
(platí od 1. 61. 2015 do 31. 5. 2017)

16/1993 Sb.
ZÁKON

České národní rady

ze dne 21. prosince 1992

o dani silniční

ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb., zákona č. 143/1996 Sb.

v úplném znění zákona č. 239/1996 Sb., zákona č. 61/1998 Sb., v úplném znění zákona č. 190/1998 Sb.,

ve znění zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 303/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 493/2001 Sb.

zákona č. 207/2002 Sb., zákona č. 102/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č.

270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,

zákona č. 246/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č.

375/2011 Sb., zákonného opatření č. 344/2013 Sb., zákona č. 267/2014 Sb.. a zákona č. 63/2017267/2014 Sb.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

 

§ 1

Účel zákona

zrušen zákonem č. 207/2002 Sb.

 

 

§ 2

Předmět daně

 

(1) Předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla (dále jen "vozidla")

a)   registrovaná v České republice,

b)   provozovaná v České republice a

c)   používaná

1.        poplatníkem  daně  z  příjmů  právnických  osob  s  výjimkou  používání  k  činnosti  veřejně  prospěšného

poplatníka  daně  z  příjmů  právnických  osob,  pokud  příjmy  z  této  jeho  činnosti  nejsou  předmětem  daně  z

příjmů, nebo

2.    poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou

příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů.

(2) Pro účely daně silniční

a)      je  Česká  televize,  Český  rozhlas,  Česká  tisková  kancelář  a  zdravotní  pojišťovna  veřejně  prospěšným

poplatníkem daně z příjmů právnických osob,

b)      se  příjmy České  televize, Českého  rozhlasu  a České  tiskové  kanceláře,  které  nejsou  předmětem daně  z

příjmů  právnických  osob,  určují,  jako  by  tito  poplatníci  byli  veřejně  prospěšnými  poplatníky  daně  z  příjmů

právnických osob.

(3)  Předmětem  daně  silniční  jsou  vždy  nákladní  automobily  s  největší  povolenou  hmotností  nad  3,5  tuny

registrované v České  republice a přípojná  vozidla  s  největší  povolenou  hmotností  nad  3,5  tuny  určená  výlučně  k

přepravě nákladů a registrovaná v České republice.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 3

Osvobození od daně

 

Od daně jsou osvobozena:



a)   vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly zapsaná v technickém průkazu vozidla jako kategorie L a jejich přípojná
vozidla,

b)   vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů, pokud je zaručena vzájemnost,

c)   vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu za předpokladu, že ujedou pro tento účel více než
80 % kilometrů z celkového počtu kilometrů jimi ujetých ve zdaňovacím období,

d)      vozidla  provozovaná  ozbrojenými  silami,  vozidla  civilní  obrany,  vozidla  bezpečnostních  sborů  2a),  obecní
policie,  sboru  dobrovolných  hasičů,  vozidla  poskytovatele  zdravotních  služeb,  vozidla  důlní  a  horské
záchranné  služby  a  poruchové  služby  plynárenských a  energetických  zařízení;  vozidla musí  být  vybavena
zvláštním  zvukovým  výstražným  zařízením  a  zvláštním  výstražným  světlem  modré  barvy  zapsanými  v
technickém  průkazu  k  vozidlu.  Pro  vozidla  poskytovatele  zdravotních  služeb  a  vozidla  důlní  a  horské
záchranné služby nevybavená zvláštním zvukovým výstražným zařízením a  zvláštním výstražným světlem
modré barvy je rozhodné jejich označení v technickém průkazu vozidla (sanitní, záchranářská),

e)      vozidla  speciální  samosběrová  (zametací),  speciální  jednoúčelová  vozidla    značkovače  silnic  a  vozidla
správců  komunikací  3d)  nebo  osob  pověřených  správcem  komunikací,  která  jsou  používána  výlučně  k
zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací, 3d) s výjimkou osobních automobilů,

f)       vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12
tun, která
1.    mají elektrický pohon,
2.    mají hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor,

3.    používají jako palivo zkapalněný ropný plyn označovaný jako LPG nebo stlačený zemní plyn označovaný jako
CNG, nebo

4.        jsou  vybavena  motorem  určeným  jeho  výrobcem  ke  spalování  automobilového  benzínu
a ethanolu 85označovaného jako E85,

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Sazby daně
§ 6

 

(1) Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. a) činí při zdvihovém objemu motoru

 

do 800 cm3 1 200 Kč

nad 800 cm3 do 1250 cm3 1 800 Kč

nad 1250 cm3 do 1500 cm3 2 400 Kč

nad 1500 cm3 do 2000 cm3 3 000 Kč

nad 2000 cm3 do 3000 cm3 3 600 Kč

nad 3000 cm3 4 200 Kč.

 

(2) Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. b) a c) činí

 

při počtu hmotnosti

náprav

1 náprava

do 1 tuny 1 800 Kč

nad 1t do 2t 2 700 Kč

nad 2t do 3,5t 3 900 Kč

nad 3,5t do 5t 5 400 Kč

nad 5t do 6,5t 6 900 Kč

nad 6,5t do 8t 8 400 Kč

nad 8t 9 600 Kč



2 nápravy

do 1 tuny 1 800 Kč

nad 1t do 2t 2 400 Kč

nad 2t do 3,5t 3 600 Kč

nad 3,5t do 5t 4 800 Kč

nad 5t do 6,5t 6 000 Kč

nad 6,5t do 8t 7 200 Kč

nad 8t do 9,5t 8 400 Kč

nad 9,5t do 11t 9 600 Kč

nad 11t do 12t 10 800 Kč

nad 12t do 13t 12 600 Kč

nad 13t do 14t 14 700 Kč

nad 14t do 15t 16 500 Kč

nad 15t do 18t 23 700 Kč

nad 18t do 21t 29 100 Kč

nad 21t do 24t 35 100 Kč

nad 24t do 27t 40 500 Kč

nad 27t 46 200 Kč

3 nápravy

do 1 t 1 800 Kč

nad 1t do 3,5t 2 400 Kč

nad 3,5t do 6t 3 600 Kč

nad 6t do 8,5t 6 000 Kč

nad 8,5t do 11t 7 200 Kč

nad 11t do 13t 8 400 Kč

nad 13t do 15t 10 500 Kč

nad 15t do 17t 13 200 Kč

nad 17t do 19t 15 900 Kč

nad 19t do 21t 17 400 Kč

nad 21t do 23t 21 300 Kč

nad 23t do 26t 27 300 Kč

nad 26t do 31t 36 600 Kč

nad 31t do 36t 43 500 Kč

nad 36t 50 400 Kč

4 nápravy a

více náprav

do 18t 8 400 Kč

nad 18t do 21t 10 500 Kč

nad 21t do 23t 14 100 Kč

nad 23t do 25t 17 700 Kč

nad 25t do 27t 22 200 Kč

nad 27t do 29t 28 200 Kč

nad 29t do 32t 33 300 Kč

nad 32t do 36t 39 300 Kč

nad 36t 44 100 Kč.



 

(3) Roční sazba daně se zjistí pro každé jednotlivé vozidlo podle údajů uvedených v technických dokladech k
vozidlu.

(4) V případě podle § 4 odst. 2 písm. a) činí sazba daně 25 Kč za každý den použití osobního automobilu nebo
jeho přípojného vozidla, jeli to pro poplatníka (zaměstnavatele) výhodnější.

(5)  Sazba  daně  podle  odstavce  2  se  snižuje  o  25 %  u  vozidel,  která  jsou  používána  pro  činnosti  výrobní
povahy v rostlinné výrobě podle klasifikace produkce CZCPA, kód 01.61.10 Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu,
jeli poplatníkem daně osoba provozující zemědělskou výrobu.

(6)  Sazba  daně  podle  odstavců  1  a  2  se  u  vozidel  snižuje  o  48 %  po  dobu  následujících  36  kalendářních
měsíců od data jejich první registrace a o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a o 25 % po
dobu  následujících  dalších  36  kalendářních  měsíců.  Nárok  na  příslušné  snížení  sazby  daně  vzniká  počínaje
kalendářním měsícem prvé  registrace  vozidla a  končí  u  téhož  vozidla po 108 kalendářních měsících. Při  změně
provozovatele  vozidla  s  nárokem  na  snížení  sazby  daně  lze  u  nového  provozovatele  uplatnit  příslušné  snížení
sazby daně nejdříve v kalendářním měsíci zápisu změny provozovatele v technickém průkazu. U téhož vozidla se
nepoužije  současně  snížení  sazby  daně  podle  tohoto  odstavce  a  podle  odstavce  5.  Snížení  sazby  daně  se
nevztahuje  na  vozidla  registrovaná  od  1.  ledna  1999,  jejichž  provozovatelem  byla  do  té  doby  Armáda  České
republiky.

(7) U vozidel dovezených ze zahraničí prokáže poplatník daně nárok na snížení sazby daně podle odstavce 6
potvrzením nebo jiným dokladem o první registraci vozidla, vydaným příslušným registračním orgánem v zahraničí,
popřípadě registračním orgánem na území České republiky, který má k dispozici údaje k vozidlu, v nichž  je první
registrace zaznamenána.

(8) U vozidel registrovaných poprvé v České republice nebo v zahraničí do 31. prosince 1989 se sazba daně
podle odstavců 1 a 2 zvyšuje o 25 %.

(9)  Bez  ohledu  na  datum  první  registrace  se  sazba  daně  podle  odstavce  2  snižuje  o  100  %  u  nákladních
automobilů  a  přípojných  vozidelvčetně  tahačů,  nákladních  přívěsů  a  nákladních  návěsů  s  největší  povolenou
hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun, pokud

a)      jsou  tato  vozidla  používána  veřejně  prospěšným  poplatníkem  daně  z  příjmů  právnických  osob  pouze  k
činnosti, z níž plynoucí příjmy nejsou předmětem daně z příjmů,

b)      jsou  tato vozidla používána fyzickou osobou pouze k činnosti, ze které nebo v přímé souvislosti se kterou
neplynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů, nebo

c)      se  jedná  o  výcviková  vozidla  podle  právního  předpisu  upravujícího  získávání  a  zdokonalování  odborné
způsobilosti k řízení motorových vozidel, která nejsou používána k činnosti, z níž

1.    plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů právnických osob, nebo
2.    plynou příjmy ze samostatné činnosti.

(10) Sazba daně podle odstavce 2 se snižuje o 48 % u nákladních automobilůvozidel včetně tahačů, nákladních
přívěsů  a  přípojných  vozidelnákladních  návěsů  s  největší  povolenou  hmotností  12  a  více  tun,  za  podmínek
uvedených v odstavci 9. U téhož vozidla se nepoužije současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a podle
odstavce 6.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)


