k tažnému motorovému 

vozidlu a je přizpůsoben k jeho připojení, není určen pro přepravní činnost 

R – ostatní vozidla, které nelze zařadit do výše uvedených kategorií 

 

  


