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P O K Y N Y
k vyplnění přiznání k dani silniční

za zdaňovací období (kalendářní rok) 2022 nebo jeho část

Základní informace k dani silniční
Daň silniční je upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani silniční“).
V přiznání k dani silniční  (dále  „daňové přiznání“) uvádí poplatník za podmínek daných zákonem o dani silniční vozidlo, které  je 
předmětem daně (zdanitelné vozidlo),
a)  za které je dílčí daň vyšší než 0 Kč,
b)  za které se uplatňuje sleva na dani nebo
c)  které je osvobozeno, pokud by jinak dílčí daň za něj byla vyšší než 0 Kč (s výjimkou osvobozených diplomatických vozidel). 
Předmětem daně je silniční vozidlo kategorie N2 nebo N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrovaná 
v registru silničních vozidel v České republice.
Kategorie vozidla N2 – motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 12 tun. 
Kategorie vozidla N3 – motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 12 tun. 
Kategorie vozidla O3 – přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 10 tun. 
Kategorie vozidla O4 – přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 10 tun.
Zdanitelným vozidlem (resp. vozidlem, které není předmětem daně) však nejsou následující vozidla:
a)  s přidělenou zvláštní registrační značkou podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích,
b)  kategorie N podkategorie vozidlo zvláštního určení nebo terénní vozidlo zvláštního určení nebo
c)  kategorie O s kódem druhu karoserie DA.
Zdanitelné vozidlo není předmětem daně v kalendářním měsíci, ve kterém u něj nebyly naplněny skutečnosti, jež jsou předmětem 
daně.
Poplatníkem daně silniční je ten, kdo:
– je jako provozovatel vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla,
– užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena.
Poplatníkem daně silniční je rovněž:
– osoba, která používá zdanitelné vozidlo určené jako státní hmotná rezerva,
– organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí,
– stálá provozovna podle právních předpisů upravujících daně z příjmů osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.
Poplatník  je povinen podat řádné daňové přiznání, pokud v něm uvádí alespoň  jedno zdanitelné vozidlo, a  to nejpozději 
do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období, a to i v případech, jde-li o poplatníka, kterému 
přiznání zpracovává daňový poradce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže 
následující pracovní den. Zdaňovacím obdobím daně silniční je kalendářní rok.
V případě přechodu daňové povinnosti (úmrtí poplatníka, zrušení právnické osoby bez likvidace či s likvidací nebo při insolvenčním 
řízení) se postupuje podle § 239 až § 245 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“).
Opravným daňovým přiznáním může poplatník před uplynutím  lhůty k podání daňového přiznání nebo dodatečného daňového 
přiznání nahradit daňové přiznání, nebo dodatečné daňové přiznání, které již podal. V řízení se postupuje podle tohoto opravného 
daňového přiznání a k předchozímu daňovému přiznání se nepřihlíží.
Dodatečné daňové přiznání poplatník podává, jestliže zjistí, že daň má být vyšší nebo nižší než poslední známá daň. Dodatečné 
daňové přiznání je třeba podat nejpozději do konce měsíce následujícího po tomto zjištění. V této lhůtě je také splatný rozdíl mezi výší 
daně vyčíslené v dodatečném daňovém přiznání a poslední známou daní. Je-li dodatečná daň nižší než poslední známá daň nebo 
beze změny, je nutno důvody pro podání dodatečného přiznání blíže specifikovat v řádku 32 přiznání – „Popis důvodů pro podání 
dodatečného daňového přiznání“ nebo na zvláštní samostatné příloze.
V přiznání vyplňte pouze řádky s bílým podkladem (řádky s barevným podkladem jsou určeny pro potřeby správce daně). Bude-li  
vyhrazené místo  pro  vyplnění  údajů  nedostatečné,  uvádějí  se  další  údaje  v  obdobném  členění  v  příloze  na  samostatném  listu 
s identifikací poplatníka.
Daňové přiznání, příloha k přiznání ani pokyny k vyplnění přiznání v papírové formě nebudou vydávány. 
Záhlaví
01 Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu – vyplníte zbývající část oficiálního názvu místně příslušného 
finančního úřadu (správce daně), v jehož územním obvodu má v době podání daňového přiznání právnická osoba sídlo (tj. adresa, 
pod kterou  je zapsána v obchodním  rejstříku nebo v obdobném veřejném rejstříku, případně kde sídlí  skutečně, nezapisuje-li  se 
do  nich)  a  fyzická  osoba místo  pobytu  (adresa místa  trvalého  pobytu  občana ČR nebo adresa  hlášeného místa  pobytu  cizince, 
případně místo na území ČR, kde se převážně zdržuje). Při určení místní příslušnosti se postupuje dle § 13 daňového řádu.
02 Územní pracoviště v, ve, pro – uveďte územní pracoviště, kde je umístěn Váš spis k dani silniční (podle § 13 zákona č. 456/2011 
Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů).
03 Daňové identifikační číslo – vyplníte své daňové identifikační číslo, bylo-li Vám přiděleno.
04 Rodné číslo (identifikační číslo) – nebylo-li Vám přiděleno DIČ, vyplníte své rodné číslo (fyzická osoba) nebo IČ organizace 
(právnická osoba).
05 Daňové přiznání – označte odpovídající variantu (varianty) – křížkem (X) označte odpovídající typ daňového přiznání, tj. zda se 
jedná o daňové přiznání řádné nebo dodatečné. Jestliže jste ve lhůtě pro podání řádného nebo dodatečného daňového přiznání 
toto přiznání již podali, následně opravili a podáváte jej znovu, označte křížkem (X), zda se jedná o přiznání řádné nebo dodatečné, 
a zároveň také označte křížkem (X), že se jedná o přiznání opravné. V případě podávání dodatečného daňového přiznání je nutno 
vyplnit datum zjištění důvodu pro podání dodatečného daňového přiznání. 
06 Počet příloh – vyplníte počet listů příloh.
07 Kód rozlišení typu přiznání / datum – vyberte příslušný kód rozlišení typu přiznání a za lomítkem uveďte datum, kdy skutečnost 
nastala:
A – s výjimkou případů uvedených pod písm. B až T
B – při zániku subjektu s likvidací za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jeho vstupu do likvidace (§ 240c odst. 2 

daňového řádu)
C – v průběhu likvidace (§ 240c odst. 1 daňového řádu)
D – při zániku subjektu bez likvidace za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jeho zániku (§ 240a daňového řádu)
G – při převodu privatizovaného majetku za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem tohoto převodu (§ 240d daňového 

řádu)
H – při zániku subjektu s likvidací za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem zpracování návrhu na použití likvidačního 

zůstatku (§ 240c odst. 3 daňového řádu)
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I  – při  úmrtí  daňového  subjektu  –  osobou  spravující  pozůstalost  za  část  zdaňovacího  období,  která  uplynula  přede  dnem smrti 
subjektu (§ 239b odst. 4 daňového řádu) a za předcházející zdaňovací období, pokud přiznání nebylo dosud podáno a původní 
lhůta pro jeho podání neuplynula podle § 245 daňového řádu

M – za předcházející zdaňovací období, pokud přiznání dosud nebylo podáno a původní  lhůta pro  jeho podání dosud neuplynula 
(§ 245 daňového řádu)

N – při  skončení  řízení  o  pozůstalosti  –  osobou  spravující  pozůstalost  za  část  zdaňovacího  období,  která  uplynula  do  dne 
předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti (§ 239b odst. 5 daňového řádu)

O – při  soudem nařízené  likvidaci  pozůstalosti  –  likvidačním  správcem  za  část  zdaňovacího  období,  která  uplynula  přede  dnem 
předložení řádné zprávy o zpeněžení majetku likvidační podstaty nebo jeho části soudu (§ 239c daňového řádu)

P – při  insolvenčním  řízení  za  část  zdaňovacího  období,  která  uplynula  do  dne  předcházejícího  účinnosti  rozhodnutí  o  úpadku 
a za kterou dosud nebylo podáno (bez ohledu na jeho řešení; § 244 odst. 1 daňového řádu)

R – v průběhu insolvenčního řízení (§ 244 odst. 2 daňového řádu)
T  – ke dni předložení konečné zprávy za uplynulou část zdaňovacího období, za kterou nebylo dosud podáno (§ 244 odst. 3 a 4 

daňového řádu)

Přiznání k dani silniční za kalendářní rok – doplňte kalendářní rok (popř. jeho část), za který podáváte daňové přiznání.

I. ODDÍL – Údaje o poplatníkovi
08 Příjmení 09 Jméno(-a) 10 Tituly (nepovinný údaj) – vyplní poplatník fyzická osoba.
11 Název  právnické  osoby  –  vyplní  poplatník  právnická  osoba:  název  právnické  osoby  zapsaný  do  veřejného  rejstříku  včetně 
dodatku označujícího její právní formu, popř. též dovětek (např. „v likvidaci“). U právnické osoby, která se nezapisuje do veřejného 
rejstříku, uveďte název, pod kterým byla zřízena. 
12 Adresa místa pobytu fyzické osoby/sídla právnické osoby – fyzické osoby vyplní adresu trvalého pobytu, právnické osoby 
adresu sídla tak,  jak byla zapsána do veřejného rejstříku nebo jiné zákonem určené evidence právnických osob (má-li obec ulice 
označené, vyplníte název ulice a číslo orientační, v opačném případě vyplníte část obce a číslo popisné nebo pouze číslo popisné).
13 Stát – vyplní pouze zahraniční osoby – fyzické i právnické osoby uvedou svoji zahraniční adresu.
14 Kontaktní údaje – uvedete telefon, e-mail a identifikátor datové schránky (nepovinné údaje).

II. ODDÍL – Údaje o vozidlech
Jeden řádek použijete vždy pro jedno vozidlo (při počtu vozidel větším než 8 se další vozidla uvedou v tiskopisu „Příloha k přiznání 
k dani silniční za kalendářní rok ...“). Přílohu označíte DIČ nebo RČ (IČ) a pořadovým číslem přílohy (viz záhlaví). Řádky označené 
„FÚ“ vyplňuje územní pracoviště příslušného finančního úřadu.
15 Registrační značka vozidla (RZ vozidla) – vyplníte registrační značku bez použití pomlček a mezer. 
16 Kód vozidla – vyplníte kód vozidla podle údajů uvedených v technickém průkazu takto: 
  1 – kategorie N2, N3 – druh karoserie BA
  2 – kategorie N2, N3 – druh karoserie BB
  3 – kategorie N2, N3 – druh karoserie BC
  4 – kategorie N2, N3 – druh karoserie BD
  5 – kategorie O4  – druh karoserie DB, DC, DE
  6 – výše neuvedená vozidla kategorie N, u nichž je stanovena výše daně (hmotnost vozidla)
  7 – výše neuvedená vozidla kategorie 0, u nichž je stanovena výše daně (hmotnost vozidla)
  8 – výše neuvedená vozidla kategorie N, u nichž je stanovena výše daně  (hmotnost jízdní soupravy)
17 Počet náprav – vyplníte počet náprav podle údajů v technickém průkazu.
18 Největší povolená hmotnost v tunách – vyplníte podle údajů uvedených v technickém průkazu:
 • nákladní automobil – druh karoserie BA – největší povolená hmotnost vozidla v tunách
  • skříňový automobil – druh karoserie BB – největší povolená hmotnost vozidla v tunách
  • přípojné vozidlo (přívěs) vozidlo druh karoserie DB – tažené ojí – největší povolená hmotnost vozidla v tunách
  • přípojné vozidlo (přívěs) vozidlo druh karoserie DC – s nápravami uprostřed – největší povolená hmotnost vozidla v tunách
  • přípojné vozidlo (přívěs) vozidlo druh karoserie DE – s nevýkyvnou ojí – největší povolená hmotnost vozidla v tunách
  •  tahač – druh karoserie BC – tahač návěsů – největší povolená hmotnost jízdní soupravy v tunách
  •  tahač – druh karoserie BD – silniční tahač – největší povolená hmotnost jízdní soupravy v tunách. 
Pokud jsou údaje v technickém průkazu uvedeny v kilogramech, je nutno je převést na tuny (1 tuna = 1 000 kg).

Vozidla, která jsou předmětem daně a byla pro ně stanovena nenulová výše daně, jsou zejména tato: 
 • Nákladní automobil (karoserie BA) 
  – se dvěma nápravami a s největší povolenou hmotností nejméně 12 tun (kategorie N2, N3), 
    – se třemi nápravami a s největší povolenou hmotností nejméně 15 tun (kategorie N3), 
    – se čtyřmi a více nápravami a s největší povolenou hmotností nejméně 23 tun (kategorie N3), 
  který není vozidlem zvláštního určení nebo terénním vozidlem zvláštního určení.
  • Skříňový automobil (karoserie BB) 
  – se dvěma nápravami a s největší povolenou hmotností nejméně 12 tun (kategorie N2, N3), 
    – se třemi nápravami a s největší povolenou hmotností nejméně 15 tun (kategorie N3), 
    – se čtyřmi a více nápravami a s největší povolenou hmotností nejméně 23 tun (kategorie N3), 
  který není vozidlem zvláštního určení nebo terénním vozidlem zvláštního určení.
  • Tahač návěsu (karoserie BC) 
   – se dvěma nápravami a s největší povolenou hmotností jízdní soupravy nejméně 16 tun (kategorie N2, N3), 
    – se třemi a více nápravami a s největší povolenou hmotností jízdní soupravy nejméně 36 tun (kategorie  N2, N3),
  který není vozidlem zvláštního určení nebo terénním vozidlem zvláštního určení.
   • Silniční tahač (karoserie BD) 
   – se dvěma nápravami a s největší povolenou hmotností jízdní soupravy nejméně 16 tun (kategorie N3), 
    – se třemi a více nápravami a s největší povolenou hmotností jízdní soupravy nejméně 36 tun (kategorie N3),
  který není vozidlo zvláštního určení nebo terénní vozidlo zvláštního určení.
  • Přípojná vozidla (kategorie O4) s největší povolenou hmotností nejméně 12 tun, která nejsou návěsem (karoserie DA)
Pro  všechna  výše  uvedená  vozidla  platí,  že  se  nesmí  jednat  o  vozidla  s  přidělenou  zvláštní  registrační  značkou  podle  zákona 
upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích.
19 Výše daně za zdanitelné vozidlo v Kč – vyplníte výši daně pro zdanitelné vozidlo dle přílohy k zákonu o dani silniční (viz str. 4 
pokynů).
20 Počet kalendářních měsíců, kdy je vozidlo předmětem daně – uvedete počet kalendářních měsíců.
21 Daň silniční v Kč bez uplatnění osvobození a slevy – vyplníte částku ve výši součinu 1/12 výše daně pro zdanitelné vozidlo a počtu 
trvání kalendářních měsíců podléhajících dani. Vyplňte na dvě platná desetinná místa bez zaokrouhlování (§ 146 daňového řádu). 
22 Osvobození od daně dle § 3 písmene – vyplníte příslušné písmeno (popř. písmena) § 3, dle kterého je vozidlo osvobozeno. 
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Ustanovení § 3 zákona o dani silniční – Osvobození od daně 
(1)	Od	daně	silniční	se	osvobozuje	zdanitelné	vozidlo	

a)	 vybavené	 zvláštním	 zvukovým	 výstražným	 zařízením	 doplněným	 zvláštním	 výstražným	 světlem	modré	 barvy	 nebo	modré	
a	červené	barvy	zapsaným	v	technickém	průkazu	vozidla,	

b)	 určené	jako	státní	hmotná	rezerva,	pokud	není	používáno	k	podnikání,	
c)	 kategorie	O,	pokud	 je	poplatníkem	dílčí	daně	za	něj	poplatník	dílčí	daně	za	zdanitelné	vozidlo	kategorie	N	s	kódem	druhu	

karoserie	BD,	nebo	
d)	 poplatníka	dílčí	daně	za	toto	vozidlo,	pokud	je	tímto	poplatníkem	

1.	 diplomatická	mise	nebo	konzulární	úřad,	je-li	zaručena	vzájemnost,	
2.	 poskytovatel	 zdravotních	 služeb,	 báňská	 záchranná	 služba	 nebo	 horská	 záchranná	 služba,	 je-li	 v	 technickém	 průkazu	

vozidla	označeno	jako	sanitní	nebo	záchranářské,	
3.	 Český	červený	kříž,	a	to	v	rozsahu	osvobození	podle	zákona	upravujícího	Český	červený	kříž,	nebo	
4.	 vlastník	 pozemní	 komunikace,	 správce	 pozemní	 komunikace	 nebo	 jimi	 pověřená	 osoba,	 je-li	 používáno	 výlučně	

k	zabezpečení	sjízdnosti	nebo	schůdnosti	pozemní	komunikace.	
(2)	Zdanitelné	vozidlo	je	od	daně	silniční	osvobozeno	v	kalendářním	měsíci,	ve	kterém	byly	splněny	podmínky	pro	osvobození	od	daně	
ve	všech	dnech,	kdy	byly	u	tohoto	zdanitelného	vozidla	naplněny	skutečnosti,	které	jsou	předmětem	daně.

Příklad:	Poplatník	vlastnil	a	používal	během	zdaňovacího	období	několik	nákladních	přívěsů	–	vozidel	kategorie	O4	s	největší	povolenou	
hmotností	nejméně	12	tun.	Tyto	přívěsy	byly	zapojovány	v	průběhu	zdaňovacího	období	za	různá	nákladní	vozidla.	Protože	poplatník	
byl	v	tomto	zdaňovacím	období	zároveň	poplatníkem	dílčí	daně	za	silniční	tahač	(vozidlo	kategorie	N2,	N3	s	druhem	karoserie	BD),	za	
žádné	z	přípojných	vozidel	O4	za	zdaňovací	období	dílčí	daň	neplatí,	neboť	tato	zdanitelná	vozidla	jsou	podle	ustanovení	§	3	odst.	1	 
písm.	c)	od	daně	silniční	osvobozena.

23 Počet měsíců osvobození – uveďte počet kalendářních měsíců, za které v daném období uplatňujete osvobození. Počet měsíců 
v tomto sloupci se počítá z počtu měsíců ve sloupci 20 (vozidlo bylo předmětem daně).
24 Osvobození v Kč – vyplníte úhrnnou výši osvobození. Výše nároku na osvobození se vypočte jako součin počtu kalendářních 
měsíců uvedených ve sloupci 23 a 1/12 výše daně pro zdanitelné vozidlo uvedené ve sloupci 19 (na dvě platná desetinná místa bez 
zaokrouhlování). Vyplňte na dvě platná desetinná místa bez zaokrouhlování (§ 146 daňového řádu). 
25 Sleva na dani dle § 12 v Kč – Sleva na dani se vypočte z částky uvedené ve sloupci 21. Vyplňte na dvě platná desetinná místa 
bez zaokrouhlování (§ 146 daňového řádu). 

Ustanovení § 12 zákona o dani silniční – Sleva na dani
(1)	Kombinovanou	dopravou	se	pro	účely	tohoto	zákona	rozumí	přeprava	zboží	v	jedné	a	téže	přepravní	jednotce	(ve	velkém	kontejneru,	

výměnné	nástavbě,	odvalovacím	kontejneru)	nebo	v	nákladním	automobilu,	přívěsu,	návěsu	s	tahačem	i	bez	tahače,	při	které	se	
využije	 též	 železniční	 nebo	 vnitrozemská	 vodní	 doprava,	 pokud	 úsek	 po	 železnici	 nebo	 vnitrozemské	 vodní	 cestě	 přesahuje	
vzdálenost	100	kilometrů	vzdušnou	čarou	a	pokud	její	počáteční	nebo	konečný	úsek	tvoří	přeprava	po	pozemní	komunikaci	
a)	 mezi	místem	nakládky	nebo	vykládky	zboží	a	nejbližší	železniční	stanicí	vhodnou	k	překládce	nebo	překladištěm	kombinované	

dopravy,	nebo	
b)	 mezi	 místem	 nakládky	 nebo	 vykládky	 zboží	 a	 vnitrozemským	 přístavem,	 jestliže	 nepřesahuje	 vzdálenost	 150	 kilometrů	

vzdušnou	čarou.	
(2)	U	zdanitelného	vozidla	používaného	výlučně	k	přepravě	v	počátečním	nebo	konečném	úseku	kombinované	dopravy	činí	sleva	

na	dani	100	%	výše	daně	pro	toto	vozidlo.	
(3)	U	zdanitelného	vozidla,	které	uskuteční	v	kombinované	dopravě	ve	zdaňovacím	období	

–	 více	než	120	jízd	činí	sleva	90	%	výše	daně	pro	toto	vozidlo,	
–	 od	91	do	120	jízd	činí	sleva	75	%	výše	daně	pro	toto	vozidlo,	
–	 od	61	do	90	jízd	činí	sleva	50	%	výše	daně	pro	toto	vozidlo,	
–	 od	31	do	60	jízd	činí	sleva	25	%	výše	daně	pro	toto	vozidlo.	

Je-li	vzdálenost	ujetá	územím	České	republiky	delší	než	250	kilometrů,	započítává	se	pro	účely	slevy	na	dani	taková	jízda	jako	dvě	jízdy.	
(4)	Slevu	na	dani	uplatní	poplatník	u	místně	příslušného	správce	daně	v	daňovém	přiznání.	

26 Dílčí daň za vozidlo v Kč – sloupec 26 = 21 – 24 – 25. Částka ve sloupci 26 se uvede na dvě platná desetinná místa bez 
zaokrouhlování.
27 Vyplníte pouze v případě podávání DODATEČNÉHO daňového přiznání:
V – pokud příslušný řádek vkládáte jako nový proti předcházejícímu daňovému přiznání,
O – pokud opravujete řádek uvedený již v předcházejícím daňovém přiznání,
R – pokud rušíte řádek
K oddílu II.:
Při počtu vozidel větším než 8 vyplníte stejným způsobem Přílohu k přiznání k dani silniční. Přílohu/přílohy označte číslem, doplníte 
rok (popř. část), kterého se přiznání týká. Číslo řádku doplníte pro každé další vozidlo počínaje číslem 9 v prvním řádku přílohy číslo 1.

III. ODDÍL – Údaje o dani silniční
28 Daň silniční – vyplníte celkovou výši daně silniční v Kč za zdaňovací období za všechna vozidla (součet dílčích daní za zdanitelná 
vozidla ze sloupce 26 včetně případných příloh). Daň je zaokrouhlená na celé Kč nahoru (§ 146 daňového řádu). 
Sloupce 29–32 vyplňujte pouze v případě podávání dodatečného daňového přiznání. 
29 Poslední známá daň silniční – uvedete poslední známou daň, tj. výslednou daň, jak byla správcem daně dosud pravomocně 
stanovena v nesprávné výši. 
30 Výsledná daň silniční včetně dodatečně zjištěné – uvedete výslednou daň včetně dodatečně zjištěné.
31 Rozdíl  (ř.  30–29)  – uvedete příslušný  rozdíl mezi poslední  známou daní a daní  včetně dodatečně zjištěné. Pokud bude daň 
snižována, bude rozdíl záporný, pokud bude daň zvyšována, bude rozdíl kladný. 
32 Popis důvodů pro podání dodatečného daňového přiznání – je-li dodatečná daň nižší nebo beze změny poslední známé daně, 
je nutno důvody pro podání dodatečného přiznání blíže specifikovat – využijte buď tuto kolonku nebo tyto důvody rozepište na zvláštní 
samostatnou přílohu (§ 141 odst. 5 daňového řádu).
Údaje o podepisující osobě  –  vyplníte pouze  v případech,  kdy  je  daňové přiznání  zpracováváno a podáváno osobou odlišnou 
od daňového subjektu, tzn. v případech, kdy daňový subjekt činí podání sám, tuto část nevyplňujte.
Kód podepisující osoby – vyplňte číselný kód podle dále uvedených typů podepisujících osob takto: 1 = zákonný zástupce nebo 
opatrovník,  2  =  ustanovený  zástupce,  3  =  společný  zástupce,  společný  zmocněnec,  4a  =  obecný  zmocněnec  –  fyzická  osoba 
i právnická osoba, 4b = fyzická osoba daňový poradce nebo advokát, 4c = právnická osoba vykonávající daňové poradenství, 5a = 
osoba spravující pozůstalost, 5b = zástupce osoby spravující pozůstalost, 6a = dědic po skončení řízení o pozůstalosti, 6b = zástupce 
dědice po skončení řízení o pozůstalosti, 7a = právní nástupce právnické osoby, 7b = zástupce právního nástupce právnické osoby 
(kódy 5b, 6b, 7b mají přednost před obecnými druhy zastoupení s nižšími čísly kódů).
Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby – vyplňte datum narození podepisující 
osoby odlišné od daňového  subjektu –  fyzické osoby,  nebo evidenční  číslo  osvědčení  daňového poradce –  fyzické osoby,  nebo 
identifikační číslo právnické osoby odlišné od daňového subjektu.
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Fyzická osoba oprávněná k podpisu  (je-li daňový subjekt či podepisující osoba právnickou osobou) s uvedením vztahu 
k právnické osobě  (např.  jednatel, pověřený pracovník atd.)  –  vyplňte pouze v případech,  kdy  je daňové přiznání podáváno 
právnickou osobou včetně případů, kdy je právnická osoba v postavení podepisující osoby odlišné od daňového subjektu.
Daňový  subjekt/Osoba oprávněná  k  podpisu  –  daňové  přiznání  bude  opatřeno  vlastnoručním  podpisem buď  přímo  daňovým 
subjektem – fyzickou osobou podávající daňové přiznání sama za sebe, nebo fyzickou osobou oprávněnou podepsat daňové přiznání 
za  daňový  subjekt  –  právnickou  osobu.  Je-li  podepisující  osobou  fyzická  osoba  odlišná  od  daňového  subjektu,  daňové  přiznání 
podepisuje tato fyzická osoba; je-li podepisující osobou právnická osoba odlišná od daňového subjektu, daňové přiznání podepisuje 
fyzická osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby.
Kontaktní osoba, Telefon – lze uvést informaci o kontaktní osobě (nepovinný údaj). 

Výše daně pro zdanitelná vozidla:
Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BA nebo BB

Počet náprav
Největší povolená hmotnost v tunách

Výše daně v Kč
nejméně méně než

2

 12 0

12 13 800

13 14 2 300

14 15 3 200

15  7 200

3

 15 0

15 17 1 400

17 19 2 900

19 21 3 800

21 23 5 800

23  9 000

4 a více

 23 0

23 25 3 800

25 27 6 000

27 29 9 400

29  14 000

Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BC nebo BD

Počet náprav
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy 

v tunách Výše daně v Kč
nejméně méně než

2

 16 0

16 18 400

18 20 900

20 22 2 000

22 23 2 600

23 25 4 600

25 28 8 000

28 31 8 700

31 33 12 100

33  18 400

3 a více

 36 0

36 38 11 800

38 40 16 300

40  24 200

Výše daně pro zdanitelné vozidlo kategorie O

Největší povolená hmotnost v tunách Výše daně v Kč
nejméně méně než

 12 0

12  3 600

Pozn.:
Sazby	uvedené	v	ustanovení	§	6	zákona	o	dani	silniční	se	nepoužijí.	


