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ABSTRAKT 

P edm tem bakalá ské práce „Da ové dopady po ízení a používání osobního automobilu 

v podnikání“ je upozornit da ové subjekty na nej ast jší chyby, které se stávají p edm tem 

dom ení dan  finan ním ú adem v souvislosti s po ízením a používáním osobního 

automobilu v podnikání, a navrhnout jim ur itá doporu ení a postupy, které by m ly vést 

ke správnému stanovení jejich da ové povinnosti. 

První ást je zam ena p edevším na teorie dan  z p íjm , dan  z p idané hodnoty a dan  

silni ní, které se k této problematice vztahují. Ve druhé praktické ásti jsou uvedeny 

n které praktické p íklady jednotlivých zp sob  po ízení a využívání automobilu 

v podnikání a nej ast jší chyby da ových subjekt , které vedou k dom ení dan . 

V poslední ásti jsou uvedena doporu ení, která by m la toto riziko dom ení dan  snížit. 

Klí ová slova: 

Automobil, da , da  z p íjm , da  z p idané hodnoty, da  silni ní, nový dopravní 

prost edek, finan ní ú ad, správce dan , da ový subjekt, plátce dan  z p idané hodnoty, 

zam stnavatel, zam stnanec. 

 

ABSTRACT 

The subject of the bachelor thesis "The tax effects of acquisition and use of an automobile 

in business" is to alert taxpayers to the most common mistakes that become subject of 

additional tax assessment by the tax authority in connection with the acquisition and use of 

an automobile in business and to offer the tax payers a proposal of some recommendations 

and procedures that should lead to a correct calculation of their tax obligations. 

The first part is focused mainly on the theory of income tax, value added tax and road tax, 

which are related to the topic.  The second, practical part presents some practical examples 

of how to purchase and use an automobile in business, and the most common mistakes 

made by taxpayers, resulting in additional tax assessment. The last section provides 

recommendations that should reduce the risk of additional tax assessment. 

Key words: 

An automobile, tax, income tax, value added tax, road tax, a new vehicle, the tax office, 

tax entity, taxpayer, the payer of value added tax, employer, employee. 
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ÚVOD 

Automobily se v dnešní dob  staly nenahraditelnou sou ástí podnikání, stejn  tak jako 

nap íklad po íta e a mobilní telefony. Jen t žce najdeme n jakou firmu, která pro své 

podnikání nevyužívá žádné auto. Také využití automobil  se hodn  zm nilo. Zatímco 

d íve byla využívána ve v tšin  p ípad  k p eprav  náklad , dnes jsou astým osobním 

dopravním prost edkem, a to jak soukromých osob, tak podnikatel  nebo spole ností. 

 

N kte í poplatníci vstupují do procesu podnikání bez sebemenších podnikatelských 

zkušeností a bez jakýchkoliv zkušeností se zákony, kterými je podnikání upraveno. 

Legislativa podnikání je sice upravena zákony, vyhláškami a r znými na ízeními, ale je 

jich takové množství, že se v nich podnikatelé sami asto t žce orientují. Nehled  na to, že 

tyto zákony bývají asto novelizovány a sledování jejich zm n je pro osoby, které se neumí 

orientovat v legislativ  velmi náro né. N která zn ní zákon  nelze také vždy jednozna n  

vyložit a poplatníci postupují asto podle toho, jak sami cítí výklad konkrétního zákona. 

Bez podnikatelských zkušeností se tak m že lehce stát, že jejich výklad zákona není 

správný, nebo je nep esný a vede k neúmyslnému krácení dan . Zákon také p ipouští r zné 

varianty možností snížení základu dan . Bez p edchozích zkušeností se však da ový 

subjekt asto nem že rozhodnout mezi variantou, která je pro n j výhodn jší. Nap íklad 

uplatn ní výdaj , které budou snižovat základ dan  v nejbližším období, nemusí být vždy 

pro da ový subjekt nejvýhodn jší, a to z hlediska jeho da ových povinností v dalších 

letech. 

 

S nesprávnými výklady da ových zákon  a vyhlášek, špatnými postupy a chybami p i 

výpo tu daní se p i své praxi setkávám velmi asto. Ze své zkušenosti mohu íci, že tyto 

chyby jsou asto neúmyslné a jsou zp sobeny skute n  pouze malými zkušenostmi 

da ových subjekt  nebo jejich ú etních. Da ová problematika je však velmi obsáhlá. Já 

jsem se ve své bakalá ské práci zam ila na oblast osobního automobilu. Na za átku 

bakalá ské práce jsem se v její teoretické ásti v novala n kterým možným formám jeho 

po ízení k podnikání a upozornila na výhody a nevýhody t chto jednotlivých zp sob .  

Dále jsem analyzovala základní zákonnou legislativu vztahující se k osobnímu automobilu, 

jejíž znalost je v této oblasti nezbytná.  
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Za nejd ležit jší považuji praktickou ást bakalá ské práce. Zde jsem na modelovém 

p íkladu ukázala správné postupy p i r zných variantách po ízení osobního automobilu 

a jeho dalšího užívání v podnikání. Na základ  zkušeností ze svého zam stnání jsem v této 

ásti bakalá ské práce dále uvedla nej ast jší chyby, se kterými jsem se ve své praxi 

setkala, a navrhla doporu ení, která by pomohla da ovým subjekt m p i správném 

stanovené své da ové povinnosti. 

 

Primárním cílem mé bakalá ské práce je tedy doporu it da ovým subjekt m taková 

opat ení, která by zamezovala dopoušt ní se zbyte ných chyb p i používání automobilu 

v podnikání, a ukázat na nej ast jší chyby, kterých se da oví poplatníci v této oblasti 

dopoušt jí. Tímto bych jim také cht la dát možnost se uvedených chyb vyvarovat, nebo  

dom ení dan  p i následné kontrole finan ním ú adem je ur it  nep íjemné. Bohužel i zde 

se uplat uje pravidlo "neznalost zákona neomlouvá" a dom rek na dani neznamená pro 

da ový subjekt pouze zaplacení chybn  vypo tené dan , ale následn  další postihy za 

nesprávn  vypo tenou da  a úrok z prodlení za celou dobu, po kterou nebyla da  uhrazena. 

V p ípad , že je da ová kontrola provád na s delším asovým odstupem od p vodní 

splatnosti dan , m že tato sankce init nemalou ástku, kterou mohl da ový subjekt použít 

ke své další podnikatelské innosti. Mnohdy se také stává, že dom ená da  v etn  jejího 

p íslušenství je pro da ové subjekty i likvida ní. 

Sekundárními cíly této bakalá ské práce je seznámit za ínající podnikatele, pop ípad  

podnikatele, kte í se teprve rozhodují o po ízení automobilu do podnikání, o jejich 

základních možnostech, nárocích a povinnostech, které se k této problematice váží, 

a ukázat r zné varianty, se kterými se mohou v této oblasti podnikání setkat, v etn  jejich 

dopad  do dan  z p íjm , dan  z p idané hodnoty a silni ní dan .  

 

 

 



 

 

I TEORETICKÁ ÁST 
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1 AUTOMOBIL A DA  Z P ÍJMU 

Vlastní automobil se m že v ú etnictví nebo da ové evidenci da ového subjektu 

vyskytovat v r zných formách. V této bakalá ské práci budu uvažovat o tom, že automobil 

bude do firmy po ízen jako hmotný majetek, jelikož v praxi je tento zp sob jeho za azení 

nejrozší en jší.  

 

Automobil je hmotný majetek, který ve v tšin  p ípad  spl uje podmínku samostatné 

movité v ci se samostatným technicko-ekonomickým ur ením, a to pokud jeho vstupní 

cena je vyšší než 40 000 K  a má provozn -technické funkce delší než jeden rok. Tyto 

podmínky jsou stanoveny v § 26 odst. 2 ZDP. [1]    

1.1 Zp soby po ízení automobilu  

Pro po ízení firemních automobil  jsou v sou asné dob  využívány p edevším tyto t i 

hlavní možnosti: 

− nákup automobilu z vlastních pen žních prost edk , 

− úv r, 

− leasing, který m že být finan ní nebo operativní. 

Pokud se podnikatel rozhodne pro po ízení automobilu, musí se um t správn  rozhodnout 

i pro vhodnou zna ku a typ, a to vzhledem k jeho uvažovanému zp sobu využití,  

náklad m na spot ebované pohonné hmoty v závislosti na deklarované spot eb  

pohonných hmot, náklad m na p ípadné náhradní díly, dostupnosti náhradních díl  

a v neposlední ad  také k výši ástek havarijního a zákonného pojišt ní a silni ní dan . 

Dalším d ležitým rozhodnutím je zvolení správného zp sobu financování jeho po ízení, 

kdy se m že rozhodnout mezi po ízením automobilu z vlastních prost edk , na úv r nebo 

na leasing.  

 

V krátkosti bych nastínila da ovému  subjektu n které výhody a nevýhody t chto zp sob  

po ízení, které by mu mohly pomoci p i jeho rozhodování.  
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1.1.1 Po ízení automobilu z vlastních pen žních prost edk  

Jednorázový nákup automobilu z vlastních pen žních prost edk  p edstavuje pro 

spole nost pom rn  velký zásah do financí, proto je d ležitým p edpokladem pro volbu 

této formy po ízení dostatek volných finan ních prost edk  na jeho nákup. Ale i v p ípad  

spln ní této podmínky, nemusí být uvedený zp sob po ízení pro da ový subjekt 

nejvýhodn jší. Finan ní výhodnost takového nákupu lze m it takzvanými náklady 

ob tované p íležitosti, což p edstavuje možný nerealizovaný výnos z jiné investice. M že 

se nap íklad objevit jiná možnost investice, která bude pro n j finan n  výhodn jší 

s ohledem na její zajímav jší výnos. Aby se subjekt rozhodl správn  mezi nabízenými 

investi ními variantami, je vhodné tyto investice porovnat, a to tak, že ohodnotí výnos 

druhé nejlepší investice. Pro tento výnos má ekonomie název "náklady ob tované 

p íležitosti". Porovnáním náklad  vzniklých s po ízením automobilu s náklady ob tované 

p íležitosti je možno posoudit finan ní výhodnost t chto investic a rozhodnout se, zda 

nebude lepší automobil po ídit n kterou úv rovou formou a vlastní pen žní prost edky 

využít vhodn jším zp sobem. [2]  

P i po ízení automobilu z vlastních finan ních prost edk  se tento stává ihned majetkem 

da ového subjektu, a ten m že okamžit  zahájit jeho odepisování. Sám se m že 

rozhodnout, zda využije rovnom rné nebo zrychlené odpisy, a tím áste n  ídit pen žní 

toky ve firm . K jeho p ípadným opravám, p epis m a zm nám je oprávn n nový vlastník 

bez žádného dalšího omezení. Nový majitel m že být ihned zapsán do technického 

pr kazu automobilu jako jeho vlastník i provozovatel. Majitel má ve vlastnictví veškeré 

dokumenty a doklady k automobilu.  V p ípad  pot eby jej m že poskytnout k užívání jiné 

osob  bez omezení (musí ale vzít v potaz dopady poskytnutí tohoto automobilu do dan  

z p íjm , dan  z p idané hodnoty, dan  ze závislé innosti a podobn ), nebo jej m že dále 

pronajímat.  Automobil je v ú etnictví da ového subjektu vykazován jako hmotný 

majetek. Da ový subjekt nemá žádné další náklady s jeho po ízením a m že se sám 

rozhodnout, jak dlouho bude koupený automobil provozovat. 

1.1.2 Po ízení automobilu na úv r 

V p ípad  úv ru se automobil ve v tšin  p ípad  také stává ihned majetkem kupujícího 

a m že dojít k zahájení jeho okamžitého odepisování. Vlastnictví automobilu, který je 

p edm tem úv ru, ale m že být zm n no v návaznosti na podmínky uvedené v úv rové 

smlouv . K manipulaci s automobilem m že jeho nový vlastník p istupovat bez žádného 
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omezení stejn  jako by byl da ovým subjektem po ízen z vlastních finan ních prost edk . 

Úroky z úv r , které da ový subjekt zaplatí, jsou da ov  uznatelné, automobil je 

v ú etnictví firmy vykazován jako dlouhodobý hmotný majetek a náklady na jeho 

financování jsou známy dop edu. Po ízení automobilu na úv r napomáhá zrovnom rn ní 

pen žního toku ve firm . V technickém pr kazu je nový majitel uvád n jako vlastník 

i provozovatel, sám rozhoduje o zp sobu a délce jeho provozu ve firm . [3]     

1.1.3 Po ízení automobilu na finan ní leasing 

Po ízení automobilu na  leasing je pro da ový subjekt pon kud složit jší. Jeho nákladem je 

nájemné, které je nutno asov  rozlišovat. Automobil je po celou dobu leasingových 

splátek ve vlastnictví leasingové spole nosti, která také uplat uje da ové odpisy. 

Majetkem nájemce se stává až po zaplacení všech leasingových splátek, tj. po skon ení 

leasingové smlouvy, po zaplacení jeho z statkové ceny, která je obvykle velmi nízká 

a pohybuje se ádov  ve stovkách až tisících K . Sou ástí leasingu je také pojišt ní 

odpov dnosti za škody zp sobené tímto automobilem a havarijní pojišt ní. Veškerá rizika 

k tomuto automobilu nese leasingová spole nost. V p ípad  jeho odcizení je pojistné 

pln ní použito hlavn  na úhradu závazk  nájemce v i pronajímateli. Automobil je po 

celou dobu leasingu zachycen jako dlouhodobý hmotný majetek u leasingové spole nosti, 

nájemce jej eviduje pouze v podrozvahové evidenci. V technickém pr kazu je jako 

vlastník zapsána leasingová spole nost, jako provozovatel je nájemce. Originál 

technického pr kazu bývá uložen u leasingové spole nosti po celou dobu leasingu. 

V p ípad  nutnosti provedení zm n v technickém pr kazu, musí nájemce p edložit 

zplnomocn ní leasingové spole nosti k provedení p íslušných oprav. P i pln ní pojistné 

události v p ípad  opravy poškozeného automobilu musí leasingová spole nost jeho pln ní 

odsouhlasit. [3]      

P i po ízení automobilu na leasing musí kupující ešit ješt  jeden d ležitý problém, a to 

kterou leasingovou spole nost zvolit. Je vhodné využít služeb silné a d v ryhodné 

leasingové spole nosti, jelikož v p ípad  jejích finan ních i jiných problém  je možné, že 

bychom se vlastníky tohoto automobilu nestali nikdy. Tento automobil, jak jsem již výše 

uvedla, je až do úplného zaplacení leasingu majetkem leasingové spole nosti, takže se 

m že stát, že bude nap íklad zabaveno exekutorem, který vymáhá neuhrazené závazky 

leasingové spole nosti, pop ípad  se stane sou ástí majetkové podstaty v p ípad  

prohlášení konkurzu na její majetek.  
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Pojem leasing jako takový je v našich da ových zákonech neznámý. V zákon  o dani 

z p idané hodnoty nebo v zákon  o dani z p íjm  se m žeme setkat pouze s ozna ením 

„finan ní pronájem s následnou koupí najaté v ci“. 

1.1.4 Operativní leasing 

Další z možností je využití operativního leasingu. Jedná se vlastn  o dlouhodobý pronájem. 

P i tomto zp sobu financování však automobil nebude nikdy majetkem našeho da ového 

subjektu. Tento jej bude pouze užívat na základ  smlouvy a ve svém ú etnictví bude 

ú tovat pouze o splátkách pronájmu. P edm t operativního nájmu povede nájemce ve 

své podrozvahové evidenci. Výhodou tohoto zp sobu financování je jednoduchost a nízká 

administrativní náro nost. Sou ástí splátek mohou být také další služby, které zajiš uje 

leasingová spole nost. Jedná se nap íklad o dálni ní známky, údržbu automobilu, servis 

a podobn . Pokud se jedná o velkou leasingovou spole nost, mohou být tyto další 

poskytované služby pro nájemce výhodn jší, jelikož leasingová spole nost dosáhne 

ur itých slev u n kterých poskytovaných služeb a tyto slevy dále v tšinou p enáší také na 

klienta. [4]      

1.2 Faktory ovliv ující výb r správného zp sobu financování  

Zp sob po ízení automobilu ovliv uje ve firm  velké množství faktor , které by m ly být 

subjektem pe liv  zváženy, aby byla zvolena ta nejoptimáln jší varianta jeho po ízení. 

P i rozhodování o správném zp sobu jeho po ízení by da ovému subjektu mohly pomoci 

odpov di na tyto otázky: 

• Má spole nost dostatek volného kapitálu a nemá jiné vhodné investice s p ihlédnutím 

k náklad m ob tované p íležitosti? 

• Pot ebuje firma optimalizovat pen žní toky? Bude pro ni velkou zát ží první zvýšená 

splátka? 

• Chceme, aby automobil byl majetkem firmy a abychom m li veškeré pravomoce   

k nakládání s automobilem? [5]      

Samoz ejm  existuje více otázek, které si musí da ový subjekt pro výb r správné volby 

financování  položit, jelikož zde nejsou nezohledn ny další skute nosti, kterými je každá 

firma odlišná. Ale mohou pomoci uv domit si n které základní dopady jednotlivých 

zp sob  po ízení automobilu. 
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Další d ležitou otázkou je, jaký automobil po ídit. Spole nost se musí rozhodnout, zda ke 

svému podnikání bude pot ebovat automobil osobní, nákladní, dodávku a zda po ídí 

automobil nový nebo starší. U starého automobilu však existuje ada rizik spojených s jeho 

po ízením. Tento automobil bude vyžadovat další náklady na jeho opravy a údržbu, které 

budou dále finan n  zat žovat spole nost. Proto se v tšina kupujících rozhodne pro auto 

nové, pop ípad  jen málo používané.   

1.3 Základní principy odpisování  

Náklady související s po ízením automobilu v tšinou nelze uplatnit jako da ové náklady 

jednorázov , ale hodnota tohoto majetku se do náklad  firmy za le uje postupn , a to 

formou odpis . Da ový subjekt bude rozlišovat odpisy da ové a ú etní. 

1.4 Da ové odpisy 

Zp sob a výpo et da ových odpis  hmotného majetku a další souvislosti k tomuto 

majetku, jako ur ení vstupní ceny, pojem technické zhodnocení, zp sob zat íd ní do 

odpisových skupin, možnost mimo ádných odpis  a podobn , ur uje ZDP, zejména 

v § 26 – § 32. O da ových odpisech da ový subjekt ve svém ú etnictví neú tuje, jsou 

zohledn ny až v p iznání k dani z p íjm  jako položka snižující základ dan . Ro ní da ový 

odpis lze uplatnit u hmotného majetku, který je evidován u da ového subjektu ke konci 

p íslušného zda ovacího období. V n kterých p ípadech je možno uplatnit pouze polovinu 

ro ního odpisu. [1] [6]      

Od roku 2008 jsou všechny automobily (osobní, nákladní, autobusy, motocykly) zat íd ny 

do 2. odpisové skupiny, ve které je doba da ového odpisu 5 let. Toto zat íd ní je 

provedeno bez ohledu na ekonomickou životnost konkrétního automobilu a doba da ového 

odpisu je stejná p i po ízení nového i starého automobilu. Stá í nebo stav staršího 

automobilu lze zohlednit p i stanovení ú etního odpisového plánu. 

 

Postup p i výpo tu ro ních odpis , které mohou být v p iznání k dani z p íjm  uplatn ny 

jako da ový výdaj, ur uje ZDP v § 31 a § 32. Dle ustanovení § 26 odst. 8 tohoto zákona 

není da ový subjekt povinen odpisy uplatnit, ale ztratil by tím možnost snížení základu 

dan  o hodnotu po ízeného majetku. Odpisování je možné také kdykoliv p erušit. P i 

dalším odpisování se pokra uje v odpisech stejným zp sobem, jako by nebylo p erušeno 
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a doba odpisování automobilu se prodlužuje. Pokud se však jedná o fyzickou osobu, která 

uplatnila ve zda ovacím období, kdy p erušila odpisy, výdaje procentem z p íjm , nelze již 

za tuto dobu odpisy uplatnit a nelze tedy prodloužit ani dobu odpisování automobilu. [1]         

Dle ZDP se m že subjekt také rozhodnout, zda využije možnosti rovnom rného nebo 

zrychleného odpisování hmotného majetku. Volba této metody má vliv na da ové náklady 

jednotlivých let. Uplatn ním rovnom rných odpis  je vstupní cena automobilu p enášena 

do základu dan  se stejnou rychlostí po celou dobu jeho odpisování. Výjimkou je pouze 

první rok odpisování a rok vy azení odpisovaného automobilu. Výhodou t chto odpis  je 

jejich jednoduchost, bohužel nezohled ují fakt, že automobil je nej ast ji využíván 

v prvních letech jeho po ízení. [7] Naopak využitím zrychlených odpis  m že da ový 

subjekt ovlivnit vyšší hospodá ský výsledek v dalších letech. Tyto rozdílné metody 

odpisování hmotného majetku umož ují áste nou "regulaci" da ových povinností 

v jednotlivých letech odpisování hmotného majetku. 

1.4.1 Rovnom rné da ové odpisy 

P i rovnom rném odpisování automobilu jsou tomuto hmotného majetku p i azeny v § 31 

ZDP následující maximální ro ní odpisové sazby: 

− v prvním roce odpisování 11 

− v dalších letech odpisování 22,25 

− pro zvýšenou vstupní cenu 20 [1]      

P i tomto zp sobu odpisování se ro ní odpisy osobního automobilu stanoví podle vzorce: 

Vstupní cena hmotného majetku * P íslušný koeficient 
100                                                                  [1]  [6]        

 

V p ípad , že da ový subjekt je prvním vlastníkem tohoto automobilu, umož uje mu ZDP 

v § 31 odst. 1 písmeno d) zvýšit odpis v prvním roce odepisování o 10 %. P i tomto 

zp sobu odepisování jsou ur eny následující ro ní odpisové sazby:  

− v prvním roce odpisování 21 

− v dalších letech odpisování 19,75 

− pro zvýšenou vstupní cenu 20                                                            [1]           
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1.4.2 Zrychlené  da ové odpisy 

Zrychlený odpis upravuje § 32 ZDP, kde jsou odpisové skupin  2 p i azeny tyto 

koeficienty pro zrychlené odpisování: 

− v prvním roce odpisování 5 

− v dalších letech odpisování 6 

− pro zvýšenou z statkovou cenu 5                                                               [1]          

 

V prvním roce odpisování se odpis vypo te: 

Vstupní cena hmotného majetku 
Koeficient v prvním roce odpisování 

[1] [6]                   

V dalších letech odpisování se postupuje podle vzorce:  

2 x z statková cena hmotného majetku 
Koeficient pro odpisování v dalších letech  - (N – 1) 

 
 

N – 1 =  po et let, po které se již odpisuje.                                                                    [1] [6]                   

1.5 Ú etní odpisy 

Ú etní odpisování hmotného majetku upravuje n kolik právních p edpis . Jedná se 

zejména o:  

− zákon . 563/1991 Sb. o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis , 

− vyhlášku . 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona o ú etnictví, 

− eský ú etní standard . 13 – Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. [8]       

Ú etní odpisy si stanoví da ový subjekt sám, ale m ly by vyjad ovat skute né opot ebení 

automobilu. O t chto odpisech by m l da ový subjekt ú tovat postupn  na základ  

odpisového plánu, tyto odpisy nelze p erušit. [8]            

Ú etní odpisy jsou m sí ní a da ový subjekt by o nich m l také m sí n  ú tovat. 

V p ípad , že výše t chto m sí ních odpis  je malá a da ový subjekt neuvádí své výsledky 

innosti mimo ú etní jednotku v pr b hu roku, je možné ú etní odpisy ú tovat ro n . 

Pomocí ú etních odpis  da ový subjekt snižuje hodnotu majetku s ohledem na jeho 
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využívání a zvyšuje náklady, ímž dochází ke snížení hospodá ského výsledku.  Ú etní 

odpisy zohled ují na rozdíl od odpis  da ových ekonomické využití majetku. [8]    

1.6 Technické zhodnocení automobilu 

Tím, že jsou výdaje na po ízení automobilu uplat ovány v základu dan  podle výše 

da ových odpis , neznamená, že další výdaje související s tímto automobilem již bude 

da ový subjekt uplat ovat p ímo do náklad . P íkladem m že být nap íklad dokoupení 

klimatizace, p estavba automobilu na plyn, zabudování st ešního okna, zm na motoru 

a podobn . D ležitým hlediskem pro posouzení da ových náklad  je hodnota po ízené 

výbavy a její ur ení. V n kterých p ípadech se m že stát, že se jedná o technické 

zhodnocení, které se stává sou ástí vstupní, pop ípad  z statkové ceny. Tehdy se náklady 

spojené s jeho po ízením dostávají do náklad  da ového subjektu také postupn  formou 

odpis . 

 

Technické zhodnocení je v sou asné dob  citováno v ZDP v § 33, jako výdaje na 

dokon ené nástavby, p ístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, 

které u jednotlivého majetku p evýšily ástku 40 000 K . Technickým zhodnocením jsou 

i uvedené výdaje, které nep esáhly stanovené ástky a které subjekt na základ  svého 

rozhodnutí neuplatní jako náklad podle § 24 odst. 2 písm. zb) tohoto zákona. [1]          

• Rekonstrukcí jsou dle tohoto zákona zásahy do majetku, které mají za následek 

zm ny jeho ú elu nebo technických parametr .  

• Modernizací je rozší ení vybavenosti  nebo použitelnosti majetku. [1]            

1.7 Paušální výdaje na dopravu 

S po ízením automobilu do podnikání vznikají subjekt m i další výdaje spojené s jeho 

provozováním. A  už se jedná o jeho pojišt ní, opravy, nákup pohonných hmot, parkovné, 

po ízení dálni ních známek a podobn . 

Novela . 304/2009 Sb. ZDP umožnila zjednodušení sledování n kterých náklad  

spojených s provozem automobilu. Dle § 24 odst. 2 písm. zt) tohoto zákona m že da ový 

subjekt, který je vlastníkem nebo nájemcem automobilu za azeného do kategorie L, M  
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a N1 uplatnit paušální výdaj ve výši 5 000 K  na jeden automobil za každý celý nebo 

zapo atý kalendá ní m síc zda ovacího období, za které se podává da ové p iznání. 

V tomto paušálu jsou zahrnuty p edevším spot ebované pohonné hmoty a parkovné. [1]     

 

V p ípad , že automobil je v obchodním majetku da ového subjektu, jsou další náklady 

související s jeho provozem jako nap íklad náklady na opravu, údržbu, mytí, vým na 

pneumatik a provozních kapalin, pojistky, odpisy, dálni ní známky, zaplacená DSL 

a podobn   da ov  uznatelnými náklady, které uplat uje da ový subjekt podle jejich 

skute né výše, a kterou je povinen na požádání správci dan  prokázat. [1]           

Pokud je pracovní cesta uskute n na automobilem nezahrnutým do obchodního majetku 

da ového subjektu, lze krom  paušálních výdaj  na dopravu uplatnit dále sazbu základní 

náhrady, která iní v roce 2011 u osobního automobilu 3,70 K  na kilometr a u motocyklu 

1,- K  na kilometr2. Toto je pro da ový subjekt velmi výhodné. Kilometry ujeté pro 

služební ú ely musí ale správci dan  prokázat. [9]            

Paušál je možno použít za zda ovací období celkem na t i automobily da ového subjektu, 

bez ohledu na to, kolik automobil  tento vlastní. Podmínkou pro to, aby subjekt mohl 

využít výše uvedeného paušálu je, že p edm tný automobil je v daném m síci využíván 

k dosažení, zajišt ní nebo udržení p íjm  a nesmí být sou asn  p enechán ani po ást 

p íslušného kalendá ního m síce k užívání jiné osob , a to a  už formou nájmu nebo 

smlouvy o výp j ce. Zákon umož uje využít tohoto paušálu také u automobilu, který byl 

použit zam stnancem da ového subjektu k pracovním ú el m. Pokud však zam stnanec 

použije uvedený automobil pro soukromé ú ely, nelze pro n j využít výdajový paušál, 

jelikož byl p enechán jiné osob  k užívání. [10]             

                                                 

1 Základní kategorie vozidel a jejich len ní stanoví p íloha vyhlášky 56/2001 Sb. zákona ze dne 10. ledna 

2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o zm n  zákona . 168/1999 Sb., 

o pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidla a o zm n  n kterých souvisejících zákon  

(zákon o pojišt ní odpov dnosti z provozu vozidla), ve zn ní zákona . 307/1999 Sb. 

 

2 Vyhláška 377/2010 ze dne 13.12.2010, kterou se pro ú ely poskytování cestovních náhrad m ní sazby 

základní náhrady za používání silni ních motorových vozidel a stravné a stanoví pr m rná cena pohonných 

hmot.  
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Automobily, u kterých je tento paušál uplatn n, nesmí být v pr b hu zda ovacího období 

m n ny. V praxi to znamená, že da ový subjekt m že paušální výdaje uplatnit u t ech 

automobil  z celkového vozového parku, u ostatních automobil  však musí sledovat 

skute né náklady související s jejich provozem a tyto náklady se stávají náklady da ovými. 

Oprávn nost výše t chto da ových náklad  prokazuje subjekt, na rozdíl u paušálních 

výdaj , kdy subjekt prokazuje pouze spln ní podmínek pro jejich uplatn ní. Samotná výše 

skute ných náklad  u automobilu, u kterého byl využit paušál, není d ležitá. [9]          

M že se nap íklad stát, že v kalendá ním m síci byl použit automobil ke služebním cestám 

v úhrnné délce 100 km a výdaje na spot ebované pohonné hmoty inily 300 K . P esto, že 

skute né náklady nedosahují zdaleka výše paušálu, je možno u automobilu uplatnit m sí ní 

paušální výdaj ve výši 5 000 K . Pro da ový subjekt s více automobily je proto vhodné 

pe liv  zvážit, v jaké mí e budou jednotlivé automobily k podnikání využívány. To 

znamená posoudit, u kterých automobil  se vyplatí využít skute ných náklad  

p esahujících m sí ní ástku 5 000 K , a u kterých skute né náklady této výše nedosahují. 

Obecn  lze íci, že u automobilu, jehož spot eba pohonných hmot za zda ovací období 

nep esáhne ástku 60 000 K  (5 000 K  x 12 m síc ), je výhodn jší využít paušálního 

výdaje.  

Paušální výdaje je možno využít také u automobilu v nájmu, a to a  se už jedná 

o operativní leasing, kdy se po skon ení nájmu vrací automobil pronajímateli, nebo 

o finan ní leasing s následnou koupí najaté v ci. [9]            

 

Pokud je automobil používán i pro soukromé ú ely, umož uje zákon také využití 

paušálních výdaj , ale pouze ve výši 4 000 K  m sí n . Jedná se o takzvaný „krácený 

paušál“, který iní 80 % z celého paušálního výdaje 5 000 K . Využití tohoto kráceného 

paušálu však pro da ový subjekt znamená také povinnost krácení dalších výdaj  

vztahujících se k tomuto automobilu, v etn  odpis  a to ve výši 20 %. V p ípad , že 

subjekt uplat uje paušální výdaje na více než 1 automobil, p i emž u jednoho z nich 

uplat uje krácený paušální výdaj, p ipouští zákon ur itou benevolenci, kdy se má za to, že 

ostatní automobily, u kterých byl použit paušální výdaj na dopravu, jsou k podnikatelské 

innosti využívány pln . ástka kráceného paušálu ve výši 80 % je pevn  stanovena, bez 

ohledu na to, v jakém pom ru je automobil používán k soukromým ú el m a k dosažení, 

zajišt ní a udržení p íjm . [9]            
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P esto, že to ze zákona p ímo nevyplývá, nelze uplatnit krácený paušál na dopravu 

u právnických osob. D vodem je, že právnické osoby nemohou nikdy používat automobil 

pro své soukromé ú ely. To m že být umožn no pouze zam stnanci, spole níku a 

podobn . V tomto p ípad  se však jedná o poskytnutí automobilu k užívání jiné osob , kdy 

nelze paušál na dopravu uplatnit v bec. [11]            

 

P i uplatn ní paušálních výdaj  da ovým subjektem je na n m, aby prokázal, že uvedené 

automobily byly v p edm tném m síci používány k dosažení, zajišt ní a udržení jeho 

zdanitelného p íjmu. Na druhou stranu, pokud správce dan  má za to, že automobil nebyl 

použit výhradn  k dosažení, zajišt ní a udržení p íjm  a da ový subjekt m l tedy použít 

krácený paušální výdaj 4 000 K , leží d kazní b emeno prokázání tohoto tvrzení na správci 

dan . [10]           

 

Paušální výdaj na dopravu lze uplatnit u fyzických osob jako výdaj v rámci základu dan  

dle § 7 (p íjmy z podnikání a z jiné samostatné výd le né innosti) a § 9 (p íjmy 

z pronájmu) ZDP, nelze jej však uplatnit jako da ov  ú inný výdaj v rámci díl ího základu 

dan  podle § 10 (ostatní p íjmy) tohoto zákona. Pokud by však automobil byl využíván 

v souvislosti s p íjmy dle § 10 a sou asn  s p íjmy dle § 7 nebo § 9, lze tento výdaj 

uplatnit, a to aniž by musel být použit paušál krácený. [10] 

 

Mnoho subjekt  umožn ní paušálního výdaje na dopravu uvítalo. Myln  se však 

domnívali, že nemusí vést evidenci o jízdách automobilu a ujetých kilometrech, tzv. 

„knihu jízd“, ímž by došlo ke snížení administrativy v oblasti sledování náklad  

souvisejících s jízdami automobil . Tato domn nka není však tak úpln  správná. Nap íklad 

plátci DPH mohou také využít možnosti uplatn ní paušálních výdaj  na dopravu a zákon 

jim navíc umož uje odpo et dan  z p idané hodnoty z nakoupených pohonných hmot 

a parkovného. Použití paušálních výdaj  na dopravu u dan  z p íjm , ale neznamená 

automatické prokázání použití automobilu pro ekonomickou innost v návaznosti na 

uplatn ní nároku na odpo et DPH. V p ípad  nárokování odpo tu, je na da ovém subjektu, 

aby prokázal, že nakoupené pohonné hmoty byly použity k jeho ekonomické innosti, což 

je základní podmínkou možnosti odpo tu dan  vedle p íslušného da ového dokladu. 

Jakými d kazními prost edky da ový subjekt prokáže nárok na odpo et dan  zákon o dani 
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z p idané hodnoty neur uje. Je tedy na plátci dan , jak oprávn nost výše nároku na odpo et 

z nakoupených pohonných hmot prokáže. [10]  

 

Paušální výdaj na dopravu se nezachycuje v ú etnictví da ového subjektu, ale uplat uje se 

až v p iznání k dani z p íjm  jako položka snižující základ dan . Ú etní jednotky, které 

jsou povinny vést ú etnictví, musí i v p ípad , že budou využívat paušálního výdaje na 

dopravu, ú tovat o všech nákladech souvisejících s provozem automobilu. Náklady podle 

§ 25 odst. 1 písm. zp) ZDP (p edevším náklady na nákup pohonných hmot), musí být 

ú továny jako neda ové výdaje, které budou zvyšovat základ dan . Proto bude vhodné pro 

správné stanovení základu dan   odd len  sledovat náklady, které je možno v rámci 

uplatn ní paušálních výdaj  ješt  uplatnit a které ne. Toto sledování umož uje nap íklad 

analytické len ní náklad . Paušální výdaj na dopravu bude jako da ový výdaj uplatn n 

da ovým subjektem až v p iznání k dani z p íjmu. Podobn  u da ového subjektu, který 

vede da ovou evidenci je nutné o neoprávn né výdaje zvýšit základ dan  a o paušální 

výdaje na dopravu základ dan  snížit. [11]  

 

Aby subjekt mohl posoudit, u kterého automobilu je pro n j výhodn jší využít paušálního 

výdaje na dopravu a u kterého skute né náklady, a to p edevším v souvislosti se 

spot ebovanými pohonnými hmotami, bude asi lépe pro da ový subjekt evidovat tyto 

skute né výdaje na pohonné hmoty, emuž také dopomáhá již zmi ovaná kniha jízd.  
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2 AUTOMOBIL A ZÁKON O REZERVÁCH 

V roce 2008 byly osobní automobily p e azeny do 2. odpisové skupiny. To sice 

prodloužilo dobu jejich da ového odpisování, ale na druhou stranu umožnilo tvo it rezervy 

na jejich opravy.  

Oprava je vymezena v § 47 odst. 2 vyhlášky . 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která 

ustanovení zákona . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis , pro ú etní 

jednotky, které jsou podnikateli ú tujícími v soustav  podvojného ú etnictví, ve zn ní 

pozd jších p edpis . Podle této vyhlášky se opravou odstra ují následky, které byly 

zp sobené áste ným fyzickým opot ebením nebo poškozením. Ú elem provedení opravy 

je uvedení stavu v ci do p edchozího nebo provozuschopného stavu. [12] [13]  

Problematiku tvorby zákonných rezerv upravuje zákon . 593/1992 Sb., o rezervách pro 

zjišt ní základu dan , ve zn ní pozd jších p edpis . 

Dle tohoto zákona mohou rezervu na opravu hmotného majetku tvo it: 

− vlastníci tohoto hmotného majetku, pokud již tuto rezervu nevytvá í nájemci, 

− nájemci hmotného majetku na základ  smlouvy o nájmu podniku, 

− vlastníci majetku, kte í procházejí reorganizací nebo oddlužením podle insolven ního 

zákona. [14]        

Minimální doba tvorby této zákonné rezervy na opravu jsou 2 zda ovací období, 

maximální doba její tvorby je 3 zda ovací období. [14] Výpo et výše rezervy 

v jednotlivých zda ovacích období se provede tak, že da ový subjekt vyd lí rozpo tované 

náklady na opravu po tem zda ovacích období, po která bude rezerva tvo ena. [13]  

 

Tvorba rezervy na opravu osobního automobilu je však v praxi da ovými subjekty málo 

využívána. Její tvorba by m la opodstatn ní pouze u drahých automobil , u kterých je 

p edpokládána finan n  náro ná oprava, pop ípad  u nákladních automobil  a pracovních 

stroj . B žné opravy osobního automobilu jsou v tšinou hrazeny z vlastních finan ních 

prost edk  da ových subjekt . 
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3 AUTOMOBIL A DA  Z P IDANÉ HODNOTY 

3.1 Vymezení automobilu v zákon  o dani z p idané hodnoty 

Automobil je dle ZDPH považován za dopravní prost edek. Zde však zákon rozlišuje nový 

dopravní prost edek a dopravní prost edek.  

Novým dopravním prost edkem je dle § 4 odst. 3 písmeno b) bod 1 ZDPH automobil, 

který je ur en k provozu na pozemních komunikacích, jehož obsah válc  je v tší než 48 

cm3 nebo s motorem o výkonu v tším než 7,2 kW, pokud bylo dodáno do 6 m síc  ode 

dne prvního uvedení do provozu nebo má najeto mén  než 6 000 km. [15]  

Automobil, který není dle tohoto zákona považován za nový dopravní prost edek, se 

zda uje obdobn  jako zboží. [15]  

 

P i po ízení automobilu postupujeme rozdíln  u plátc  a neplátc  DPH. Dále se postupuje 

rozdíln  p i po ízení automobilu z tuzemska, z lenského státu EU, nebo ze t etích zemí. 

Vymezení t chto pojm  ur uje ZDPH v § 3 odst. 1.   

− tuzemskem je území eské republiky, 

− t etí zemí je území mimo území Evropské unie, 

− území Evropského spole enství je území, které je stanoveno p íslušným právním 

p edpisem Evropského spole enství. [15]  

3.2 Po ízení automobilu v tuzemsku 

3.2.1 Po ízení neplátcem dan  z p idané hodnoty 

Pokud po izovatel automobilu není plátcem DPH, má to jednodušší. Musí sice zaplatit 

celou hodnotu automobilu v etn  DPH, nemá nárok na odpo et dan , ale následn  celou 

cenu automobilu v etn  DPH zahrne do da ových náklad . DPH vstupuje do po izovací 

ceny, a tímto se do náklad  dostává postupn  formou odpis . Obdobn  postupuje u dalších 

náklad  spojených s provozem automobilu – vy íslená DPH se stává sou ástí da ových 

náklad . Podmínkou samoz ejm  je, že tyto náklady jsou i da ov  uznatelné podle ZDP.  
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3.2.2 Po ízení plátcem dan  z p idané hodnoty 

V sou asné dob  se však v tšina da ových subjekt  stává plátcem DPH dobrovoln , 

jelikož je to pro n  výhodn jší. Za spln ní ur itých podmínek si mohou uplatnit nárok na 

odpo et dan  z p ijatých zdanitelných pln ní, pokud toto pln ní použijí pro svoji 

ekonomickou innost.  

Ekonomickou innost definuje ZDPH v § 5 odst. 2. Vý et t chto inností, které se 

považují za ekonomickou innost je celkem zna ný. Pro náš p ípad však bude sta it íci, že 

ekonomickou inností je soustavná innost výrobc , obchodník  a osob poskytujících 

služby, a to v etn  zem d lské výroby. [15]  

 

U n kterých inností mají plátci DPH výhodu v tom, že ur ité zboží nakupují v základní 

sazb  dan , ale p i uskute n ní zdanitelného pln ní uplat ují sníženou sazbu dan . Tímto 

si mohou dovolit nižší cenu svých zdanitelných pln ní, než za kterou fakturují neplátci 

dan , pop ípad  si mohou ponechat v tší marži z p edm tných pln ní (p íkladem m že být 

bytová výstavba).  

Také p i nákupu osobního automobilu je umožn no plátc m uplatnit odpo et dan  na 

vstupu. Nebylo tomu však vždy. Do 1. 4. 2009 byl zákaz odpo tu DPH u osobních 

automobil . Odpo et dan  byl umožn n pouze u automobil  nákladních. Kriteriem pro 

možnost jeho uplatn ní byl zápis v technickém pr kazu. Pokud zde byla zapsána kategorie 

M1 nebo M1G, nebylo možno odpo et DPH uplatnit. Proto se poplatníci snažili obcházet 

zákon tím, že v osobních autech si nechávali montovat p epážky, které m ly za následek 

p eklasifikování osobního automobilu na automobil nákladní, v etn  zm ny v technickém 

pr kazu, kde byla následn  zapsána kategorie automobilu N. Správce dan  již dále 

nezkoumal, zda slouží pro p epravu náklad  nebo jenom osob. Tuto p epážku však plátci 

asto nechávali po zm n  v technickém pr kazu odstranit. P i kontrole finan ním ú adem 

doložili technický pr kaz, ve kterém byla zapsána p estavba osobního automobilu na 

automobil nákladní. Pokud si cht l tuto skute nost p esto správce dan  p ímo na 

automobilu ov it, nebyl pro plátce problém p epážku do automobilu op t namontovat a po 

ukon ení kontroly op t odstranit. Tímto celý zákaz ode tu DPH u osobních automobil  

pozbýval smysl. [16] 
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Teprve zákon . 87/2009 Sb. umožnil od 1. 4. 2009 uplatnit odpo et dan  také u osobních 

automobil . Nárok na odpo et prokazuje plátce da ovým dokladem, který musí obsahovat 

náležitosti p edepsané v § 28 ZDPH. [15]  

Nárok na odpo et dan  lze uplatnit dle § 72 ZDPH p i spln ní podmínek § 73 tohoto 

zákona, a to nejd íve za zda ovacím období, ve kterém se uskute nilo p ijaté zdanitelné 

pln ní. V p ípad , že plátce zaplatí p i po ízení automobilu zálohu a obdrží da ový doklad 

o zaplacení, uplatní nárok na odpo et nejd íve ve zda ovacím období, ve kterém byla 

platba p ijata, pokud z této úplaty vznikla dodávajícímu plátci povinnost p iznat da . P i 

po ízení automobilu v tomto p ípad  postupujeme stejn  jako p i po ízení zboží. [15]  

Jestliže však plátce kupuje ojetý automobil od autobazaru, postup p i po ízení takového 

automobilu je pon kud odlišný. Autobazary musí postupovat p i prodeji použitých 

automobil  podle § 90 ZDPH. Pokud automobily které prodávají, nakoupily od neplátc  

DPH nebo od plátc , pro které bylo toto dodání automobilu osvobozeno od dan , jelikož 

p i jeho po ízení nem li nárok na odpo et dan , uplat ují na takový automobil DPH pouze 

ve výši rozdílu mezi po izovací a prodejní cenou, tzv. p irážkou. Tuto da  z p irážky ale 

autobazar nesmí samostatn  uvést na da ovém dokladu. Kupující plátce nemá nárok na 

odpo et dan  z tohoto automobilu, ani z p irážky, kterou je povinen zaplatit v prodejní 

cen  automobilu (§ 90 odst. 10 ZDPH). [17] [18]  

Je-li automobil po ízen autobazarem od plátce dan , má tento obchodník nárok na odpo et 

dan  p i jeho po ízení, ale sou asn  p i jeho prodeji musí p iznat da  z celé prodejní ceny.  

V tomto p ípad  má také nový kupující nárok na odpo et dan , a to p i spln ní obecných 

zákonných podmínek. [17] [18]  

3.3 Po ízení automobilu z jiného lenského státu 

P i po ízení automobilu z jiného lenského státu je nutné rozlišovat, zda po izujeme 

dopravní prost edek (ojetý), nebo nový dopravní prost edek definovaný v ZDPH 

v § 4 odst. 3 písmeno b) bod 1. Každé z t chto po ízení má svá specifika, která je nutno 

akceptovat. 

3.3.1 Po ízení ojetého automobilu 

Dopravní prost edek, který není novým dopravním prost edkem se také v tomto p ípad  

považuje za zboží, u kterého je však plátce povinen p iznat DPH, sou asn  mu ale p i 

spln ní zákonných podmínek vzniká nárok na odpo et dan  na vstupu. [15]  
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Aby bylo možno považovat koupený automobil za po ízení zboží z jiného lenského státu, 

musí být spln ny podmínky, 

− kupující musí nabýt vlastnické právo k automobilu, 

− prodávající musí být osoba registrovaná k dani v jiném lenském stát , 

− automobil musí být do tuzemska p epraven, 

− automobil musí být odeslán nebo p epraven do R osobou registrovanou k dani 

v jiném lenském stát , která jej dodává, jeho po izovatelem nebo zmocn nou t etí 

osobou. [15]  

Po ízení tohoto dopravního prost edku bude zachyceno v p iznání k DPH p íslušného 

zda ovacího období. Nárok na odpo et prokazuje op t plátce da ovým dokladem 

vystaveným dodavatelem, který musí mít všechny náležitosti stanovené v § 35 ZDPH. Na 

tento doklad musí po izovatel doplnit dále: 

− datum uskute n ní jeho po ízení, 

− základní nebo sníženou sazbu dan , 

− výši dan  uvedenou v korunách a halé ích, 

− datum, k n muž byly výše uvedené údaje dopln ny. [15]  

3.3.2 Po ízení nového dopravního prost edku 

P i po ízení nového dopravního prost edku se státy Evropské unie dohodly na spole ném 

postupu zdan ní automobil . Nové dopravní prost edky se nebudou zda ovat nikdy ve 

stát  dodavatele. Pro n j je toto pln ní osvobozeno od dan  s nárokem na odpo et, a to p i 

spln ní ur itých podmínek daných zákony p íslušného státu EU. Zdan ní nového 

dopravního prost edku prob hne vždy v zemi jeho spot eby. ZDPH v § 19 stanoví 

povinnost odvést DPH, bez ohledu na to, zda je automobil po izován od osoby 

registrované i neregistrované k dani v jiném lenském stát . Uvedená povinnost se týká 

všech po izovatel  - plátc  dan  z p idané hodnoty i neplátc , a to v etn  osob 

nepodnikajících. Všechny tyto osoby jsou povinny p i po ízení nového dopravního 

prost edku vypo ítat DPH z ceny po izovaného automobilu a uvést ji do p iznání k DPH. 

[19]  

 

ZDPH rozlišuje v § 5 osoby povinné k dani a v § 4 osoby registrované k dani v jiném 

lenském stát  v § 4.  
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Osoba povinná k dani je fyzická nebo právnická osoba, která samostatn  uskute uje 

ekonomické innosti, a dále právnická osoba, která nebyla založena nebo z ízena za 

ú elem podnikání, pokud uskute uje ekonomické innosti. [15]  

Osobou registrovanou k dani v jiném lenském stát  je osoba, které bylo p id leno 

da ové identifika ní íslo pro ú ely DPH v rámci obchodování mezi lenskými státy EU. 

[15]  

 

Pokud p edm tný automobil po izuje plátce DPH od osoby, která není v jiném lenském 

stát  registrovaná k dani, je povinen k da ovému p iznání, ve kterém p izná DPH z tohoto 

automobilu, doložit také hlášení o po ízení nového dopravního prost edku a kopii 

da ového dokladu o jeho po ízení se všemi p edepsanými náležitostmi. [15]  

Jestliže tento plátce chce koupený automobil registrovat v eské republice ješt  p ed 

podáním p iznání, ve kterém je po ízení nového dopravního prost edku deklarováno, podá 

hlášení o jeho po ízení v etn  kopie da ového dokladu d íve. Pokud za automobil zaplatí 

správci dan  zálohu ve výši 100 % DPH, správce dan  na p edloženém hlášení vyzna í 

zaplacení zálohy a automobil m že být v eské republice ihned zaregistrován k provozu. 

Tuto praxi využívají p edevším plátci se tvrtletním zda ovacím obdobím, a to v tšinou 

v p ípad , kdy automobil nakoupí za átkem tvrtletí. Pokud totiž z automobilu není 

p iznána DPH, nesmí být v eské republice registrován. Tito plátci jsou schopni jinak 

prokázat odvod dan  až v p iznání, které p edkládají po uplynutí daného tvrtletí, a teprve 

potom by mohl být automobil zaregistrován.  

V p ípad , že je automobil po izován od osoby registrované k dani v jiném lenském stát , 

povinnost podání hlášení odpadá. [15] 

 

Pokud nový dopravní prost edek po izuje plátce DPH, má p i spln ní podmínek uvedených 

v § 72 a § 73 ZDPH sou asn  nárok na odpo et dan  na vstupu, a to ve stejné výši, jakou 

musel ve svém p iznání p iznat. Nárok na uplatn ní odpo tu má plátce ve stejný den, kdy 

mu vznikla povinnost p iznat da  na výstupu. Znamená to pro n j, že nárok na odpo et 

i povinnost odvodu DPH budou uvedeny v p iznání k DPH ve stejném zda ovacím období 

a ve stejné výši. [19]  
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Zvláštností ZDPH je povinnost zaplatit DPH p i po ízení nového dopravního prost edku 

také osobou, která bude automobil využívat pouze k soukromým ú el m. Zákon zde 

nerozlišuje, zda se jedná o podnikatele, nebo osobu, která nevykazuje žádné znaky 

podnikání.3 Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 19 odst. 6 ZDPH. Uvedený postup je 

pro v tšinu ob an  celkem neznámý. Myln  se domnívají, že po ízením nového 

automobilu v jiném lenském stát  ušet í peníze na DPH. Tento prodej je sice pro jeho 

prodejce v jiném lenském stát  osvobozen od dan , takže na dokladu není DPH uvedena 

a náš ob an koupí automobil za cenu bez dan , ale dle výše uvedeného ustanovení zákona 

je náš ob an povinen da  vypo ítat a do 10 dn  ode dne jeho po ízení podat p iznání 

k DPH, hlášení o po ízení nového dopravního prost edku a kopii dokladu o jeho po ízení. 

Na základ  t chto p edložených doklad  mu správce dan  vym í da  z p idané hodnoty, 

kterou je ob an povinen zaplatit do 25 dn  od jejího vym ení. Zdánliv  výhodná koup  

takového dopravního prost edku již potom není tak výhodná, obzvlášt  když zat žuje 

ob ana dalšími  povinnostmi,  od kterých by v p ípad  po ízení takového automobilu 

v eské republice byl osvobozen. Bohužel prodejce takového automobilu v jiném 

lenském stát  nemá žádnou povinnost o takovémto postupu p i jeho po ízení kupujícího 

informovat. Záleží pouze na jeho libov li, zda kupujícího na jeho následující povinnosti 

upozorní. asto prodejci s vidinou vlastního zisku tyto informace kupujícímu zám rn  

zaml í a tento je p i jeho registraci v eské republice p ekvapen, že má s po ízením 

takového automobilu ješt  další výdaje a povinnosti. [19]  

3.4 Po ízení automobilu z dovozu 

P i po ízení automobilu z dovozu není d ležité, zda se dle ZDPH jedná o nový dopravní 

prost edek, i pouze o dopravní prost edek ojetý.  

Dovozem zboží se dle § 20 toho zákona rozumí vstup zboží z t etí zem  na území 

Evropského spole enství. V p ípad  takového po ízení automobilu je zdanitelné pln ní 

uskute n no propušt ním automobilu do celního režimu volný ob h na území EU. Tímto 

dnem propušt ní vzniká plátci dan  povinnost p iznat da  v da ovém p iznání (§ 23 odst. 3 

ZDPH), sou asn  má plátce p i spln ní všeobecných podmínek uvedených v § 72 ZDPH 

nárok na odpo et dan  na vstupu. Tento nárok lze uplatnit nejd íve v tom zda ovacím 

                                                 

3 Znaky podnikání vymezuje § 2 odst. 1 zákona . 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších 

p edpis  
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období, ve kterém vznikla povinnost da  p iznat, a prokazuje se da ovým dokladem, 

kterým je v tomto p ípad  písemné rozhodnutí o propušt ní automobilu do celního režimu 

volný ob h, pop ípad  jiné rozhodnutí o vym ené dani vydané celním orgánem, pokud je 

da  zaplacena (§ 30 ZDPH). [15]  

3.5 Nárok na odpo et dan  

P i po ízení automobilu je vhodné si uv domit, pro jaké ú ely bude tento používán. Plátce 

DPH má nárok na odpo et z p ijatého zdanitelného pln ní, pokud toto pln ní použije 

v rámci své ekonomické innosti výhradn  pro ú ely uskute ování pln ní uvedených 

v § 72 odst. 1 ZDPH. Pokud p ijaté pln ní použije jak pro ú ely, u kterých m že uplatnit 

nárok na odpo et, tak pro jiné ú ely, m že uplatnit nárok na odpo et dan  pouze v ásti, 

která p ipadá na jeho použití s nárokem na odpo et dan . Zp sob výpo tu nároku na 

odpo et dan  upravuje ZDPH v § 75 a § 76. [15]  

 

Jestliže po ízený automobil bude plátce DPH využívat pro svoji ekonomickou innost i pro 

ú ely, který s jeho inností nesouvisí, má dle § 75 ZDPH nárok na odpo et DPH pouze 

v pom rné výši, která odpovídá rozsahu jeho využití pro ekonomickou innost. Na základ  

podílu jeho využití pro výše uvedené ú ely stanoví plátce pom rný koeficient, kterým je 

povinen uplatn ný nárok na odpo et krátit. V p ípad , že nelze v dob  uplatn ní odpo tu 

podíl ú elu využití automobilu stanovit, ur í se pom rný koeficient kvalifikovaným 

odhadem. Po skon ení kalendá ního roku plátce na základ  skute ného ú elu využití 

tohoto hmotného majetku stanoví skute ný podíl jeho využití. Odchyluje-li se pom rný 

koeficient od skute ného podílu o více než 10 procentních bod , plátce v p iznání za 

poslední období kalendá ního roku, ve kterém došlo k uskute n ní zdanitelného pln ní, 

provede opravu nároku na odpo et.     

 

V p ípad , že plátce po ízený automobil bude využívat v rámci své ekonomické innosti 

jak pro zdanitelná pln ní s nárokem na odpo et, tak pro pln ní osvobozená od dan  bez 

nároku na odpo et, má nárok na odpo et dan  pouze v krácené výši, která odpovídá 

rozsahu jeho použití pro pln ní s nárokem na odpo et. Zp sob krácení ur uje § 76 zákona 

o DPH. Zjednodušen  lze íci, že z údaj  za zda ovací období p edcházejícího 

kalendá ního roku stanoví plátce zálohový koeficient, kterým se tato p ijatá zdanitelná 
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pln ní p epo tou. V p íslušných zda ovacích obdobích má potom nárok pouze na krácený 

odpo et. Po skon ení b žného kalendá ního roku provede vypo ádání odpo tu dan  

v krácené výši za všechna zda ovací období tohoto roku. Vypo te se nový vypo ádací 

koeficient, a to podle skute ných údaj  p edm tného kalendá ního roku, a nárok na 

odpo et se podle tohoto koeficientu p epo te u všech p ijatých pln ní, u kterých byl nárok 

krácen zálohovým koeficientem. O rozdíl mezi uplatn ným odpo tem v p edchozích 

zda ovacích obdobích tohoto kalendá ního roku a vypo teným nárokem na odpo et se 

upraví nárok na celkový odpo et dan  v posledním p iznání zda ovacího období tohoto 

roku. Tento nov  vypo tený koeficient se stává sou asn  zálohovým koeficientem pro 

p íští rok. [15]  

 

V p ípad , že u automobilu v n kterém z následujících 5 kalendá ních let dojde ke zm n  

jeho rozsahu použití, které nárok na odpo et dan  zakládají, je povinen upravit uplatn ný 

nárok na odpo et podle § 78 ZDPH. Tato úprava musí být provedena v p iznání k DPH za 

poslední zda ovací období kalendá ního roku, ve kterém došlo ke zm n  ú elu jeho užití. 

[15]  
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4 AUTOMOBIL A SILNI NÍ  DA  

4.1 Základní principy silni ní dan  

V eské republice je silni ní da  zam ena p edevším na osoby, které používají silni ní 

sít  pro podnikání. Cílem této dan  je vytvo ení finan ních prost edk  na údržbu, opravy, 

rekonstrukce a výstavbu silni ní sít , které jsou nyní soust e ovány ve Státním fondu 

dopravní infrastruktury. [7]   

Definice vozidla ur uje zákon . 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel 

a komunikacích v § 2 odst. 1.4  

4.1.1 P edm t silni ní dan  

Vozidla, která jsou používána k podnikání, eší zákon . 16/1993 Sb., o dani silni ní, ve 

zn ní pozd jších p edpis . Dle ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona jsou p edm tem dan  

silni ní vozidla a jejich p ípojná vozidla, která jsou: 

− registrovaná v eské republice,  

− provozovaná v eské republice, 

− jsou-li používána k podnikání nebo k jiné samostatné výd le né innosti, nebo v p ímé 

souvislosti s podnikáním, nebo k innostem, z nichž plynoucí p íjmy jsou p edm tem 

dan  z p íjm  u subjekt  nezaložených za ú elem podnikání podle zvláštního právního 

p edpisu. [20]  

U t chto vozidel musí být výše uvedené 3 podmínky spln ny sou asn . Pokud by 

automobil nespl oval pouze jednu z t chto podmínek, není p edm tem dan  silni ní. M že 

se nap íklad stát, že automobil je registrován v jiné zemi a jeho majitel, který bydlí 

v zahrani í, podniká v eské republice. Zde zákon umož uje cizinc m, využívat své 

zahrani ní automobily k podnikání v eské republice, aniž by byli povinni platit silni ní 

da . Jedná se o ur itou podporu p ílivu zahrani ního kapitálu do naší zem . Na druhou 

stranu tento zákon umož uje našim subjekt m, kte í podnikají v zahrani í a používají zde 

automobil registrovaný v eské republice k pracovním cestám v zahrani í, neplacení DSL 

                                                 

4 Silni ní vozidlo je motorové nebo nemotorové vozidlo, které je vyrobené za ú elem provozu na pozemních 

komunikacích pro p epravu osob, zví at nebo v cí. 
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v eské republice. V tomto p ípad  automobil nezat žuje naše vozovky, takže placení dan  

u t chto automobil  by bylo zavád jící. [20] 

Automobily s nejv tší povolenou hmotností nad 3,5 tuny ur ené výlu n  k p eprav  

náklad  a registrované v eské republice jsou p edm tem dan  bez ohledu na to, zda jsou 

k podnikání používány. [20]  

4.1.2 Osvobození automobil  od dan  

N které automobily jsou od silni ní dan  osvobozeny. Toto osvobození ur uje § 3 ZDSL. 

Pro da ový subjekt m že být z tohoto ustanovení zajímavé p edevším osvobození 

automobil , zapsaných v technickém pr kazu jako vozidla kategorie L, jelikož do této 

kategorie spadají ur ité druhy motocykl  a lehké ty kolky. [20] Ve své praxi se ím dál 

více setkávám s používáním motocyklu v podnikání. Dle vyjád ení da ových subjekt  je to 

dopravní prost edek, kterým se dostanou do stanoveného místa rychleji, než v p ípad  

použití osobního automobilu. Tyto motocykly jsou však dle mého názoru z v tší ásti 

využívány pro soukromé ú ely. Prokázání takového tvrzení správcem dan  však není 

zdaleka jednoduché.  

V sou asné dob  jsou také ím dál více využívány automobily, které používají jako palivo 

zkapaln ný ropný plyn, tzv. LPG nebo stla ený zemní plyn, tzv. CNC. V rámci podpory 

využívání alternativních zdroj  paliva jsou tyto automobily od DSL v plné výši 

osvobozeny. [20] P esto, že dle ZDSL jsou osvobozeny automobily, které "používají" tyto 

jiné zdroje paliva, p i výkladu ustanovení § 3 písm. e) ZDSL se dochází k záv ru, že od 

DSL není osvobozen jen automobil, který používá jako palivo výlu n  LPG nebo CNC, ale 

i automobil, který krom  tohoto ekologického paliva používá b žné palivo jako benzin. 

4.1.3 Subjekt silni ní dan  

DSL platí dle § 4 ZDSL osoby, které jsou zapsány v technickém pr kazu automobilu jako 

jeho provozovatelé. Zvláštní skupinu tvo í fyzické nebo právnické osoby, které sice jako 

provozovatelé automobilu zapsáni v technickém pr kazu nejsou, ale tento automobil 

používají, p i emž osoba zapsaná jako provozovatel zem ela, zanikla, nebo je v registru 

vozidel odhlášena. V p ípad , že zam stnanec použije pro služební ú ely sv j osobní 

automobil, povinnost placení DSL p echází na zam stnavatele za podmínek, že tuto 

povinnost nem l již zam stnanec. Tento p echod v placení DSL však není možný v p ípad  

použití nákladního automobilu ve vlastnictví zam stnance. [20]  [21]  



UTB ve Zlín , Fakulta managementu a ekonomiky 36 

 

4.1.4 Sazby silni ní dan  

Pro ur ení výše DSL je u osobních automobil  rozhodující zdvihový objem motoru, 

u nákladních automobil  se sazba dan  ídí nejv tší povolenou hmotností v tunách 

a po tem náprav. P i stanovení této sazby dan  se vychází z údaj  v technickém pr kazu 

automobilu. [20] 

Ro ní sazbu silni ní dan  stanovuje ZDSL v § 6. Pro osobní automobily s výjimkou 

osobních automobil  na elektrický pohon, jsou stanoveny níže uvedené sazby:  

 

Tab. 1 Ro ní sazba silni ní dan  pro osobní automobily 
 

Zdvihový objem motoru v cm3 
nad do 

Sazba dan  v K  

x 800 1 200 
800 1 250 1 800 

1 250 1 500 2 400 
1 500 2 000 3 000 
2 000 3 000 3 600 
3 000 x 4 200 

Zdroj: [20]  

Pokud zam stnanec použije pro služební ú ely vlastní automobil, m že se zam stnavatel, 

který je povinen za n j zaplatit silni ní da  rozhodnout, zda uplatní výše uvedenou sazbu, 

nebo sazbu 25,- K  za každý den jeho použití. U této sazby se nerozlišuje zdvihový objem 

motoru automobilu. V p ípad , že je automobil zam stnance využíván spíše výjime n , je 

použití této denní sazby pro zam stnavatele ur it  výhodn jší. [20]  

4.1.5 Snížení sazby 

U osobních i nákladních automobil  umož uje ZDSL snížení dan . Rozhodující pro 

uplatn ní výše snížení dan  je datum první registrace automobilu. Podle první registrace je 

možno uplatnit snížení dan  ve výši 48 % po dobu 36 m síc , ve výši 40 % po dobu 

dalších 36 m síc  a slevu ve výši 25 % po dobu následujících 36 m síc . Po uplynutí 

celkem 108 m síc  od data první registrace se sazba dan  již nesnižuje. V rámci podpory 

používání automobil , které spl ují ur ité ekologické podmínky jejich provozu, jsou 

naopak znevýhodn ny automobily registrované do 31. 12. 1989, kdy se sazba dan  

uvedená v § 6 zvyšuje o 25 %, u n kterých nákladních automobil  dokonce až o 48%. [20] 
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Dle § 6 odst. 9 ZDSL, v p ípad , že fyzická osoba vlastní nákladní automobil s nejv tší 

povolenou hmotností v tší než 3,5 tuny a menší než 12 tun, který není využíván 

k podnikání, se sazba dan  u tohoto automobilu snižuje o 100%. Tito vlastníci nákladních 

automobil  nemusí podávat ani p iznání k DSL, pokud jim tato povinnost nevyplývá 

z vlastnictví jiného automobilu. [20]  

4.1.6 Placení silni ní dan  a podání p iznání 

DSL je povinen platit da ový subjekt formou záloh, které jsou splatné do 15. dubna, 

15. ervence, 15. íjna a 15. prosince a jejich výše odpovídá násobku po tu m síc  použití 

automobilu v daném tvrtletí a 1/12 ro ní sazby dan . P iznání k se podává nejpozd ji do 

31.ledna kalendá ního roku následujícího po uplynutí zda ovacího období a k tomuto dni 

je tato da  i splatná. [20]  
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5 AUTOMOBIL A DA  ZE ZÁVISLÉ INNOSTI 

5.1 Základní principy 

asto se stává, že automobily zam stnavatel  z stávají po pracovní dob  celé odpoledne 

nevyužity. Zam stnavatelé proto umož ují svým zam stnanc m používání podnikového 

automobilu i k soukromým ú el m, a to v tšinou bezúplatn . Tento nepen žní p íjem 

zam stnance eší ZDP v § 6 odst. 6. Dle tohoto ustanovení v p ípad  bezplatného 

poskytnutí vozidla zam stnavatelem zam stnanci pro jeho služební i soukromé ú ely, se 

stává p íjmem zam stnance 1 % vstupní ceny automobilu za každý i zapo atý kalendá ní 

m síc jeho poskytnutí. Vstupní cena obsahuje i výši DPH. U automobil  v nájmu se 

vychází ze vstupní ceny jeho vlastníka. Je-li 1 % vstupní ceny automobilu nižší než 

1 000 K , je p íjmem zam stnance ástka ve výši 1 000 K . P i takovém bezplatném 

poskytnutí více motorových vozidel v pr b hu kalendá ního m síce postupn , je p íjmem 

zam stnance 1 % z nejvyšší vstupní ceny poskytnutého automobilu. Pokud jsou 

automobily poskytnuty sou asn , je p íjmem zam stnance 1 % z úhrnu vstupních cen 

všech automobil  poskytnutých k využívání pro služební i soukromé ú ely. Vstupní cena 

automobilu pro tyto ú ely je vymezená v § 29 odst. 1 až 9 ZDP. [1]  

Zam stnavatelem, který automobil poskytuje, m že být jak právnická osoba, tak fyzická 

osoba – podnikatel. Tento m že poskytovat osobní automobil, nákladní automobil, 

pop ípad  motocykl, bez ohledu na to, zda je p edm tné vozidlo zahrnuto v obchodním 

majetku, i nikoli, nebo je p edm tem finan ního pronájmu, operativního pronájmu, nebo 

se jedná o vozidlo z p j ovny. Pravidla užívání automobilu pro služební i soukromé ú ely 

nejsou dále zakotvena v žádném zákon . Zp sob jeho užívání, hrazení spot ebovaných 

pohonných hmot, pop ípad  škod a dalších výdaj  vzniklých na automobilu p i jeho 

soukromém užití, ur uje pouze dohoda mezi zam stnavatelem a zam stnancem. [22]  

5.2 Smlouva o výp j ce automobilu 

Jelikož s používáním podnikového automobilu pro soukromé ú ely vznikají zam stnavateli 

ur ité náklady navíc (nap íklad vyšší náklady na servis automobilu nebo vyšší pojistné, 

které musí zam stnavatel ze zvýšeného základu dan  odvád t státu), je vhodné, aby 

dohoda o použití automobilu uzav ená mezi zam stnavatelem a zam stnancem o jeho 

použití pro služební i soukromé ú ely byla písemná. V p ípad , že je taková smlouva 

uzav ená mezi zam stnavatelem a zam stnancem právoplatn  podložena, jsou také další 
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náklady, které souvisí s použitím automobilu pro soukromé ú ely tohoto zam stnance dle 

§ 24 odst. 2 písm. j) bodu 5 ZDP da ovými náklady zam stnavatele. Pokud by 

zam stnavatel  nebyl schopen p i da ové kontrole prokázat uzav ení právoplatné dohody, 

správce dan  by veškeré náklady související s používáním automobilu pro soukromé ú ely 

vylou il z da ových náklad  a z neoprávn n  sníženého základu dan  by dom il da  

z p íjm . [22]  

 

Smlouva o výp j ce motorového automobilu se uzavírá ve smyslu zákona . 40/1964 Sb., 

ob anského zákoníku, ve zn ní pozd jších p edpis , a m la by obsahovat minimáln  tyto 

základní údaje: 

1. ú astníci smlouvy, kde se uvádí jako 

      p j itel:  zam stnavatel, jeho název, sídlo, I O,  

      vyp j itel:  zam stnanec, jeho jméno, p íjmení, bydlišt , datum narození, 

2. p edm t smlouvy: nap íklad úplatné nebo bezúplatné užívání automobilu,  

3. p edm t výp j ky:  identifikace automobilu - typ, jeho registra ní zna ka a podobn , 

4. prohlášení vlastníka o technickém stavu automobilu, 

5. doba výp j ky, 

6. možnost odstoupení od smlouvy, výpov dní lh ta smlouvy, 

7. povinnost vyp j itele automobilu p edat automobil p j iteli p i ukon ení této 

smlouvy, 

8. ú el, k jakému ú elu byl automobil vyp j en (soukromé, služební ú ely), 

9. dopady výp j ky pro vyp j itele i p j itele. Nap íklad: 

−  zvýšení  základu  dan   výp j iteli  o 1 %  vstupní  ceny automobilu dle § 6 zákona  

o daních z p íjm , 

− zp sob hrazení spot ebovaných pohonných hmot výp j itelem v p ípad  

soukromých cest a termín jejich vyú tování, 

10. povinnosti a práva výp j itele a p j itele automobilu:  

− hmotná zodpov dnost za automobil,  

− vedení knihy jízd,  zp sob a místo parkování,  
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− pé e o automobil, 

− povinnost hlášení o poruše automobilu,  

− p ípadn  o dopravní nehod  v souvislosti s užíváním tohoto automobilu, 

11. datum p evzetí automobilu, 

12. ú innost smlouvy, 

13. forma p ípadných zm n a dodatk  smlouvy, 

14. prohlášení o tom, že smlouva byla uzav ena ze svobodné v le obou stran, 

15. podpisy ú astník  smlouvy, 

16. místo a datum podpisu smlouvy. [23]  

5.3 P íjem státního rozpo tu 

V souvislosti s umožn ním používat služební automobil také k soukromým ú el m 

a následn  zdan ním nepen žního p íjmu zam stnance, plyne ro n  do státního rozpo tu 

58,64 % z ocen ní tohoto p íjmu. Tento p íjem vyplývá ze: 

- zvýšeného odvodu pojišt ní, který je povinen platit zam stnavatel ve výši 34 %, 

- snížení dan  z p íjmu právnických osob o 6,46 %, 

- zvýšení dan  ze závislé innosti o 20,1 %, 

- zvýšení odvodu pojišt ní, který je povinen platit zam stnanec ve výši 11 %. 

P i ocen ní nepen žního p íjmu zam stnance 1 % ze vstupní ceny automobilu, iní m sí ní 

odvod do státního rozpo tu 0,59 % vstupní ceny automobilu. Ro ní odvod do státního 

rozpo tu ze vstupní ceny automobilu v etn  dan  z p idané hodnoty iní celkem 7,04 % 

jeho vstupní ceny. [22]  

 



 

 

II  PRAKTICKÁ ÁST 
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6 FINAN NÍ Ú AD V OTROKOVICÍCH 

Ve své práci budu vycházet p edevším z poklad  Finan ního ú adu v Otrokovicích, kde 

pracuji v odd lení vym ovacím a vymáhavém, a dále ze svých zkušeností, které jsem 

získala p i své n kolikaleté praxi na tomto ú ad . 

Na Finan ním ú adu v Otrokovicích pracuje celkem 41 pracovník . V ele ú adu stojí 

editel, každé odd lení ídí vedoucí pracovník. innost celého ú adu je rozd lena mezi níže 

uvedená odd lení. Rozd lení vykonávané práce mezi jednotlivá odd lení ú adu vede 

k v tší specializaci t chto odd lení a je p ínosem pro kvalitní a zodpov dnou práci všech 

zam stnanc . To vše umož uje fungování finan ního ú adu jako celku. 

V krátkosti bych zde nastínila  nápl  práce uvedených odd lení. 

6.1 Odd lení vym ovací a vymáhací 

Na tomto odd lení dochází p edevším ke zpracování da ových tvrzení, vym ování daní 

a p edepisování p íslušenství daní v etn  ukládání pokut. Dále toto odd lení zajiš uje 

vydání v tšiny rozhodnutí a výzev vztahujících se p edevším k dani z p íjm , dani 

z p idané hodnoty, silni ní dani a vy ízení veškerých žádostí da ového subjektu 

vztahujících se k t mto daním. V p ípad  pochybnosti o správnosti da ové povinnost 

da ového subjektu, p edává také podn ty kontrolnímu odd lení k jeho kontrolní innosti. 

[24]  

6.2 Odd lení majetkových daní 

Odd lení majetkových daní zajiš uje obdobnou innost jako odd lení vym ovací, ale jeho 

innosti se zam uje na správu dan  z nemovitostí, da  z p evodu nemovitostí a da  

d dickou a darovací. Dále toto odd lení vytvá í databáze obvyklých cen nemovitostí pro 

pot eby finan ního ú adu a zajiš uje sou innost znalc  v pot ebných p ípadech. [24]  

6.3 Odd lení registrace a evidence daní 

Hlavní náplní práce tohoto odd lení je provád ní registrace da ových subjekt , v etn  

zm n a ov ování údaj  p i registraci, p ípadn  jejich dopl ování, p id lování da ového 

identifika ního ísla, vydávání osv d ení o provedené registraci, vedení osobních ú t  

da ových subjekt  a evidování plateb. [24]  
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6.4 Kontrolní odd lení 

Na kontrolním odd lení jsou provád ny kontroly da ových subjekt . P íslušnému odd lení 

p edává dále podklady k zajišt ní  úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou da  

a podklady k dodate nému vym ení dan  p edává vym ovacímu odd lení. Ve své 

p sobnosti provádí vyhledávací innost a provádí kontrolu omezení plateb v hotovosti. 

[24]  

6.5 Odd lení vnit ní správy 

Uvedené odd lení zajiš uje organiza ní chod ú adu, vybírá peníze na pokladn  FÚ, 

zajiš uje pot ebné tiskopisy a kancelá ské pot eby finan ního ú adu, eviduje a vyplácí 

cestovní p íkazy, zajiš uje pot ebná školení zam stnanc  dle požadavku vedoucích 

odd lení a vede vnit ní ú etnictví finan ního ú adu. [24]  

 

 

Graf 1 Tabulka vývoje da ových p íjm  Finan ního ú adu v Otrokovicích 
v roce 2009 a 2010 
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Zdroj: Interní materiály - Výsledky innosti FÚ v Otrokovicích ze dne 27.1.2011 
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7 ZADÁNÍ PRAKTICKÉHO P ÍKLADU 

Pro lepší pochopení a orientaci v problematice po ízení a používání osobního automobilu 

jsem se rozhodla ve své bakalá ské práci využít praktického p íkladu, který m že být pro 

da ové subjekty návodem na správné postupy p i placení daní vztahujících se k této 

problematice.  

 

N které základní p edpokládané okolnosti a zp soby po ízení automobilu: 

 

Po izovatel: 

− da ový subjekt 

− vede ú etnictví 

− plátce DPH s m sí ním zda ovacím obdobím  

 

Údaje o automobilu: 

− osobní automobil 

− objem motoru: 1 600 cm3 

 

Po izovací cena:  

− celková kupní cena   432 000 K  

− z toho: základ dan   360 000 K  

DPH      72 000 K  

 

Datum po ízení: 

− 1.8.2011  

Tento datum je shodný s datem za azení automobilu do majetku firmy. 
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8 DA  Z P ÍJM  VE VZTAHU K AUTOMOBILU 

8.1 Odpisy automobilu  

Výpo et ro ního da ového odpisu automobilu: 

Vstupní cena automobilu * P íslušný koeficient 
100    [2]  

8.1.1 Výpo et rovnom rných da ových odpis  

Tab. 2 Výpo et rovnom rných da ových odpis  automobilu v K  
 

Rok Výpo et odpisu Výše ro ního odpisu  Z statková cena 

2011   (360 000 x 11) : 100   39 600            320 400 
2012   (360 000 x 22,25) : 100 80 100            240 300 
2013   (360 000 x 22,25) : 100 80 100            160 200 
2014   (360 000 x 22,25) : 100 80 100              80 100 
2015   (360 000 x 22,25) : 100 80 100                       0 

Zdroj: vlastní 

Tab. 3 Výpo et rovnom rných da ových odpis  automobilu p i zvýšeném odpisu 
v prvním roce odepisování o 10 % v K  

 

Rok Výpo et odpisu Výše ro ního odpisu  Z statková cena 

2011  (360 000 x 21) :100   75 600           284 400 
2012  (360 000 x 19,75) : 100 71 100           213 300 
2013  (360 000 x 19,75) : 100 71 100           142 200 
2014  (360 000 x 19,75) : 100 71 100             71 100 
2015  (360 000 x 19,75) : 100 71 100                      0 

Zdroj: vlastní 

8.1.2 Výpo et zrychlených da ových odpis  

Tab. 4 Výpo et zrychlených da ových odpis  automobilu v K  
 

Rok Výpo et odpisu Výše odpisu ro ního  Z statková cena  

2011    (360 000 : 5)    72 000 288 000 
2012    (2 x 288 000) : (6-1) 115 200 172 800 
2013    (2 x 172 800) : (6-2)    86 400    86 400 
2014    (2 x 86 400) : (6-3)    57 600    28 800 
2015     (2 x 28 800) : (6-4)    28 800             0 

Zdroj: vlastní 
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8.1.3 Výpo et ú etních odpis  

Pro osobní automobil je optimální zvolit ú etní odpisy asové. V tomto p ípad  si da ový 

subjekt ur í p edpokládanou dobu užívání hmotného majetku, od které se dále odvíjí výše 

m sí ních odpis . Vnitropodnikovou sm rnicí je nutno ur it, jakým zp sobem bude tento 

majetek odepisován a stanovit pravidla pro jeho odepisování. B žnou praxí je stanovení 

prvního ú etního odpisu na m síc, který následuje po za azení majetku do evidence 

hmotného majetku.  

 

Vzhledem, k tomu, že je p edpokládáno využívání po ízeného automobilu p ibližn  8 let, 

zohlednila bych dobu jeho používání da ovým subjektem p i stanovení ú etních odpis  

a odpisového plánu, který bude vypo ten na 8 let, tj. 96 m síc . 

 

Výpo et asových ú etní odpis  automobilu:  

                                               Po izovací cena automobilu                 .                        
                                      Po et m síc  užívání hmotného majetku     [8]         
 
 
 

Tab. 5 Výpo et ú etních odpis  automobilu v K  
 

Zdroj: vlastní 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rok odpisu Výpo et odpisu Výše ú etního odpisu   Z statková cena  

2011     (360 000 : 96) x 4   15 000          345 000 
2012     (360 000 : 96) x 12 45 000          300 000 
2013     (360 000 : 96) x 12 45 000          255 000 
2014     (360 000 : 96) x 12 45 000          210 000 
2015     (360 000 : 96) x 12 45 000          165 000 
2016     (360 000 : 96) x 12 45 000          120 000 
2017     (360 000 : 96) x 12 45 000            75 000 
2018     (360 000 : 96) x 12 45 000            30 000 
xxxx     (360 000 : 96) x 8 30 000                     0 
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8.1.4 Srovnání jednotlivých da ových odpis  automobilu 

 

Graf 2 Srovnání da ových odpis  rovnom rných, zvýšených a zrychlených 
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Zdroj: vlastní 

 

P i porovnání jednotlivých zp sob  da ových odpis  m žeme dojít k následujícímu 

záv ru: 

− rovnom rné da ové odpisy jsou nejmenší v prvním roce po ízení automobilu, v dalších 

letech jsou tyto odpisy vyšší a ve stejné výši,  

− p i zvýšení odpisu v prvním roce odepisování o 10 % jsou da ové odpisy 

v jednotlivých letech tém  stejné,  

− p i využití zrychlených odpis  jsou da ové odpisy nejv tší ve druhém roce 

odepisování a postupn  se jejich  výše snižuje.  

8.1.5 Úprava hospodá ského výsledku 

Jelikož byly zvoleny ú etní odpisy odlišné od da ových, bude nutno po skon ení každého 

zda ovacího období upravit zjišt ný výsledek hospoda ení o rozdíl mezi t mito odpisy. 
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Tab. 6 Úprava hospodá ského výsledku v jednotlivých letech 
 p i využití rovnom rných da ových odpis  v K  

 

Rok odpisu Ú etní odpisy Da ové odpisy Úprava HV 

2011 15 000 75 600 - 60 600 
2012 45 000 71 100 - 26 100 
2013 45 000 71 100 - 26 100 
2014 45 000 71 100 - 26 100 
2015 45 000 71 100 - 26 100 
2016 45 000         0 + 45 000 
2017 45 000         0 + 45 000 
2018 45 000         0 + 45 000 
2019 30 000         0 + 30 000 
celkem        360 000       360 000             0 
Zdroj: vlastní 

Tab. 7 Úprava hospodá ského výsledku v jednotlivých letech 
                         p i využití rovnom rných zvýšených  da ových odpis  v K  

 

Rok odpisu Ú etní odpisy Da ové odpisy Úprava HV 

2011 15 000  75 600 - 60 600 
2012 45 000  71 100 - 26 100 
2013 45 000  71 100 - 26 100 
2014 45 000  71 100 - 26 100 
2015 45 000  71 100 - 26 100 
2016 45 000           0 + 45 000 
2017 45 000           0   + 45 000 
2018 45 000           0 + 45 000 
2019 30 000           0 + 30 000 
celkem       360 000 360 000             0 

Zdroj: vlastní 

Tab. 8 Úprava hospodá ského výsledku v jednotlivých letech 
                         p i využití zrychlených da ových odpis  v K  

 

Rok odpisu Ú etní odpisy Da ové odpisy Úprava HV 

2011   15 000  72 000 - 57 000 
2012   45 000 115 200 - 70 200 
2013   45 000    86 400 - 41 400 
2014   45 000   57 600 - 12 600 
2015   45 000   28 800 + 16 200 
2016   45 000            0 + 45 000 
2017   45 000            0 + 45 000 
2018   45 000            0 + 45 000 
2019   30 000            0 + 30 000 
celkem 360 000 360 000              0 

Zdroj: vlastní 
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N které da ové subjekty si ve snaze zjednodušení administrativy zvolí ú etní odpisy ve 

stejné výši jako da ové. Odpadá jim potom starost o správnou úpravu hospodá ského 

výsledku vzhledem k rozdílným da ovým a ú etním odpis . Tento zp sob stanovení 

ú etních odpis  však nelze doporu it, jelikož neodpovídá ú etním zásadám (p edevším 

zásad  opatrnosti) a doba odepisování hmotného majetku dle ZDP neodpovídá skute né 

dob  jeho užívání. Dalším d vodem je také to, že p i výpo tu da ových odpis  není 

zohledn na doba po ízení majetku. Bez ohledu na to, zda byl majetek po ízen v lednu nebo 

v prosinci, jsou da ové odpisy stejné. [8]  

8.1.6 Odpisy v p iznání k dani z p íjmu právnických osob 

Ú etní odpisy automobilu budou uvedeny ve výkazu zisk  a ztrát v oddíle E - Odpisy 

dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. 

Da ové odpisy automobilu uvede da ový subjekt do p iznání k DPPO v P íloze . 1 II. 

oddílu - tabulka B. a) Da ové odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatn né jako 

výdaj (náklad) na dosažení, zajišt ní a udržení zdanitelných p íjm  podle § 24 

odst. 2 písm. a) zákona, na ádku . 3 - Odpisy  hmotného a nehmotného majetku 

za azeného do odpisové skupiny 2. 

O rozdíl mezi ú etními a da ovými odpisy upraví da ový subjekt hospodá ský výsledek 

uvedený v . 10: 

• v p ípad , že ú etní odpisy automobilu jsou v tší než da ové odpisy, rozdíl 

uvedených odpis  bude vy íslen v p iznání na ádku . 40 – Výdaje neuznávané za 

výdaje vynaložené k dosažení, zajišt ní a udržení p íjm , 

• v p ípad , že ú etní odpisy automobilu budou menší než da ové odpisy, rozdíl 

uvedených odpis  bude vy íslen v p iznání na ádku . 150 – Rozdíl, o který odpisy 

hmotného a nehmotného majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona p evyšují odpisy 

tohoto majetku uplatn né v ú etnictví. 

Do základu dan  potom vstupuje pouze ástka rovnající se da ovým odpis m. 

8.1.7 Odpisy v p iznání k dani z p íjmu fyzických osob 

Ú etní odpisy poplatníci dan  z p íjm  fyzických osob nevykazují ve svém p iznání. Tyto 

odpisy jsou zachyceny pouze v odpisovém plánu da ového subjektu. 
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Da ové odpisy se uvád jí do p iznání v p íloze . 1 bod 2. Dopl ující údaje. Zde jsou 

uvedeny celkové da ové odpisy, ze kterých se dále vy le ují odpisy nemovitostí. Tyto 

da ové odpisy jsou p ímo sou ástí výdaj  na ádku . 102 da ového p iznání – Výdaje 

související s p íjmy podle § 7 zákona. Proto je nutné p i vykazování údaje na tomto ádku 

již zohlednit rozdíl mezi da ovými a ú etními výdaji. Pokud se jedná o da ový subjekt, 

který uplat uje výdaje na dani z p íjm  procentem z vykázaných p íjm  dle § 7 odst. 7  

ZDP, nejsou tyto da ové odpisy sou ástí ádku . 102, jelikož p i tomto zp sobu uplatn ní 

da ových výdaj  nelze odpisy majetku dále ve výdajích zohlednit.   

8.1.8 Nej ast jší chyby p i uplat ování da ových odpis  

Nej ast ji se vyskytující chybou da ových subjekt  v souvislosti s uplat ováním da ových 

odpis  automobilu je uplatn ní t chto odpis  u automobilu, který není v jeho obchodním 

majetku a dále nesprávné stanovení vstupní ceny pro ú ely jeho odepisování.  

Tato vstupní cena tj. cena po izovací vychází dle § 25  odst. 4 písmeno a) zákona 

. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis , z ceny po ízení automobilu 

a náklad , které s jeho po ízením souvisejí. V p ípad  po ízení automobilu m že být 

sou ástí vstupní ceny nap íklad provize zaplacená za zprost edkování  jeho koup .  Tyto 

náklady nelze ú tovat p ímo do da ových výdaj , ale k jejich da ovému uplat ování m že 

dojít pouze prost ednictvím odpis  sou asn  s odpisováním p íslušného automobilu. P i 

uplat ování odpis  automobilu si musí být da ový subjekt v dom toho, že v p ípad  jeho 

použití k jiným ú el m než k zajišt ní, udržení a dosažení zdanitelných p íjm , m že být 

do da ových výdaj  zahrnuta také pouze pom rná ást da ových odpis . Tato skute nost 

je asto da ovými subjekty p i následném výpo tu da ové povinnosti opomíjena a stává se 

astým dom rkem finan ního ú adu. Použití automobilu k jinému ú elu než k zajišt ní 

zdanitelného p íjmu m že zjistit správce dan  p i da ové kontrole nap íklad z p edložené 

knihy jízd nebo dohody se zam stnancem o možnosti používání služebního automobilu ke 

služebním a soukromým ú el m. Tuto skute nost m že dokládat také využití kráceného 

paušálního výdaje na dopravu. [1]  

 

Pokud da ový subjekt vy adí automobil z obchodního majetku ješt  p ed jeho plným 

da ovým odepsáním (automobil byl nap íklad prodán), musí tuto skute nost p i výpo tu 

da ových odpis  v roce jeho vy azení z majetku zohlednit. Dle ZDP m že v tomto p ípad  

uplatnit pouze ½ vypo tených da ových odpis . Na tuto skute nost bývá da ovými 
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subjekty také asto zapomínáno. Odpisy uplatní v plné výši a p i následné da ové kontrole 

finan ním ú adem jim správce dan  z ástky neoprávn n  sníženého základu dan  dom í 

da  z p íjm . [1]  

P i uplat ování da ových odpis  není ani výjimkou dom ení dan  z d vodu nesprávného 

zat íd ní hmotného majetku do odpisové skupiny nebo špatný výpo et ro ních da ových 

odpis . Dále bylo také zjišt no, že nepozorností da ových subjekt  došlo sice ke 

správnému zat íd ní automobilu do odpisové skupiny a správnému uplatn ní da ových 

odpis , ale sou asn  byl tento automobil také uplatn n v roce po ízení v da ových 

nákladech. Tyto dom rky jsou však hlavn  u podnikatel  - fyzických osob, nebo  p i 

ú tování da ových subjekt  v podvojném ú etnictví je v tšina ú etních program  na 

takové úrovni, že k takové zásadní chyb  již nedochází.  

 

Da ový subjekt prokazuje po izovací cenu automobilu, a tím i uplatn né odpisy fakturou 

nebo kupní smlouvou. V p ípad , že automobil byl koupen da ovým subjektem za cenu 

neúm rn  vyšší, než je cena obvyklá na trhu, m že jej správce dan  vyzvat k jejímu 

prokázání. K prokázání kupní ceny slouží nap íklad znalecký posudek.  

8.2 Technické zhodnocení 

V p ípad , že k automobilu bude ješt  dokoupeno další p íslušenství, nap íklad klimatizace 

za 15.000 K  a dále provedena jeho p estavba na plyn za 35.000 K , jedná se o technické 

zhodnocení tohoto automobilu, jelikož ro ní úhrn t chto úprav u automobilu p esáhl ástku 

40 000,- K  a výsledkem jejich zabudování do automobilu je jeho modernizace. [1]  

Pokud by toto technické zhodnocení bylo provedeno ješt  v prvním roce odpisování 

automobilu, stane se sou ástí jeho vstupní ceny a v roce 2011 bude zahájen odpis 

automobilu ze vstupní ceny 410 000,- K . Výpo et odpis  automobilu s technickým 

zhodnocením by byl obdobný, jak je uvedeno v bodu . 8.1.1 a 8.1.2 této bakalá ské práce, 

bude se ale vycházet ze vstupní ceny 410 000 K  (tj. 360 000 + 50 000). [1]  

V p ípad , že uvedené p íslušenství považované za technické zhodnocení bude po ízeno až 

v dalších letech, bude výpo et ú etních i da ových odpis  v roce po ízení technického 

zhodnocení pozm n n. [1]  

P edpokládejme, že k technickému zhodnocení automobilu dojde v m síci b eznu 2013.  
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Výpo et nového m sí ního ú etního odpisu bude proveden podle vzorce: 

Po izovací cena automobilu + Technické zhodnocení 
                    Po et m síc  užívání hmotného majetku      [8]  
 

Tab. 9 Výpo et ú etních odpis  automobilu po jeho technickém zhodnocení v K  
 

Zdroj: vlastní 

V návaznosti na zm nu ú etních odpis  musí da ový subjekt po ítat také s tím, že se 

zm ní i da ové odpisy, které upravují základ dan  v jednotlivých letech.  

8.2.1 Chybné posouzení technického zhodnocení 

P i posouzení technického zhodnocení automobilu je nutno dále zkoumat, zda jeho 

p edm tné dovybavení, které m že teoreticky spl ovat podmínky rekonstrukce nebo 

modernizace, je s tímto automobilem pevn  spojeno a nem že být odinstalováno. 

V p ípad , že toto další vybavení automobilu není pevnou sou ástí automobilu a m že být 

v p ípad  pot eby použito na jiný automobil, nelze takové vybavení posoudit jako 

technické zhodnocení, i když sou et výdaj  na tento automobil p esáhne ve zda ovacím 

období ástku 40 000,- K . [1]  

P íkladem takového špatného posouzení m že být nap íklad tažné za ízení, nebo 

hydraulické rameno u nákladního automobilu, p ípadn  pracovního stroje. Pokud tato 

za ízení je možno odmontovat a p ipevnit k jinému automobilu, tak p esto, že hodnota 

po ízení jednotlivé výbavy p esáhne ástku 40 000,- K , nejedná se o technické 

zhodnocení majetku, ale o samostatný majetek, který bude mít samostatnou kartu 

hmotného majetku a bude zat íd n do odpisové skupiny a samostatn  také odepisován.     

Rok odpisu Výpo et odpisu Výše ú etního odpisu   Z statková cena  

2011 (360 000 : 96) x 4   15 000          345 000 
2012 (360 000 : 96) x 12   45 000          300 000 
2013/1-3 (360 000 : 96) x 3   49 689          300 311 
2013/4-12 (360 000 + 50) : (96 x 9)   51 252          249 059 
2014 (360 000 + 50) : (96 x 12)   51 252          197 807 
2015 (360 000 + 50) : (96 x 12)   51 252          146 555 
2016 (360 000 + 50) : (96 x 12)   51 252            95 303 
2017 (360 000 + 50) : (96 x 12)   51 252            44 051 
2018 (360 000 + 50) : (96 x 12)   44 051                     0 
xxxx (360 000 + 50) : (96 x 8) 410 000 xxxx 
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U posouzení technického zhodnocení je také nutné vycházet ze stavu majetku t sn  p ed 

jeho rekonstrukcí, pop . modernizací. P íkladem m že být vým na motoru automobilu. 

V p ípad , že p vodní motor . 1 byl vym n n za nov jší, výkonn jší motor . 2 a následn  

dojde nap íklad k havárii automobilu, p i které je nutno motor op t vym nit, nemusí být 

nová vým na motoru vždy opravou, ale tento zásah do automobilu m že být posouzen také 

jako jeho technické zhodnocení.  

− Pokud byl po havárii automobilu do n j vložen stejný, pop ípad  stejn  výkonný motor 

jako byl motor . 2, jedná se o opravu, která m že být da ovým subjektem uplatn na 

v da ových nákladech v roce jeho opravy.   

− Pokud však byl do automobilu vložen takový motor, který odpovídal p vodnímu mén  

výkonnému motoru . 1, p i emž motor . 2, který byl v automobilu p ed havárií, je 

stále na trhu, bude tato vým na posouzena jako technické zhodnocení automobilu.  

8.3 Praktické uplatn ní paušálních výdaj  na dopravu 

8.3.1 Úprava hospodá ského výsledku 

V p ípad  využití možnosti uplatn ní paušálních výdaj  na dopravu musí da ový subjekt 

p i sestavování p iznání k dani z p íjm  dát pozor na správnou úpravu hospodá ského 

výsledku, jelikož ve svém ú etnictví má zachyceny skute né výdaje vztahující se k t mto 

automobil m. Proto je nutné tyto výdaje pe liv  sledovat a odd len  evidovat ty náklady, 

které je možno p i tomto zp sobu paušálních výdaj  ješt  uplatnit a které již ne. Toto 

sledování je sice administrativn  náro n jší, ale ur it  se p i následné kontrole finan ního 

ú adu vyplatí. 

8.3.2 P iznání k dani z p íjm  právnických osob 

Da ový subjekt má veškeré náklady na dopravu spojené s provozem všech automobil  

zachyceny ve svém ú etnictví. Tyto náklady také ovlivnily hospodá ský výsledek, který 

da ový subjekt vykazuje na ádku . 10 da ového p iznání p íslušného zda ovacího 

období. V p ípad , že se rozhodne u n kterých automobil  uplat ovat paušálové výdaje na 

dopravu, musí tento hospodá ský výsledek upravit.  

Úprava hospodá ského výsledku bude v p iznání k dani z p íjm  provedena následovn : 

• na ádku . 40 – Výdaje neuznávané za výdaje vynaložené k dosažení, zajišt ní 

a udržení p íjm ; bude vy íslena hodnota skute ných náklad , které nelze v tomto 
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p ípad  uznat jako da ové ú inné dle § 25 odst. 1 písm. zp) ZDP. O tuto hodnotu 

bude zvýšen vykázaný hospodá ský výsledek. Podobný rozpis ádku . 40 se uvádí 

na p íloze . 1. II. oddílu da ového p iznání. [25]  

• na ádku . 162: bude uvedena hodnota paušálního výdaje na dopravu, kterou 

da ový subjekt uplat uje v souladu s § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP. Tento údaj hodnotu 

vykázaného hospodá ského výsledku snižuje. Jelikož se jedná o ádek, který nemá 

vlastní název, bude skute nost, že obsahem tohoto ádku jsou paušální výdaje na 

dopravu uvedena v prázdném poli jeho názvu. Pokud sou ástí tohoto ádku budou 

i další údaje,  bude  v cná nápl  uvedeného ádku rozepsána na zvláštní p íloze 

p iznání. [25]  

8.3.3 P iznání k dani z p íjm  fyzických osob 

Fyzická osoba, která vede ú etnictví, má veškeré náklady na dopravu spojené s provozem 

automobilu zachyceny ve svém ú etnictví. P i uplatn ní paušálních výdaj  na dopravu 

musí také provést úpravu díl ího základu dan  v p iznání k dani z p íjm  fyzických osob.  

• v p íloze . 1 na ádku . 105 – Úhrn ástek zvyšující výsledek hospoda ení; bude 

uvedena výše skute ných výdaj  (da ov  neú inných) výdaj  vymezených v § 25 

odst. 1 písm. zp) ZDP, které byly vynaloženy v souvislosti s užíváním automobilu, 

u kterého je uplatn n paušální výdaj. Podkladem pro údaj na tomto ádku jsou ástky 

uvedené v odd. E na stran  2 P ílohy . 1 p iznání. [25]   

• v p íloze . 1 na ádku . 106  –  Úhrn ástek snižující výsledek hospoda ení; bude 

uvedena celková výše paušálních výdaj  na dopravu uplat ovaných v souladu s § 24 

odst. 2 písm. zt) ZDP. Podkladem pro údaj na tomto ádku jsou ástky uvedené 

v odd. E na stran  2 P ílohy . 1 p iznání. [25]  

 

Fyzické osoby, které vedou da ovou evidenci podle § 7b ZDP, budou využití paušálních 

výdaj  na dopravu zohled ovat v p iznání k dani z p íjm  fyzických osob takto: 

v p íloze . 1 na ádku . 102 – Výdaje související s p íjmy podle § 7 zákona; budou 

uvedeny paušální výdaje na dopravu automobilem uplatn né v souladu s § 24 odst. 2 písm. 

zt) ZDP. Da ov  neú inné výdaje vymezené v § § 25 odst. 1 písm. zp) ZDP vztahující se 

k automobilu, u kterého byl využit paušální výdaj, nebudou již v p iznání sou ástí tohoto 

ádku. [25] 
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8.3.4 Nej ast ji se vyskytující chyby  

Subjekt provozoval samostatnou výd le nou innost dle § 7 zákona o daních z p íjm . 

V rámci této innosti využil možnosti plného paušálního výdaje na dopravu 

u automobilu A. V kontrolovaném zda ovacím období m l tento subjekt také p íjmy dle 

§ 10 zákona o daních z p íjm . Jednalo se o p íjem z nahodilé zem d lské innosti, p i 

které subjekt využíval automobil B. V rámci díl ího základu dan  dle § 10 zákona o daních 

z p íjm  uplatnil subjekt paušální výdaje na dopravu automobilem B. Správce dan  

neuznal tento výdaj jako da ov  ú inný, nebo  p edm tný automobil byl využit pouze 

k dosažení p íjm  dle § 10, což zákon nep ipouští. Da ový subjekt mohl u této innosti 

uplatnit pouze skute né náklady související s tímto p íjmem. Jelikož však nebyl schopen 

skute né náklady prokázat, dopustil se neoprávn ného snížení díl ího základu dan  dle 

§ 10 v roce 2009 a správce dan  dom il da .    

 

U da ového subjektu, byla v roce 2010 zahájena da ová kontrola za zda ovací období 

roku 2009. Z p edloženého p iznání k dani z p íjm  vyplynulo, že subjekt uplatnil v tomto 

zda ovacím období paušální výdaj na dopravu u t ech automobil , a to po celé zda ovací 

období. Celková výše uplatn ného paušálu inila ástku 180 000 K . V pr b hu da ové 

kontroly bylo zjišt no, že subjekt používal v pr b hu tohoto zda ovacího období celkem 

automobily ty i, p i emž jeden automobil byl v m síci íjnu prodán a v m síci listopadu 

byl koupen nový automobil. Subjekt uplat oval paušální výdaje na dopravu takto: 

− u automobil  A a B, které byly po celou dobu majetkem da ového subjektu, byly 

uplatn ny paušální výdaje za m síce 1 – 12 roku 2009 v celkové výši 120 000 K , 

− u automobilu C, který byl 7. íjna 2009 prodán, byl uplatn n paušální výdaj na 

dopravu za m síce 1 – 10 roku 2009 v celkové výši 50 000 K , 

− u automobilu D, který subjekt koupil v m síci listopadu 2009, byl uplatn n paušální 

výdaj na dopravu za m síce 11 – 12 roku 2009 v celkové výši 10 000 K . 

Správce dan  posoudil oprávn nost uplatn ní paušálního výdaje na dopravu takto: 

− u automobilu A a B jsou paušální výdaje na dopravu oprávn né a správce dan  

potvrdil oprávn no snížení základu dan  v roce 2009 o ástku 120 000 K . 

− u automobilu C správce dan  neuznal uplatn ný paušální výdaj na dopravu za m síc 

10 roku 2009, jelikož paušální výdaj na dopravu se uplat uje za celý kalendá ní m síc. 

Tento automobil byl v uvedeném m síci vy azen a nemohl být z d vodu jeho prodeje 
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používán subjektem celý m síc, proto nelze za m síc íjen uznat paušální výdaj na 

dopravu. Správce dan  proto potvrdil oprávn nost paušálního výdaje na dopravu 

u tohoto automobilu pouze ve výši 45 000 K .  

− u automobilu D, u kterého byl uplatn n paušální výdaj na dopravu ve výši 10 000 K , 

správce dan  nepotvrdil oprávn nost použití paušálních výdaj . Jedná se totiž již 

o tvrtý automobil, u kterého byl ve zda ovacím období roku 2009 uplatn n paušální 

výdaj. 

Z výše uvedeného zjišt ní plyne, že subjekt porušil ustanovení § 24 zt) a § 25 odst. 1 ZDP 

a neoprávn n  snížil vykazovaný základ dan  o celkovou ástku 15 000 K . [1]  

 

Jiný da ový subjekt uplatnil ve zda ovacím období roku 2009 paušální výdaj na dopravu 

celkem u t í automobil . Celková hodnota t chto výdaj  inila ástku 180 000 K . 

Paušální výdaje byly subjektem uplat ovány u automobil  A, B i C a to v plné výši za  

m síce 1 – 12 roku 2009. Sou asn  byly uplatn ny rovnom rné da ové odpisy t chto 

automobil  v plné výši. 

P i kontrole dan  z p íjm  bylo správcem dan  zjišt no, že automobil A využíval 

podnikatel - fyzická osoba v m síci dubnu a kv tnu 2009 také pro své soukromé ú ely 

a automobil B byl v m síci zá í a listopadu používán zam stnanci nejen pro služební, ale 

i pro soukromé ú ely. Automobil C byl po celý rok 2009 používán pouze ke služebním 

ú el m. 

Dle správce dan  bylo možno paušální výdaje u t chto automobil  uplatnit následovn : 

− u automobilu A, který v m síci dubnu a kv tnu 2009 použil podnikatel také pro 

soukromé ú ely, má subjekt nárok na plný paušál pouze za m síce 1 – 3 a 6 – 12 roku 

2009. V m síci dubnu a kv tnu 2009 lze uplatnit pouze zkrácený paušál ve výši 

4 000 K  za každý m síc, jelikož automobil byl podnikatelem využit také 

k soukromým ú el m. Sou asn  je také povinen na základ  § 28 odst. 6 zákona 

o daních z p íjm  krátit celoro ní da ové odpisy u tohoto automobilu o 20 %.  

Da ovému subjektu byla za zda ovací období roku 2009 dom ena da  z p íjm  ze 

zvýšeného základu dan  2 000 K  o nesprávn  uplatn né paušálové výdaje na dopravu  

a dále ve výši rozdílu mezi uplatn nými da ovými odpisy a krácenými da ovými 

odpisy. 

      Poznámka:  V   p ípad ,   že  by  v m síci  dubnu  a  kv tnu   2009  vznikly   da ovému     
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      subjektu  další   výdaje  související   s  provozem   automobilu  (nap íklad jeho oprava),   

      musel by tyto  výdaje také krátit o 20% podle § 25 odst. 1 písm. zp) ZDP. [1]          

− u automobilu B, který v m síci zá í a listopadu používali zam stnanci také pro 

soukromé ú ely, nelze dle ZDP uplatnil paušální výdaj na dopravu, jelikož automobil 

byl v t chto m sících p enechán k užívání jiným osobám, což zákon pro možnost 

uplatn ní paušálních výdaj  nep ipouští. Správce dan  proto u tohoto automobilu 

snížil nárok na uplat ovaný paušál v roce na 50 000 K . V tomto p ípad  není subjekt 

povinen krátit další výdaje související s provozem automobilu v etn  da ových 

odpis . [11] 

− u automobilu C správce dan  neshledal žádné pochybení da ovým subjektem 

a potvrdil oprávn nost uplatn ní paušálního výdaje u tohoto automobilu v plné výši po 

celý rok 2009.  

 

Vzhledem k tomu, že paušální výdaje na dopravu je možno uplatnit poprvé v p iznání za 

zda ovací období roku 2009, které se podává v roce 2010, nemám z praxe našeho 

finan ního ú adu zatím mnoho dalších poznatk  o nesprávném postupu da ových subjekt  

p i uplatn ní t chto výdaj .  
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9 REZERVY NA OPRAVU AUTOMOBILU 

P i kontrole dodržování ZR pro zjišt ní základu dan  z p íjm  byla správcem dan  zjišt na 

nap íklad tato pochybení da ového subjektu: 

Da ový subjekt za al v roce 2007 tvo it rezervu na opravu automobilu v celkové výši 

300 000 K . P edpokládal, že oprava bude zahájena v roce 2009. V roce 2007 vytvo il 

rezervu ve výši 100 000 K , v roce 2008 také ve výši 100 000 K . V roce 2009 se mu 

naskytla p íležitost automobil výhodn  prodat, ehož využil a uvedený automobil prodal. 

Na zrušení vytvo ené rezervy však p i ú etní záv rce a sestavení p iznání k DZP za 

zda ovací období roku 2009 zapomn l, ímž neoprávn n  snížil hospodá ský výsledek 

tohoto zda ovacího období. P i provedené da ové kontrole mu byl zvýšen správcem dan  

základ DZP o nerozpušt nou rezervu v celkové výši 200 000 K  a dom ena da . Jelikož 

v roce 2009 byl automobil, na který byla rezerva tvo ena vy azen z majetku da ového 

subjektu, m la být v tomto zda ovacím období vytvo ená rezerva zrušena. Na základ  

ustanovení § 3 odst. 2 ZR je subjekt povinen v souvislosti s da ovým p iznáním prov it 

od vodn nost tvorby rezervy. [13] [14]  

Podobným p ípadem je dom ení dan  z p íjm  v d sledku nezrušené rezervy na opravu 

automobilu, který byl v pr b hu tvorby rezervy ukraden nebo úpln  fyzicky zlikvidován 

a vy azen z majetku, nap íklad v d sledku jeho havárie.  

 

V jiném p ípad  bylo p i da ové kontrole správcem dan  zjišt no, že da ový subjekt 

vytvá el v roce 2008 a 2009 rezervu na opravu automobilu, který byl p edm tem 

finan ního pronájmu s následnou koupí najaté v ci, p i emž automobil byl po skon ení 

této smlouvy v roce 2008 odkoupen za cenu 25 000 K . Vytvá ení rezervy na takový 

automobil však ZR nep ipouští, jelikož zákonnou rezervu lze tvo it pouze na hmotný 

majetek. Hmotným majetkem nem že být nikdy automobil, jehož vstupní cena je nižší než 

40 000 K , a z tohoto d vodu na n j nelze ani dle § 2 ZR vytvá et zákonnou rezervu. 

Správce dan  proto dom il DZP ze zvýšeného základu dan  v obou zda ovacích 

obdobích, ve kterých byl základ dan  neoprávn n  snížen o výši vytvo ených rezerv. [1]          

 

V praxi se také ob as stává, že dochází ke zm n  rozpo tovaných náklad  na plánovanou 

opravu. P íkladem nesprávného postupu p i této zm n  m že být dom ení DZP 
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u da ového subjektu, který se v roce 2007 rozhodl pro tvorbu rezerv na opravu automobilu 

ve 3 zda ovacích obdobích v celkové hodnot  150 000 K . V roce 2007 proto vytvo il 

rezervu ve výši 50 000 K . V roce 2008 však zjistil, že rezerva nebude pro jeho opravu 

dostate ná, proto se rozhodl o její zvýšení na celkovou ástku 200 000 K .  

P i stanovení nové rezervy postupoval následovn :  (200 000 – 50 000) : 2 = 75 000 

Od nov  stanovené výše rezervy ode etl hodnotu již vytvo ené rezervy a pot ebnou výši 

chyb jící rezervy rozd lil na zbývající období, po které m la být rezerva ješt  tvo ena. 

V dalších letech 2008 a 2009 vytvá el nové rezervy ve výši po 75 000 K .  

I v tomto p ípad  m l da ový subjekt op t vycházet z § 7 odst. 5 ZR, podle kterého je výše 

rezervy ve zda ovacím období rovna podílu rozpo tovaných náklad  a po tu zda ovacích 

období od zahájení její tvorby do p edpokládané doby zahájení. [1]  

Správn  m la být stanovena nová zákonná rezerva takto: 200 000 : 3 = 66 666 

Zvýšená ástka rezervy se d lí po tem všech let, po které je rezerva tvo ena. Na rok 2008 

a 2009 m la být zákonná rezerva vytvo ena pouze ve výši 66 666 K . U zvýšení 

rozpo tovaných náklad  na opravu automobilu v pr b hu již zahájené tvorby da ový 

subjekt tedy už nikdy nevytvo í celou ást nov  plánovaného rozpo tu na opravu.  

 

astou p í inou dom ené dan  p i tvorb  rezerv je také skute nost, že da ový subjekt 

ástky vytvo ených rezerv nemá uloženy na samostatném ú tu po celou dobu trvání její 

tvorby. Tato rezerva vytvo ená v každém zda ovacím období, musí být dle ZR p evedena 

na samostatný ú et, který slouží výhradn  k tomuto ú elu, a to nejpozd ji do termínu pro 

podání p iznání za p íslušné zda ovací období. Pokud správce dan  zjistí, že da ový 

subjekt nemá odpovídající výši rezerv uloženu na samostatném ú tu, zvýší da ovému 

subjektu základ dan  v následujícím zda ovacím období. Tato povinnost uložení 

pen žních prost edk  je v § 7 odst. 4  ZR pro zjišt ní základu dan  z p íjm m novinkou od 

1.1.2009. [13]  

 

Dále bych upozornila na další podmínky tvorby a rušení rezerv, jejichž porušení bylo 

správcem dan  zjišt no p i da ové kontrole:  

− v p ípad  ukon ení innosti, pop ípad  zahájení likvidace je nutné vytvo ené rezervy 

na základ  § 23 odst. 8 ZDP zrušit,  
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− zákonnou rezervu není možno tvo it na technické zhodnocení automobilu, ani na jeho 

každoro ní opravy a servis,  

− rezervu nelze tvo it ve zda ovacím období, ve kterém má dojít k zahájení opravy, 

− rok zahájení opravy nelze po ítat do po tu let, po které je rezerva tvo ena,  

− do výše rezervy, která je tvo ena na základ  p edb žného rozpo tu nesmí být 

kalkulována i DPH . 
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10 DA  Z P IDANÉ HODNOTY VE VZTAHU K AUTOMOBILU 

10.1 Praktický p íklad po ízení automobilu v tuzemsku  

P edpokládejme, že náš plátce DPH po izuje automobil v tuzemsku od plátce, který není 

obchodníkem s použitým zbožím.  

Budeme vycházet z již známých údaj :  

− automobil bude po ízen dne 1.8.2011,  

− celková fakturovaná ástka 432 000 K ,  

− z toho DPH 72 000 K ,  

− základ dan  360 000 K . 

Po ízení automobilu se promítne do p iznání k DPH za zda ovací období 8/2011 takto: 

− Nárok na odpo et dan   

• na ádku . 40 – Z p ijatých zdanitelných pln ní od plátc , ve sloupci „v plné výši“ 

• základ dan : 360 000 K ,  

• da  72 000 K . 

 

Pokud by ale musel zaplatit p edem zálohu, postup by byl pon kud odlišný.  

− plátce dne 20. 7. 2011 zaplatí zálohu ve výši 150 000 K , 

− dne 22.7.2011 obdrží da ový doklad o zaplacení zálohy, na kterém bude vy íslena 

DPH ve výši 25 000 K  + základ dan  125 000 K , 

− dne 1.8. 2011 dojde k p evzetí automobilu a uhrazení jeho zbývající prodejní ceny, 

sou asn  plátce obdrží da ový doklad: datum uskute n ní zdanitelného pln ní 

1.8.2011, celková fakturovaná ástka: 432 000 K . Po vyú tování zaplacené zálohy ve 

výši 150 000 bude na tomto da ovém dokladu uveden základ dan  235 000 K , DPH 

ve výši 47 000 K .    

− Nárok na odpo et bude uplatn n v p iznání k DPH takto: 

• na ádku . 40 – Z p ijatých zdanitelných pln ní od plátc , ve sloupci „v plné výši“ 

Nárok na odpo et bude uplatn n v r zných zda ovacích obdobích: 

      za zda ovací období 7/2011 základ dan : 125 000 K , da : 25 000 K , 

      za zda ovací období 8/2011 základ dan : 235 000 K , da : 47 000 K , 

Pokud by náš plátce byl tvrtletním plátcem DPH, bude celý nárok na odpo et DPH 

uplat ovat v p iznání za 3. tvrtletí roku 2011.  
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10.2 Praktický p íklad po ízení automobilu z J S 

Náš po izovatel automobilu je plátcem DPH a automobil koupí od osoby registrované 

k dani v jiném lenském stát . Pro osobu registrovanou k dani v jiném lenském stát  se 

jedná o uskute n né osvobozené pln ní. Náš plátce se m že se rozhodnout, zda si koupí 

nový nebo ojetý automobil. 

 

P i koupi staršího automobilu, který nespl uje podmínky nového dopravního prost edku, 

má plátce povinnost p iznat da , ale sou asn  má nárok na odpo et dan . V kone ném 

d sledku to pro n j znamená, že ve svém p iznání k DPH odvede p íslušnou da  z p idané 

hodnoty, ale sou asn  si uplatní nárok na její odpo et ve stejné výši. [15]  

Po ízení staršího automobilu dne 1.8.2011 se promítne do p iznání k DPH za zda ovací 

období 8/2011. 

− P iznaná da  

• na ádku . 3 – Po ízení zboží z jiného lenského státu, 

• základ dan : 360 000 K , 

•  da  72 000 K ,  

− Nárok na odpo et dan    

• na ádku . 43 – Ze zdanitelných pln ních vykázaných na ádcích . 3 až 13,  

• základ dan : 360 000 K ,  

• da  72 000 K   

 

Pokud se náš plátce rozhodne pro po ízení takového automobilu, který je dle ZDPH novým 

dopravním prost edkem, mohou nastat tyto dv  situace: 

1. automobil bude po ízen od osoby, která není v tomto lenském stát  registrovaná,  

2. automobil bude po ízen od osoby, která je registrovaná v tomto lenském stát . 

 

V prvním p ípad  je plátce DPH povinen p íslušnému správci dan  p edložit:  

a)   p iznání k dani z p idané hodnoty za zda ovací období 8/2011,  

      a to v termínu pro podání ádného da ového p iznání k DPH, tj. do 25.9.2011. 

− P iznaná da  

• na ádku . 9 – Po ízení nového dopravního prost edku,  
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• základ dan : 360 000 K ,  

• da  72 000 K ,  

− Nárok na odpo et dan  

•  na ádku . 43 – Ze zdanitelných pln ních vykázaných na ádcích . 3 až 13,  

• základ dan : 360 000 K ,  

• da  72 000 K .  

b)  hlášení  o po ízení  nového  dopravního  prost edku,   ve kterém  uvede  další  údaje  

o po ízeném automobilu, zejména: datum po ízení nového dopravního prost edku, 

datum jeho vstupu do tuzemska, ú el jeho užití, jeho identifikace, den prvního uvedení 

do provozu, íslo da ového dokladu a datum jeho vystavení;   

c)  kopii da ového dokladu o po ízení nového dopravního prost edku,  ve kterém musí  

     doplnit pot ebné náležitosti a vy íslit hodnotu DPH v K . 

V p ípad , že náš plátce bude chtít tento automobil registrovat k provozu v eské republice 

ješt  p ed podáním p edm tného p iznání k DPH, musí hlášení o jeho po ízení v etn  

da ového dokladu o jeho koupi p edložit p íslušném správci dan  d íve. Na da ovém 

dokladu vy íslí hodnotu dan  z p idané hodnoty, v našem p ípad  72 000,- K  a zálohu ve 

výši 100 % DPH zaplatí na ú et správce dan . [15] Po jejím p ipsání správce dan  na 

základ  žádosti plátce potvrdí zaplacení zálohy ve výši 72 000,- K  a plátce m že  

automobil nechat zaregistrovat v eské republice. Dále již nic nebrání tomu, aby jej 

používal pro svoji ekonomickou innost. Zaplacenou zálohu vypo ádá v následn  podaném 

da ovém p iznání za zda ovací období 8/2011 takto:   

− P iznaná da  

• na ádku . 9 – Po ízení nového dopravního prost edku,  

• základ dan : 360 000 K ,  

• da : 72 000 K ,  

− Nárok na odpo et dan  

• na ádku . 43 – Ze zdanitelných pln ních vykázaných na ádcích . 3 až 13,  

• základ dan : 360 000 K ,  

• da : 72 000 K . 

Pokud v p edloženém p iznání k DPH vykáže da ový subjekt vlastní da ovou povinnost, 

doplatí správci dan  pouze rozdíl mezi vypo tenou vlastní da ovou povinností a již 

zaplacenou zálohou ve výši 72 000,- K . V p ípad , že vykáže nadm rný odpo et, stává se 
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zaplacená záloha p eplatkem, o jehož vrácení m že da ový subjekt požádat p íslušného 

správce dan .  

Ve své praxi se však setkávám s tím,  že automobil je registrován, aniž by byla záloha 

plátcem zaplacena. Pro jeho registraci p íslušnému ú adu n kdy sta í p edložení kopie 

hlášení o jeho po ízení,  na které je vyzna eno její p evzetí správcem dan . 

 

Pokud by však náš plátce po izoval nový dopravní prost edek od osoby registrované k dani 

v jiném lenském stát , podá pouze p íslušné p iznání a povinnost podání hlášení o jeho 

po ízení odpadá. Pouze v p ípad , že by op t cht l automobil zaregistrovat d íve, m že 

podat hlášení o jeho po ízení a zaplatit zálohu. Tento postup by byl stejný jako 

v p edchozím p ípad . 

 

P i po ízení nového dopravního prost edku osobou povinnou k dani (podnikatel, ale 

neplátce DPH) v jiném lenském stát , stává se tento dle ustanovení § 94 odst. 7 ZDPH 

plátcem, a to dnem prvního po ízení tohoto automobilu. Toto ustanovení se uplatní 

v p ípad , že automobil byl po ízen v rámci uskute ování ekonomické innosti, nebo pro 

ú ely podnikání. [15] Pokud tedy neplátce po ídí nový dopravní prost edek 1.8.2011, stává 

se automaticky ze zákona od 1.8.2011 plátcem DPH a od tohoto dne je povinen p iznávat 

DPH ze svých uskute n ných zdanitelných pln ní. P ihlášku k registraci k dani z p idané 

hodnoty musí podat u svého místn  p íslušného správce dan  do 15.8.2011. To, že 

uvedený da ový subjekt nedosahoval obratu pro povinnou registraci k DPH stanoveného 

v § 6 ZDPH, není v tomto p ípad  rozhodující. Z po ízeného automobilu je povinen p iznat 

da , kterou si op t za spln ní podmínek uvedených v § 72 a § 73  ZDPH m že nárokovat 

k odpo tu. Povinnost registrace k DPH v p ípad  po ízení nového dopravního prost edku 

do podnikání ob as našim podnikatel m uniká a stává se astým p edm tem dom rk  na 

DPH.  

Za neuplatn ní dan  p i nespln ní zákonné registra ní povinnosti stanoví správce dan  na 

základ  § 98 ZDPH da  náhradním zp sobem. Tato da  je potom stanovena ze základu 

dan , do kterého vstupuje souhrn úplat náležející této osob  za ta uskute n ná zdanitelná 

pln ní, která byla uskute n na bez dan  za celé období, kdy osoba m la být plátcem. [15]  
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V p ípad , že by po izovatelem nebyl nový dopravní prost edek využíván pro jeho 

ekonomickou innost, ale pouze pro jeho soukromé ú ely, nestává se od 1.8.2011 plátcem 

dan  z p idané hodnoty. Povinnost p iznat da  a podat hlášení v etn  kopie dokladu  p i 

po ízení tohoto automobilu však neodpadá. V tomto p ípad  ale nelze uplatnit odpo et 

dan . [15]  

10.3 Praktický p íklad po ízení automobilu z dovozu 

Pokud tedy náš plátce po ídí automobil ze t etí zem  a tento automobil bude dne 1.8.2011 

celním orgánem propušt n do volného ob hu na území EU na základ  písemného celního 

prohlášení p íslušného celního ú adu, odvede DPH v p iznání za zda ovací období 8/2011. 

Základem dan  p i dovozu zboží je dle § 38 odst. 1 ZDPH sou et základ  pro vym ení 

cla, v etn  cla, dávek a poplatk  splatných z d vodu dovozu zboží, pokud již nejsou 

zahrnuty do základu dan  p i výpo tu cla.  

Po ízení automobilu bude v p iznání k DPH uvedeno takto: 

− P iznaná da    

• na ádku . 7  – Dovoz zboží,  

− Nárok na odpo et dan   

• na ádku . 43 – Ze zdanitelných pln ních vykázaných na ádcích . 3 až 13.  

10.4 Praktický p íklad nároku na odpo et dan   

10.4.1 Uplatn ní odpo tu v plné výši 

My jsme po izovali automobil za cenu 432 000 K , z toho ástka 72 000 K  inila DPH. 

Dejme tomu, že náš plátce po ídí dne 1.8.2011 nový dopravní prost edek z jiného 

lenského státu od osoby registrované k dani. Po ízení tohoto automobilu bude v p iznání 

k  DPH za 8/2011 uvedeno takto: 

− P iznaná da  

• na ádku . 9 – Po ízení nového dopravního prost edku,  

• základ dan : 360 000 K , 

•  da  72 000 K ,  

− Nárok na odpo et 

• na ádku . 43 – Ze zdanitelných pln ních vykázaných na  ádcích .  3 až 13.  
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• základ dan : 360 000 K ,  

• da  72 000 K .  

10.4.2 Uplatn ní odpo tu v pom rné výši  

Pokud se p i jeho po ízení da ový subjekt rozhodne, že jej bude pro ekonomickou innost 

využívat pouze z 80 %, musí na základ  takového rozhodnutí dle § 75 ZDPH také snížit 

uplatn ný nárok na odpo et o 20 %. Da , kterou by však byl plátce povinen p iznat, nesmí 

krátit.  

Údaje o po ízení automobilu uvede do p iznání k DPH za zda ovací období 8/2011 takto: 

− P iznaná da  

• na ádku . 9 – Po ízení nového dopravního prost edku,  

• základ dan : 360 000 K , 

•  da  72 000 K ,  

− Nárok na odpo et 

• na ádku . 43 – Ze zdanitelných pln ních vykázaných na  ádcích .  3 až 13.  

• základ dan : 288 000 K ,  

• da  57 000 K .  

 

Na následující tabulce je vid t, jak toto rozhodnutí ovlivní da , kterou musí p iznat a dále 

nárok na odpo et dan .  

 

        Tab. 10 Srovnání využití automobilu pro ekonomickou innost v plném a áste ném 
        rozsahu ( v K )    

 
Plné využití áste né využití 

Da  
Základ dan  Da  Základ dan  Da  

P iznaná  360 000 60 000 360 000 60 000 
Nárokovaná  360 000 60 000 288 000 57 600 
Rozdíl                 0                   0 - 72 000 - 2 400 

Zdroj: vlastní 

 

V p ípad  využití automobilu pro podnikatelskou innost pouze z 80 %, je nutno tuto 

skute nost zohlednit také v souvislosti s daní z p íjm . I da ové odpisy mohou být v tomto 

p ípad  uplatn ny také pouze do výše 80 % vstupní ceny automobilu. Tento princip 
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krácení bude uplat ován jak na DPH p i uplat ování nároku na odpo et (nap íklad 

z nakoupených pohonných hmot), tak i na DZP u dalších náklad  souvisejících s provozem 

automobilu. [1] [15]  

 

Pokud plátce po skon ení kalendá ního roku na základ  evidence jízd zjistí, že skute ný 

pom r využití vozidla pro služební a soukromé ú ely je jiný, v p iznání za 12/2011 je 

povinen provést opravu nároku na odpo et. Nap íklad nov  zjišt ný pom r t chto využití 

je 60 %.  

Výpo et opravy nároku provede následovn : 72 000 * (60 % - 80 %) = - 14 400. 

Na základ  t chto skute ností provede plátce v da ovém p iznání za 12/2011 úpravu 

nároku na odpo et takto: 

− Nárok na odpo et 

• na ádku . 45 – Korekce odpo t  dan  podle § 75 odst. 4, § 77 a § 79 

• „V plné výši“: - 14 400 K . 

10.4.3 Krácení nároku na odpo et  

Pokud plátce použije automobil i pro pln ní, která nezakládají nárok na odpo et dan , musí 

sv j nárok na odpo et DPH krátit dle § 75 ZDPH. 

Dejme tomu, že náš plátce DPH, který 1.8.2011 po ídí automobil o základu dan  

360 000 K  a DPH ve výši 72 000 K , podniká v oboru finan ního poradenství a dále 

v pojiš ovnictví. Finan ní poradenství spadá do obor , p i kterých je možno uplatnit plný 

nárok na odpo et dan , pojiš ovací innosti jsou vymezeny v ZDPH jako pln ní 

osvobozená od dan  bez nároku na odpo et dan , u kterých je plátce povinen krátit nárok 

na odpo et v závislosti na pom ru t chto pln ní.  

Uvažujme, že v minulém kalendá ním roce m l tato uskute n ná pln ní (bez dan ): 

− z finan ního poradenství v celkové výši:   2 352 107,- K  -  

− z pojiš ovnictví v celkové výši:       185 484,- K ..-  

 

• Výpo et koeficientu:  2 352 107 : (2 352 107 + 185 484) = 0,9269 

          Zálohový koeficient bude vyjád en v procentech se zaokrouhlením na celá procenta   

          nahoru, tzn. v tomto p ípad  je zálohový koeficient roven 93 %. 
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• Krácení nároku na odpo et: 93 % z 72 000 K , tj. 66 960,- K  

         Tato ástka uplat ovaného nároku na odpo et bude uvedena v p iznání k DPH za  

         zda ovací období 8/2011 takto: 

− Nárok na odpo et 

• na ádku . 40 – Z p ijatých zdanitelných pln ní od plátc  

• základ dan  360 000,- K  

• da  ve sloupci „krácený odpo et“ ve výši 66 960,- K .  

− Krácení nároku na odpo et dan  

• na ádku . 52 – ást odpo tu dan  v krácené výši:  koeficient 93 

 odpo et 66 960,- 

Obdobn  bude plátce postupovat také u dalších p ijatých zdanitelných pln ních, která bude 

využívat jak pro finan ní poradenství, tak pro pojiš ovací innost. Pokud by další p ijatá 

pln ní používal pouze pro finan ní poradenství, budou veškerá další pln ní s místem 

pln ní v tuzemsku uvedena na ádku . 40 – Z p ijatých zdanitelných pln ní od plátc , ve 

sloupci „plný nárok“. A naopak, pokud by p ijal n jaká pln ní, které bude využívat pouze 

pro pojiš ovací innost, nem l by žádný nárok na odpo et dan  u tohoto pln ní a nárok na 

odpo et by nebyl v p iznání uplatn n v bec. 

 

Po skon ení kalendá ního roku provede plátce dan  vypo ádání nároku na odpo et u všech 

pln ní, u kterých v pr b hu roku provedl krácení nároku na odpo et. [15] Dejme tomu, že 

náš plátce v uvedeném kalendá ním roce již nepo ídil žádné pln ní, které bude používat 

pro pojiš ovací innost.  

Celková výše uskute n ných pln ní inila za celý kalendá ní rok 2011:  

− u finan ní innosti (s nárokem na odpo et dan  v plné výši) ástku: 3 458 265,- K   

− u pojiš ovnictví (bez nároku na odpo et dan ) ástku:      204 354,- K .  

 

• Úprava odpo tu: 3 458 265 : (3 458 265 + 204 354) =  0,9442, po zaokrouhlení 95 % 

§ 76 odst. 6 ZDPH stanoví, že pokud je koeficient roven, nebo vyšší než 95 %, považuje se 

za 100 %, což ve skute nosti znamená, že plátce má plný nárok na odpo et dan  u všech 

p ijatých pln ní. Na základ  ZDPH provede plátce DPH vypo ádání odpo tu dan , a to 

v posledním zda ovacím období vypo ádávaného období. [15]  
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Námi uvád ný plátce m l tedy za kalendá ní rok 2011 nárok na odpo et dan  u p ijatých 

pln ní, která použil také v pojiš ovací innosti, ve výši 100 %, a m že tedy uplatnit nárok 

na odpo et dan  z po ízeného automobilu v plné výši, tj. 72 000,- K . Jelikož si v pr b hu 

roku u t chto pln ní nárokoval odpo et dan  pouze ve výši  66 960,- K , uvede rozdíl mezi 

nárokem na odpo et a uplatn ným odpo tem ve výši 5 040,- K  do p iznání k dani 

z p idané hodnoty za zda ovací období 12/2011 u m sí ního plátce, pop ípad  4. tvrtletí 

roku 2011 u tvrtletního plátce takto: 

− Krácení nároku na odpo et dan  

• na ádku . 53 – Vypo ádání odpo tu dan :  koeficient 100 

odpo et 5 040,- 

V p ípad , že v n kterém z dalších zda ovacích obdobích roku 2012 po ídí plátce op t 

zdanitelné pln ní, které využije z ásti také pro pojiš ovací innost, bude mít vzhledem 

k novému koeficientu ve výši 100 % nárok na odpo et DPH v jednotlivých zda ovacích 

obdobích roku 2012 v plné výši. Po skon ení kalendá ního roku 2012 provede plátce op t 

nový výpo et vypo ádacího koeficientu a úpravu nároku na odpo et. [15]  

10.5 Nej ast jší chyby v DPH 

Nej ast jším problémem na DPH v souvislosti s automobilem je uplatn ní nároku na 

odpo et dan  z pln ní, která nebyla použita pro ekonomickou innost plátce v bec, nebo 

jenom z ásti.  

Takovým b žným p íkladem m že být nap íklad tento: 

P i kontrole da ového subjektu bylo zjišt no (nap íklad z faktur, z p edložené knihy jízd 

a podobn ), že automobil byl podnikatelem použit také k soukromým ú el m. Da ový 

subjekt – plátce DPH p edložil ke všem jízdám uvedeným v knize jízd doklady o nákupu 

spot ebovaných pohonných hmot. Správce dan  zjistil, že da ový subjekt uplatnil ze všech 

doklad  nárok na odpo et DPH, a to p esto, že ást t chto jízd byla využita k soukromým 

ú el m, což ZDPH neumož uje.  

Da ový subjekt byl správcem dan  vyzván, aby vhodným zp sobem ur il, jaká ást jízd 

automobilem byla využita k soukromým jízdám (nap íklad pom rem služebních 

a soukromých jízd), p ípadn  ozna il konkrétní da ové doklady, u kterých byly pohonné 

hmoty spot ebovány pro neekonomickou innost. Na základ  zjišt ných skute ností byl 

plátci ve stanoveném pom ru krácen nárok na odpo et DPH ze spot ebovaných pohonných 
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hmot a následn  dom ena DPH za jeho použití pro ú ely nesouvisející s uskute ováním 

ekonomické innosti. 

Takové zjišt ní nemá pouze dopad do dom ení DPH, ale také do DZP, kdy stejným 

zp sobem správce dan  krátí da ovému subjektu náklady související s provozem 

automobilu, a to v etn  da ových odpis . 

 

Dalšími d vody k dom ení DPH v souvislosti s osobním automobilem jsou nap íklad: 

− uplatn ní nároku na odpo et DPH p i oprav  nebo servisu automobilu, který není 

v obchodním majetku da ového subjektu, 

− uplatn ní DPH z faktury od dodavatele, který není plátcem DPH, 

− uplatn ní nároku na odpo et DPH d íve než skute n  došlo k uskute n ní zdanitelného 

pln ní.    
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11 SILNI NÍ  DA  VE VZTAHU K AUTOMOBILU 

11.1 Výpo et silni ní dan  

Našemu da ovému subjektu, který je zapsán v technickém pr kazu po ízeného osobního 

automobilu uvedeného v kapitole 7 jako jeho provozovatel, vyplývají ze ZDSL tyto 

povinnosti: 

− ur ení sazby silni ní dan  dle § 6 ZDSL:  

       P i zdvihovém objemu motoru 1 600 cm3 iní sazba dan  3 000,- K  za rok, 

− výpo et snížené sazby dan  dle § 6 odst. 6 ZDSL: 

Vzhledem k datu první registrace automobilu iní v roce 2011 ástku 1 560,- K , tj. 

130,- K  za m síc,   

− ur ení m síce vzniku da ové povinnosti dle § 8 ZDSL: 

Subjekt  je zapsán jako provozovatel automobilu dne 18.8.2011 a od následujícího dne 

byl automobil používán k podnikání – m síc vzniku da ové povinnosti je srpen 2011, 

− výpo et záloh a jejich zaplacení: 

• Záloha za 3. tvrtletí roku 2011 se vypo te jako 1/12 snížené ro ní sazby 

vynásobená po tem m síc  v tomto tvrtletí, kdy byl automobil pro podnikání 

využíván. V našem p ípad  bude výpo et zálohy následující: 130 x 2 = 260,- K . 

Da ový subjekt je  povinen tuto zálohu ve výši 260,- K  uhradit do 15.10.2011. 

• Záloha za 4. tvrtletí 2011 se platí pouze za m síce íjen a listopad, za m síc 

prosinec se da  hradí v termínu pro podání p iznání, tj. do 31.1. následujícího roku. 

Náš da ový subjekt zaplatí za 4. tvrtletí 2011 zálohu ve výši 130 x 2 = 260,- K . 

Tuto zálohu je povinen zaplatit do 15.12.2011. 

− podání p iznání k dani silni ní za rok 2011:  

      Termín pro jeho podání a zaplacení silni ní dan  za m síc prosinec je do 31.1.2012.  

− doplatek silni ní dan  za m síc prosinec 2011:       

Da ový subjekt musí to 31.1.2012 uhradil ješt  na silni ní dani ástku 130,- K . Jedná 

se o da  za m síc prosinec, která se neplatí zálohov , ale až p i vyú tování záloh. 
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P iznání k DSL našeho da ového subjektu by za zda ovací období roku 2011 v p ípad , že 

by nevyužíval žádný další automobil k podnikání vypadalo takto:  

 

Tab. 11 Uvedení p edm tného automobilu do p iznání k DSL za rok 2011   
 

íslo 
ádku 

Registra ní 
zna ka 

Rok 
registrace 

Kód druhu 
vozidla 

Základ dan  v 
cm3 

Ro ní 
sazba v 

K  

Odst. 
§ 6 

M síce da ové 
povinnosti 

Da ová 
povinnost 

v K  

1 1X1 1111 8/2011 1 1 600 3 000 6 0 0 2 2 1 650 
Zdroj: vlastní 

Z d vodu první registrace automobilu v m síci srpnu 2011 bude da ový subjekt využívat 

snížení silni ní dan  následovn : 

− o 48 % za m síce 8/2011 – 7/2014, 

− o 40 % za m síce 8/2014 – 7/2017, 

− o 25 % za m síce 8/2017 – 7/2020.  

 

Vzhledem k tomu, že náš subjekt používá k podnikání pouze jeden automobil a DSL za 

celý rok iní pouze 650,- K , doporu ovala bych mu zaplacení silni ní dan  za rok 2011 

v plné výši p i splatnosti zálohy k 15.10.2011. Da ový subjekt potom nemusí myslet na 

zaplacení další zálohy ve výši 260,- K  a jeho povinnost vztahující se k DSL bude 

podáním p iznání do 31.1.2012 spln na.   

Pokud byla DSL zaplacená, je tato da  dle § 24 ZDP da ov  uznatelným nákladem. Pokud 

by však náš subjekt musel za pozdní platbu DSL, pop ípad  jejích záloh zaplatit úrok, není 

toto p íslušenství da ov  uznatelnými náklady a o jejich výši je povinen zvýšit vykázaný 

hospodá ský výsledek dle § 25 odst. 1 písmeno f) ZDP. 

11.2 Nej ast jší chyby v silni ní dani 

Novela DSL v roce 2008 p inesla s sebou zásadní zm ny ZDSL. Tyto novinky však 

všechny da ové subjekty ješt  dosud nezaregistrovali. Jedná se spíše o menší podnikatele, 

kte í za ali pro své podnikání využívat nákladní auto o hmotnosti v tší než 3,5 tuny.  D íve 

byl automobil o hmotnosti do 12 tun totiž p edm tem DSL pouze za p edpokladu, že byl 

k podnikání využíván, pop ípad  k podnikání ur en.  
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Novela DSL 246/2008 však zm nila princip p edm tu této dan  a další novinkou byly 

zm ny podmínek pro uplatn ní snížené sazby dan . Do roku 2007 bylo umožn no 

subjekt m snížit DSL, pokud automobil spl oval ur ité limity emisí a tyto byly zapsány 

v technickém pr kazu automobilu. Novela s sebou p inesla nový princip snížení dan , kdy 

rozhodujícím parametrem je datum první registrace automobilu. [20] Zde nastává ale další 

problém, a to p edevším u automobil  dovezených ze zahrani í, kdy prokázání tohoto 

údaje je ob as složité. V n kterých p ípadech se dokonce nepoda í zajistit pot ebný doklad 

a poplatníci tuto výhodu proto nemohou využít.  

Ani tuto zm nu n kolik málo da ových subjektu do dnešního dne nezaznamenalo a stále se 

snaží uplatnit snížení sazby dan  podle emisí, i když již v sou asné dob  spln ní t chto 

emisí nemá žádný vliv na sazbu DSL. Tyto chyby jsou ale zachyceny již p i zpracování 

p iznání k této dani a jsou odstran ny p i prvním vym ení dan . N kdy nelze u t chto 

automobil  ale snížení sazby podle sou asných zákon  využít, jelikož se jedná 

o automobil, který byl registrován v eské republice p ed rokem 2001.  

 

Další p íklad dom ení DSL: 

Da ový subjekt (podnikající fyzická osoba) využíval pro p epravu zboží v pr b hu roku 

2009 nákladní automobil s povolenou hmotností 5,4 tuny. Jako provozovatel byl tento 

subjekt v technickém pr kazu zapsán již v m síci prosinci 2008. Jelikož uvedený 

automobil v m síci lednu a únoru roku 2009 nepoužíval, domníval se, že nespl uje jednu 

ze základní podmínek pro to, aby byl p edm tem DSL, a v p iznání p iznal da  za 

automobil pouze za m síce, kdy skute n  byl použit pro p epravu zboží, a to za m síce 

b ezen až prosinec 2009.  

Správce dan   však DSL za m síce leden a únor da ovému subjektu dom il, jelikož dle 

§ 2 ZDSL je teto automobil p edm tem dan  bez ohledu na to, zda je používán 

k podnikání. Tato výjimka se vztahuje na všechny automobily s nejv tší povolenou 

hmotností nad 3,5 tuny ur ené výlu n  k p eprav  náklad . [20]  

Dle § 6 odst. 9 ZDSL se sazba dan  u takových nákladních automobil  nepoužívaných 

k podnikání snižuje o 100 %. Ve vý tu osob, kterých se uvedené snížení dan  týká jsou 

uvedeny také fyzické osoby. Proto by se mohlo zdát, že p ece jenom za tento automobil 

nemá být da  za leden a únor dom ena. Zn ní zákona v uvedené ásti je však úpln  

zavád jící, jelikož zde pod pojmem fyzická osoba není myšlen podnikatel – fyzická osoba, 
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ale pouze fyzická osoba, která nemá žádné znaky podnikání. Nep esností tohoto zn ní 

m že docházet k výkladovým nejasnostem zákona a vzhledem k tomu, že u t chto 

nákladních automobil  není ani jejich ro ní sazba zanedbatelná (jedná se o ro ní sazbu 

v rozmezí 3 600 K  až 10 800 K  za rok), potom také p íslušenství dan , které je subjekt 

povinen k dom ené dani zaplatit, není zanedbatelné. [20]  

Dle tohoto ustanovení majitel (nepodnikatel) nákladního automobilu s nejv tší povolenou 

hmotností nad 3,5 tuny a mén  než 12 tun, který jej používá pouze pro svoji osobní 

pot ebu, je sice subjektem DSL, avšak da  za n j se mu snižuje o 100 %. A pokud takový 

subjekt nemá da ovou povinnost u jiného automobilu, nepodává dle § 15 odst. 3 ZDSL ani 

p iznání k DSL. [20]  

 

Další astou chybou, se kterou se p i správ  DSL setkávám, je správné ur ení vzniku 

a zániku da ové povinnosti p i prodeji nebo po ízení staršího automobilu. Zde zákon 

stanoví, že v p ípad  zm ny poplatníka DSL v pr b hu zda ovacího období zaniká 

p vodnímu vlastníku da ová povinnost uplynutím m síce, kdy vzniká da ová povinnost 

novému poplatníkovi. [20]  

Nap íklad subjekt DSL dan  prodal v m síci dubnu 2009 automobil používaný k podnikání 

dalšímu podnikateli, který jej za al také ve svém podnikání používat, a to již v m síci 

kv tnu 2009. P vodní vlastník tento automobil ádn  odhlásil, ale bohužel nový vlastník na 

jeho p ihlášení zapomn l, p esto, že jej pro podnikání používal. K p episu automobilu na 

nového vlastníka došlo až v m síci srpnu 2009. P i sestavování p iznání k DSL vycházela 

ú etní nového vlastníka z technického pr kazu automobilu, dle kterého je nový vlastník 

jeho majitelem až od m síce srpna 2009. V p iznání proto vy íslila da  za automobil za 

m síce srpen až prosinec 2009.  

Následnou kontrolou finan ní ú ad zjistil, že automobil byl používán k podnikání tímto 

subjektem již od m síce kv tna a požadoval zaplacení DSL také za m síce 

kv ten až ervenec 2009. Z technického pr kazu dále správce dan  zjistil, že v t chto 

m sících byl jeho vlastníkem p vodní majitel a na základ  ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) 

ZDSL m la být DSL zaplacena p vodním vlastníkem. Prov ením p iznání k silni ní dani 

u p vodního vlastníka bylo zjišt no, že tento zaplatit da  za uvedený automobil pouze za 

m síce leden až duben 2009, proto byla u n j zahájena da ová kontrola silni ní dan  a da  

za m síce kv ten až ervenec 2009 mu byla dom ena. Bohužel argumenty p vodního 
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vlastníka, že tento automobil nebyl k podnikání využíván jím, nemohly být správcem dan  

zohledn ny, jelikož ustanovení § 4 ZDSL jej jednozna n  identifikovalo jako poplatníka 

silni ní dan  i v t chto m sících. [20]  

 

Podobný princip je uplat ován p i možnosti využití slevy na dani p i koupi ojetého 

automobilu: 

Da ový subjekt koupil dne 4.5.2009 starší osobní automobil, jehož první registrace byla 

v m síci ervnu roku 2005. P vodní vlastník - nepodnikající fyzická osoba, se v ádný 

termín dostavil na registra ní místo a uvedený automobil odhlásil. Nový majitel používal  

koupený automobil již od m síce kv tna 2009 po celý zbytek roku 2009. Ve svém p iznání 

k DSL uplatnil snížení sazby dan  za m síce kv ten – prosinec 2009 ve výši 40% na 

základ  ustanovení § 6 odst. 6 ZDSL.  

P i kontrole finan ního ú adu p edložil na základ  výzvy správci dan  technický pr kaz 

uvedeného automobilu. Následn  správce dan  zjistil, že nový vlastník je zapsán jako 

provozovatel automobilu až v m síci srpnu 2009. Da ovému subjektu byla dom ena DSL 

za m síce kv ten, erven a ervenec 2009, jelikož tento si neoprávn n  uplatnil snížení 

ro ní sazby dan  o 40 %, protože nebyl v uvedených m sících jeho provozovatelem dle 

technického pr kazu. Tímto porušil ustanovení § 6 odst. 6 ZDSL, dle kterého lze p i 

zm n  provozovatele automobilu s nárokem na snížení sazby dan  u nového provozovatele 

uplatnit p íslušné snížení sazby dan  nejd íve v kalendá ním m síci zápisu provozovatele 

v technickém pr kazu. [20]  

Toto ustanovení je p edm tem astých dom rk  na DSL. Bohužel si n kte í poplatníci 

neplní svoji povinnost p ihlášení automobilu ve stanoveném termínu. Stává se také, že 

zapomenou sv j automobil p ihlásit i p l roku. A neuv domují si, co všechno nepln ní 

daných povinností m že zp sobit.  

 

Také správné stanovení DSL v p ípad  p estavby automobilu bývá pro da ové subjekty 

astým problémem:  

Da ový subjekt vlastnící osobní automobil, si v m síci únoru 2008 nechal automobil 

p estavit na pohon LPG.  V § 3 písmeno f) ZDSL si p e etl, že automobil na tento pohon je 

od dan  osvobozen a proto toto osvobození u n j uplatnil od m síce b ezna 2008, za leden 
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a únor 2008 zaplatil DSL v plné výši. Bohužel nebyl tak trp livý, aby ZDSL do etl až do 

konce, a p i kontrole mu byla DSL za m síce b ezen – prosinec 2008 dom ena, jelikož dle 

§ 14 ZDSL tato p estavba nem ní da ovou povinnost v pr b hu zda ovacího období. 

Da ový subjekt m že toto osvobození uplatnit až od m síce ledna 2009. [20]  

 

S asto dom enou DSL je možno se setkat v p ípad  operativního pronájmu. Nájemce se 

s pronajímatelem domluví na pronájmu automobilu. Pronajímatel sám nepoužívá tento 

automobil k podnikání, jedná se o nepodnikatele. Následn  za ne být automobil nájemcem 

používán k podnikatelské innosti a stává se tedy p edm tem silni ní dan . Nájemce si  

tuto skute nost uv domí, zaplatí DSL a podá pod svým jménem na uvedený automobil 

p iznání k DSL.  

P i následné kontrole DSL správcem dan  se zjistí, že tento podnikatel není v technickém 

pr kazu zapsán jako provozovatel, proto není poplatníkem silni ní dan . Okamžikem 

použití automobilu pro podnikání se subjektem DSL stává pronajímatel, bez ohledu na to, 

kdo p edm tný automobil k podnikání používá. P enos da ové povinnosti na n koho 

jiného není dle zákona možný. Následn  dojde k dom ení DSL pronajímateli za celé 

m síce, kdy automobil byl k podnikání používán. Pro n j je tato skute nost ur it  velice 

nep íjemná, protože je nejen nucen uhradit DSL,  ale následn  také p íslušenství dan , 

které vzniklo nezaplacením da ové povinnosti v ádném termínu, nemluv  o povinnosti 

podat p ihlášku k registraci DSL, kdy za nedodržení této povinnosti m že správce dan  

ud lit pokutu. Uvedený problém má dopad také do dom ení DZP, pokud si nájemce 

zaplacenou DSL zahrnul i do svých da ových náklad . [1] [20]  

 

Od zda ovacího období roku 2009 za aly da ové subjekty také více využívat možnosti 

paušálních výdaj  na DZP, jelikož je to pro n  výhodn jší a administrativn  jednodušší. 

V souvislosti s používáním tohoto zp sobu vykazování výdaj  však nastaly u n kterých 

da ových subjekt  problémy p i správném stanovení DSL. Z mnohých nesprávných 

postup  mohu uvést následující p íklad: 

Subjekt ve zda ovacím období roku 2009 uplatnil v p iznání k dani z p íjm  fyzických 

osob dle § 7 odst. 7 výdaje procentem z p íjm . P edm tem jeho podnikání je „nákup 

a prodej“. Následným prov ením správcem dan  bylo zjišt no, že tento subjekt podniká 

ve stejné innosti již od roku 2004 a od tohoto roku platil také každoro n  DSL za dva 
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automobily, které k tomuto podnikání používal. Za zda ovací období roku 2009 subjekt 

nepodal p iznání k DSL, a to ani po výzv  správce dan . Na základ  prov ení automobil , 

které subjekt užíval pro své podnikání v roce 2004 až 2008 v databázi evidence vozidel 

správce dan  zjistil, že tyto automobily jsou nadále ve vlastnictví p edm tné fyzické osoby 

a za celou dobu jeho podnikání byly vedeny v registru motorových vozidel. Správci dan  

vznikla pochybnost o tom, zda by tato fyzická osoba nem la být v roce 2009 poplatníkem 

DSL, proto zahájil ke zda ovacímu období roku 2008 a 2009 kontrolu na dani z p íjm  

fyzických osob a také na DSL. P i následné kontrole bylo správcem dan  zjišt no, že 

da ový subjekt používal k podnikání oba automobily i v roce 2009 a že za oba automobily 

m la být za uvedený kalendá ní rok zaplacena DSL a podáno p iznání k této dani. Da ový 

subjekt ve svém vyjád ení uvedl, že si je v dom, že automobily k podnikání používal, ale 

jelikož v roce 2009 využil u DZP možnosti paušálních výdaj  z p íjm , kdy nemusí tyto 

výdaje v uplatn né výši skute n  prokazovat, p edpokládal že za automobily nemusí platit 

ani DSL. Tento výklad da ového subjektu je naprosto mylný. Uplatn ní paušálních výdaj  

z p íjm  na DZP nemá žádný vliv na placení DSL. Pokud uvedený automobil spl uje 

podmínku registrace v R, provozování v R a používání k podnikání uvedenou 

v § 2 ZDSL, je p edm tem DSL a pokud není možno u n j uplatnit osvobození podle 

tohoto zákona, musí být také za n j zaplacena da . [20]  

 

P i komplexní da ové kontrole da ového subjektu správce dan  zjistí, zda da ový subjekt 

p i svém podnikání používá automobil. Již z p edm tu n které innosti m že mít správce 

dan  pochybnosti o tom, že v podnikání nebyl použit žádný automobil. Pomocným 

vodítkem mohou být p edložené faktury, karta hmotného majetku, kniha jízd a podobn .  

 

Ur itou zvláštností DSL je sleva na dani u kombinované dopravy, kdy da ový subjekt je 

v pr b hu kalendá ního roku povinen platit zálohy. Uvedenou slevu, která m že dosahovat 

p i spln ní podmínek § 12 ZDSL až 100 % výše ro ní dan , lze uplatnit až v da ovém 

p iznání, a to na základ  zp sobu p epravy, pop ípad  po tu jízd v kombinované doprav . 

Jelikož tato p eprava je uskute ována v tšinou velkými nákladními automobily, taha i, 

náv sy a podobn , jsou ástky zaplacené v pr b hu roku zna né. Po podání p iznání se 

stávají zaplacené zálohy p eplatkem, který m že být na žádost da ového subjektu vrácen. 

[20]  
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I u této slevy jsem se setkala s problémem, kdy da ový subjekt v d l již na za átku 

kalendá ního roku, že splní podmínku slevy na dani, protože automobil bude využívat 

výlu n  k p eprav  v po áte ním nebo kone ném úseku kombinované dopravy, kdy zákon 

umož uje 100 % snížení dan . Na základ  t chto informací proto v pr b hu p íslušného 

roku neplatil zálohy s tím, že jeho da ová povinnost za uvedený rok bude stejn  u t chto 

automobil  ve výši nula. Bohužel však § 12 odst. 5 ZDSL stanoví, že slevu na dani uplatní 

subjekt u místn  p íslušného správce dan . I když z citace této v ty nevyplývá, jakým 

zp sobem se uvedená sleva uplat uje, jediným možným ešením je až v podaném p iznání. 

Jelikož se p iznání se podává po skon ení kalendá ního roku do 31. 1. následujícího roku, 

nelze tuto slevu uplatnit d íve než 31. 1. dalšího roku. Jediným doporu ením pro takový 

da ový subjekt je využít  možnosti stanovit zálohy na DSL správcem, a to na základ  jeho 

žádosti s p ihlédnutím ke skute né p edpokládané da ové povinnosti. 

 

U da ových subjekt , kte í p i svém podnikání využívají nákladní automobily, p ív sy 

a podobn , je asto dom ena DSL v d sledku nesprávného stanovení ro ní sazby. Dle 

§ 5 ZDSL se ro ní sazba u náv s  stanoví v závislosti na sou tu nejv tší povolené 

hmotnosti v tunách a po tu náprav. [20] V technickém pr kazu jsou však u nákladních 

automobil  uvedeny r zné hmotnosti automobilu. Je zde uvedena nap íklad hmotnost 

povolená, užitná, p ípustná, pohotovostní. Protože jsou tyto hmotnosti odlišné, dochází p i 

výb ru nesprávného údaje o hmotnosti automobilu také ke stanovení nesprávné ro ní 

sazby. Proto bych cht la vlastníky nákladních automobil  upozornit, že pro stanovení ro ní 

sazby DSL   je nutno vždy vycházet z celkové povolené hmotnosti v tunách. U t chto 

automobil  jsou sazby ro ní sazby dan  vysoké a nesprávným ur ením její výše dochází ke 

zbyte n  vysokým dom rk m DSL. P itom se nejedná o úmyslnou chybu da ového 

subjektu, ale pouze o chybu z neznalosti.    

P i výpo tu DSL je nutné v p ípad  v tšího množství automobil  postupovat opatrn . 

Stává se také totiž, že da ový subjekt používá ke své innosti automobily, které jsou 

stejného typu, mají stejnou ro ní sazbu dan , ale odlišný datum první registrace. Tyto 

automobily potom neúmysln  p i výpo tu da ové povinnosti zam ní. V p ípad , že nebyly 

v pr b hu zda ovacího období po celý rok da ovým subjektem využívány stejn , dochází 

p i výpo tu DSL následn  k chybám, kdy je nap íklad uplat ována nesprávná snížená 

sazba, a to v závislosti na zm n  % jejího snížení. 
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12 DA  ZE ZÁVISLÉ INNOSTI VE VZTAHU K AUTOMOBILU 

Pro zam stnance je použití služebního automobilu pro soukromé ú ely nepen žním 

p íjmem ve výši 1 % vstupní ceny používaného automobilu. Tento nepen žní p íjem je 

zam stnavatel povinen zahrnout zam stnanci do zdanitelné mzdy p i stanovení m sí ní 

zálohy na da  z p íjm  ze superhrubé mzdy v kalendá ním m síci, kdy byl automobil 

k soukromým ú el m využit. [1] V sou asné dob  je již celkem b žné, že firemní 

automobily bývají zam stnanci využívány také pro soukromé ú ely. Ur ení nepen žního 

p íjmu zam stnance je však pro n které plátce problémem a správce dan  se tak p i 

kontrole dan  ze závislé innosti setkává s jeho nesprávným stanovením stále. 

Zavedením možnosti využívání služebního automobilu a zp sobu zdan ní tohoto 

nepen žního p íjmu, dochází  také ke zvyšování p íjm  státního rozpo tu. Umožn ní 

používat služební automobil, který je uveden v mém p íkladu, se vstupní cenou 

432 000 K  v etn  DPH, také zam stnanci k jeho soukromým ú el m po celý rok 

a zdan ní jeho nepen žního p íjmu, je ro ním p ínosem do státního rozpo tu v p ibližné 

výši 30 400 K . 

12.1 Nej ast jší chyby p i stanovení vstupní ceny automobilu 

Asi nej ast jší chybou, které se zam stnavatel p i zdan ní této výhody dopouští, je 

nesprávné stanovení vstupní ceny automobilu. Da ový subjekt, který si p i koupi 

automobilu uplatnil nárok na odpo et DPH v plné výši, si nap íklad asto neuv domuje, že 

p i stanovení nepen žního p íjmu zam stnance je povinen navýšit jeho vstupní cenu o tuto 

da . P i stanovení zvýšeného základu dan  zam stnance vychází nesprávn  nap íklad ze 

vstupní ceny stanovené pro ú ely odpis , která DPH neobsahuje.  

 

Dalším p íkladem nesprávného postupu da ového subjektu je následující p ípad. 

Zam stnavatel poskytl svému zam stnanci pro služební i soukromé ú ely starší osobní 

automobil, který koupil pro podnikatelské ú ely v roce 2002 za cenu 250 000 K . V tomto 

roce nebyl p edm tný zam stnavatel plátce dan  z p idané hodnoty, takže hodnota dan  

z p idané hodnoty vstoupila v roce po ízení do jeho vstupní ceny, ze které se vycházelo 

také p i stanovení da ových odpis . V roce 2008 byl automobil již pln  odepsán, 

z statková cena byla nulová. U tohoto automobilu bylo v roce 2009 umožn no 

zam stnanci v m sících ervenci a srpnu jeho použití k jízd  na dovolenou. Zam stnavatel 
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se domníval, že pokud zam stnanci umožní využít starý, již pln  odepsaný automobil, není 

nutné použití tohoto automobilu zohlednit p i výpo tu mzdy uvedeného zam stnance, 

a nezvýšil zam stnanci základ dan  v m sících jeho použití pro soukromí ú ely.  

Tento výklad zam stnavatele však není ale správný. Pro stanovení nepen žního p íjmu 

zam stnance se dle ZDP vychází z jeho vstupní ceny. Odpisy automobilu nemají žádný 

vliv na její stanovení pro ú ely nepen žního pln ní dle § 6 odst. 6 ZDP. Zam stnanci m l 

být v m sících ervenci a srpnu zvýšen jeho základ dan  pro výpo et zálohy na da  

o ástku 2 500 K . Správce dan  vypo etl da , která m la být zam stnanci sražena, 

a rozdíl mezi jím vypo tenou daní a daní sraženou plátci dom il. [1]  

 

Zam stnavatelé si také asto neuv domují, že i technické zhodnocení automobilu má vliv 

na zm nu nepen žního p íjmu zam stnance. P íkladem m že být zam stnavatel, který 

umožnil zam stnanci používat služební automobil i k soukromým ú el m po celý rok 

2009. V m síci lednu 2009 zjistil, že vstupní cena tohoto automobilu byla 500 000 K . 

Proto po celý rok zvyšoval zam stnanci v rámci nepen žního pln ní základ dan  ve výši 

1 % z ástky 500 000 K , tj. 5 000 K .  

P i da ové kontrole správce dan  zjistil, že do uvedeného automobilu  byla v m síci 

ervenci 2009 namontována klimatizace ve výši 39 000 K  a st ešní okno ve výši 

7 000 K . Da ový subjekt tyto výdaje uplatnil p ímo do da ových náklad  v roce 2009. 

Uvedený postup však nebyl správný. Jelikož hodnota modernizace  p esáhla v roce 

po ízení automobilu ástku 40 000 K , jedná se o technické zhodnocení,  které se stává 

sou ástí jeho vstupní ceny. [1] Tyto výdaje nelze uplatnit jako da ov  ú inné, ale zvyšují 

vstupní cenu. Nesprávné posouzení technického zhodnocení má dopad do da ov  ú inných 

náklad  v roce 2009, na stanovení správné výše da ových odpis  automobilu 

a v neposlední ad  také na ur ení hodnoty nepen žního p íjmu zam stnance p i jeho 

použití i k soukromým ú el m. P i stanovení nepen žního p íjmu zam stnance m la být od 

m síce srpna stanovena ástka vycházející z p vodní vstupní ceny, zvýšené o hodnotu 

technického zhodnoceni.    

P i stanovení nové vstupní ceny automobilu m l da ový subjekt vycházet z t chto hodnot: 

500 000 K  + 39 000 K  + 7 000 K  = 546 000 K , novým nepen žním p íjmem 

zam stnance je 1 % z 546 000 K , tj. 5 460 K . Od m síce srpna 2009 m l být 

zam stnanci, který jej užíval také k soukromým ú el m, zvýšen základ dan  v jednotlivých 
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kalendá ních m sících o ástku 5 460 K . Zam stnavatel za m síce srpen, zá í, íjen, 

listopad a prosinec roku 2009 neoprávn n  nezvýšil základ dan  zam stnanci 

používajícímu uvedený automobil o ástky 460 K  m sí n , na základ  ehož mu byla 

správcem dan  dom ena da  ze závislé innosti a funk ních požitk  za tyto m síce,  a to 

ve výši rozdílu mezi daní, kterou zam stnanci srazil, a daní, kterou m l srazit ze zvýšeného 

základu dan . 

12.2 Další poznatky z kontrol 

Sepsání dohody o používání motorového automobilu zam stnancem po celý rok, a to bez 

p edchozího uvážení rozsahu takového využití, m že vést k dalším chybám p i výpo tu 

a sražení jeho zálohy na da . 

Uvedu následující p íklad, kdy da ový subjekt nepostupoval v souladu se zákonem. 

Zam stnavatel uzav el se svým zam stnancem dohodu o poskytování služebního 

automobilu k soukromým ú el m po celý kalendá ní rok 2009. Jelikož zam stnanec jej ale 

nevyužil ve všech m sících roku 2009, byl mu zvýšen základ dan  o 1 % vstupní ceny 

automobilu pouze v m sících, kdy tento skute n  k soukromým ú el m využil. P i 

následné da ové kontrole správce dan  dom il tomuto zam stnavateli da  ze závislé 

innosti za m síce, ve kterých zam stnanci nebyl zvýšen základ dan . [1]  

Pro povinnost zvýšit základ dan  zam stnanci není rozhodující, zda p edm tný automobil 

nebyl v n kterém m síci zam stnancem soukrom  použit.  Zam stnavatel je povinen o 1 % 

jeho vstupní ceny zvýšit základ dan  zam stnanci za každý kalendá ní m síc, kdy jej 

zam stnavatel mohl soukrom  využívat. § 6 odst. 6 ZDP hovo í o „poskytnutí“ 

automobilu. Skute ný rozsah jeho využití pro soukromé ú ely není v tomto p ípad  

rozhodující. Tuto skute nost si bohužel zam stnavatelé asto neuv domují a ke zvýšení 

základu dan  p istoupí pouze v m síci, kdy zam stnanec automobil skute n  k soukromým 

ú el m využil. [1]  

 

Nelze také dovozovat, že pokud je automobil využíván více zam stnanci, je zákonná 

povinnost spln na tím, že byl zvýšen základ dan  tomu zam stnanci, který jej využíval 

v daném m síci nejvíce. Ze své praxi mohu uvést následující p ípad.  

Da ový subjekt m l ve vlastnictví automobil, který mohli pro své soukromé ú ely 

v p ípad  pot eby využívat i jeho zam stnanci. Automobil byl využit jedním 
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zam stnancem ve dnech 1. - 20. 2. 2009 a dne 27. 2. 2009 byl využit druhým 

zam stnancem. Zam stnavatel zvýšil prvnímu zam stnanci v m síci únoru základ dan  

o 1 % vstupní ceny, druhému zam stnanci základ dan  zvýšen nebyl, protože se mu zdálo 

zvýšení základu dan  nep im ené soukromému využití automobilu. 

P i provedené kontrole dan  z p íjm  ze závislé innosti byla zam stnavateli dom ena 

v m síci únoru 2009 da , a to v takové výši, o kterou byla druhému zam stnanci 

neoprávn n  krácena jeho da ová povinnost a odvod do státního rozpo tu. 

V p ípad , kdy jeden automobil byl v pr b hu kalendá ního m síce poskytnut pro služební 

i soukromé ú ely více zam stnanc m, musí být o 1 % vstupní ceny zvýšen základ dan  

všem zam stnanc m, kte í jej použili. Zvýšením základu dan  zam stnanci, který ho  

využíval v daném m síci nejvíce, není zam stnavatel oprošt n od povinnosti uplatnit 

nepen žní pln ní dalším zam stnanc m využívajícím tento automobil stejným zp sobem. 

[1]  

K dalšímu dom ení dan  správcem dan  došlo v p ípad , kdy da ový subjekt umožnil 

v m síci kv tnu 2009 využití služebního automobilu k soukromému ú elu svému 

zam stnanci, za což mu byl také zvýšen základ dan  o 1 % jeho vstupní ceny v souladu 

s § 6 ZSDP. Dle p edložené knihy jízd ujel automobil k soukromým ú el m celkem 

250 kilometr .  

Správcem dan  bylo dále zjišt no, že veškeré pohonné hmoty spot ebované tímto 

automobilem v m síci kv tnu zahrnul da ový subjekt také do svých da ových náklad . 

Jelikož ást pohonných hmot byla spot ebována pro soukromé jízdy, nelze veškeré 

spot ebované pohonné hmoty v uvedeném m síci zahrnout do náklad , které ovliv ují 

hospodá ský výsledek da ového subjektu. Správce dan  mu proto o ást pohonných hmot 

spot ebovaných p i soukromých jízdách zvýšil vykazovaný základ dan . Sou asn  bylo 

zjišt no, že uvedený zam stnanec svému zam stnavateli ani neuhradil ást jím 

spot ebovaných pohonných hmot, proto da ovému subjektu dom il také da  z p íjm  ze 

závislé innosti ve výši neoprávn n  krácené dan . Náklady na spot ebované pohonné 

hmoty p i soukromých jízdách zam stnanc  je nutné sledovat odd len  od pohonných 

hmot spot ebovaných p i služebních jízdách. Tyto pohonné hmoty totiž nelze jako da ové 

náklady zam stnavatele uznat a zam stnanec si je musí hradit sám. Pokud by nedocházelo 

k jejich hrazení zam stnancem, je nutno tyto ástky posuzovat jako jeho další nepen žní 
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p íjem, o který musí být zam stnanci zvýšena jeho superhrubá mzda, a to v etn  34 % 

povinného sociálního a zdravotního pojišt ní. [1]  

P edm tem dom ení dan  ze závislé innosti v souvislosti s nepen žním p íjmem 

zam stnance se stávají také ob as p ípady, kdy zam stnanec použil v jednom m síci více 

než jeden automobil. Zde musí zam stnavatel pro správné stanovení p íjmu zam stnance 

sledovat, zda tento použil v pr b hu kalendá ního m síce n kolik automobil  postupn  za 

sebou, nebo zda byly tyto automobily poskytnuty sou asn . Pokud byly automobily 

poskytnuty postupn  za sebou, vychází se z nejvyšší vstupní ceny automobilu. V p ípad , 

že automobily ale zam stnanec používal sou asn , musí mu být v p edm tném 

kalendá ním m síci zvýšen základ dan  o sou et vstupních cen všech poskytnutých 

automobil . Tento postup vyplývá z ustanovení § 6 odst. 6 ZDP. [1]  

 

U automobil  po ízených formou finan ního nebo operativního leasingu je da ový subjekt 

povinen vycházet ze vstupní ceny u p vodního vlastníka, pronajímatele. Musí 

u pronajímatele zjistit vstupní cenu p edm tného automobilu a v p ípad  da ové kontroly ji 

doložit dokladem potvrzeným pronajímatelem automobilu. Náklady na cizí financování, 

jako p irážka leasingového pronajímatele nevstupují do nepen žního p íjmu zam stnance. 

Stejn  tak p i po ízení automobilu na úv r nevstupují do uvedeného p íjmu úroky z úv ru. 

P i nerespektování tohoto pravidla m že dojít k nesprávnému stanovení nepen žního 

p íjmu zam stnance. V p ípad , že tento nepen žní p íjem je stanoven v nižší výši, je 

rozdíl nesprávn  sražené dan  dom en správcem dan  da ovému subjektu. Pokud je 

naopak nepen žní p íjem stanoven ve výši vyšší, než ukládá zákon, je zam stnanci 

neoprávn n  sražena vyšší da . [1]  

Nap íklad u da ového subjektu byla zahájena da ová kontrola na dani z p íjm  ze závislé 

innosti. V pr b hu kontroly bylo správcem dan  zjišt no, že zam stnanc m firmy bylo 

umožn no používání služebních automobil  také k soukromým ú el m. Za toto využití byl 

uvedeným zam stnanc m v souladu s § 6 odst. 6 ZDP zvýšen základ dan  o 1 % vstupní 

ceny automobilu. N které z t chto automobil  byly da ovým subjektem po ízeny formou 

finan ního leasingu a p i stanovení zvýšeného základu dan  zam stnanc  vycházel 

z celkové výše leasingových splátek, které byly vyšší, než vstupní cena u pronajímatele. 

Takovým postupem poškodil ale své zam stnance, jelikož do zvýšeného základu dan  jim 
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byla zahrnuta ástka, která byla vyšší, než ukládá p edm tné ustanovení ZDP, ímž došlo 

samoz ejm  také k vyššímu sražení dan .  

 

U n kterých da ových subjekt  se správce dan  také setkává s p ípady, kdy u automobil  

po izovaných formou finan ního leasingu tito vychází pro ur ení nepen žního p íjmu 

zam stnance z ceny, která je ve smlouv  uvedena jako kupní cena po skon ení leasingové 

smlouvy. Tento postup není v souladu se ZDP, nebo  je op t nutno vycházet ze vstupní 

ceny pronajímatele. Dom ená da  bývá v t chto p ípadech vysoká, jelikož automobil je 

po skon ení leasingové smlouvy odkupován ve v tšin  p ípad  za ástky ádov  tisícové 

a rozdíl mezi vstupní cenou pronajímatele a touto kupní cenou je zna ný. [1]  

 

Pokud zam stnavatel zjistí, že srazil u svého zam stnance da  v nižší výši než mu ukládá 

ZDP, m že ji dle § 38i odst. 2 ZDP dodate n  srazit, pokud neuplynulo od doby, kdy byla 

da  nesprávn  sražena 12 m síc . Protože je však da ová kontrola ve v tšin  p ípad  

provád na správcem dan  po uplynutí jednoho roku, jde ve v tšin  p ípad  dom ená da  

k tíži plátce a zbyte n  jej potom finan n  zat žuje. [1]  
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ZÁV R 

Vzhledem ke zjišt ní nej ast ji se vyskytujících chyb, bych da ovým subjekt m navrhla 

u jednotlivých daní následující opat ení, která by zamezila zbyte nému dom ení dan  

a dalším postih m souvisejících s jejich nesprávnými postupy p i po ízení a používání 

osobního automobilu v podnikání. 

 

P i po ízení automobilu do podnikání je krom  jeho typu a zp sobu po ízení také d ležité 

zvážit ú el, k jakému bude tento hmotný majetek využíván. Pokud nebude k ekonomické 

innosti da ového subjektu využíván pln , je nutné ihned p i po ízení zvážit jeho celkové 

využití a stanovit správný pom r využití pro ekonomickou a neekonomickou innost, a to 

vzhledem k výši uplat ovanému nároku na odpo et DPH, da ov  uplatn ným odpis m 

a dalším da ov  uznatelným náklad m souvisejících s jeho provozem. V p ípad , že 

automobil není pro ekonomickou innost pln  využíván, p i následné da ové kontrole se 

da ový subjekt vystavuje riziku dom ení dan  v d sledku neoprávn n  sníženého 

hospodá ského výsledku, pop ípad  základu dan , a tím také da ové povinnosti za 

p íslušné zda ovací období.  

 

Doporu ení v rámci dan  z p íjm  

V rámci optimalizace da ové povinnosti da ového subjektu bych dále doporu ovala, aby 

se nad svým vozovým parkem zamyslel a snažil se rozd lit své automobily do t í skupin. 

Hlavním kritériem p i tomto rozd lení bude spot eba pohonných hmot v závislosti na 

možnosti  využití  paušálních  výdaj   na dopravu, které iní 5 000,- K  za m síc, tj. 

celkem 60 000,- K  ro n  u jednoho automobilu. 

První skupinu budou tvo it automobily, u kterých je p edpokládáno, že nebudou 

v podnikání využívány po v tší ást zda ovacího období (budou nap íklad prodány, nebo 

budou do asn  vy azeny z registru motorových vozidel z d vod  jejich nedostate ného 

využití) a jejichž výše spot ebovaných pohonných hmot  tedy ur it  nedosáhne ástku 

odpovídající násobku m síc  jejich využití a m sí ních paušálních výdaj  5 000 K . Dále 

zde budou za azeny automobily, o  kterých již da ový subjekt ví, že budou v tomto 

zda ovacím období užívány také jinou osobou, a to nap íklad formou nájmu, smlouvy 
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o výp j ce a podobn . D vodem je zákaz uplatn ní paušálních výdaj  u automobil  

p enechaných k užívání jiné osob .  

Druhou skupinu budou tvo it automobily, které jsou v podnikání asto využívány a jejichž 

spot eba pohonných hmot v každém p ípad  p esáhne ástku možných paušálních výdaj ,  

tj. 60 000 K  za rok. U t chto automobil  bude výhodn jší pro da ový subjekt uplat ovat 

skute né spot ebované náklady na pohonné hmoty. U obou t chto skupin automobil  

budou v ú etnictví da ového subjektu sledovány náklady související s jejich provozem, 

jako spot eba pohonných hmot, dálni ní známky, opravy, parkovné a podobn , stejn  jako 

dosud na p íslušných syntetických ú tech.  

Poslední t etí skupinu by tvo ily automobily, u kterých jsou p edpokládány takové náklady 

na spot ebované pohonné hmoty, které ro ní ástku 60 000 K  nep ekro í, pop ípad  se 

výše  t chto náklad  bude kolem uvedené ástky pohybovat. Pokud do této skupiny budou 

za azeny více než 3 automobily, bylo by vhodné p i ú tování o jejich spot eb  pohonných 

hmot, pop ípad  nahodilém parkovném, ú tovat na p íslušných ú tech analyticky podle 

jednotlivých automobil , aby bylo možno po skon ení zda ovacího období zjistit skute né 

spot ebované náklady na pohonné hmoty za každý tento automobil samostatn . Zjišt ná 

skute ná spot eba se potom porovná s ástku 60 000,- K  a na základ  tohoto zjišt ní 

budou vybrány automobily, u kterých bude výhodn jší využití paušálních výdaj  na 

dopravu, jelikož skute ná výše jejich náklad  nedosahuje výše paušálu. Nevyužitím této 

výhody by se da ový subjekt p ipravil o možnost zákonného snížení vykázaného 

hospodá ského výsledku a samoz ejm  také o snížení dan  z p íjm . 

 

Doporu ení v rámci dan  z p idané hodnoty  

V p ípad  uplatn ní nároku na odpo et dan  z da ového dokladu bych doporu ovala 

p edevším všem plátc m DPH ov ení, zda dodavatel je skute n  plátcem DPH. Ob as je 

totiž správcem dan  zjišt no, že plátce uplatní nárok na odpo et z faktury, na které je 

vy ísleno DPH, ale bohužel tento dodavatel není plátcem dan  z p idané hodnoty.  

Ov ení registrace plátc  DPH v eské republice a EU je možno ov it p ímo u správce 

dan , nebo na internetových stránkách Ministerstva financí eské republiky na adrese: 

<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/platci_dph.html> a 

<http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.do?fromWhichPage=vieshome&selectedL

anguage=CS>. 
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P i uplat ování nároku na odpo et dan  z p idané hodnoty u po ízeného automobilu bych 

doporu ovala plátc m DPH pe livé zvážení jeho p ípadného využití. Pokud budou tyto 

automobily využívat pouze ke své ekonomické innosti, která zakládá nárok na odpo et, 

nic nebrání tomu, aby u nich uplatnili plný nárok na odpo et dan . V p ípad , že však tento 

automobil v budoucnu využijí nap íklad pro svoji osobní pot ebu, p ípadn  pro soukromou 

pot ebu zam stnanc , musí p i jeho využití pro jiný ú el než pro svoji ekonomickou 

innost, zohlednit tuto skute nost již p i uplatn ní odpo tu dan  p i po ízení takového 

automobilu.  

V tomto sm ru bych cht la da ové subjekty upozornit na novelu ZDPH, která je ú inná od 

1.4.2011 a která p inesla zm nu p i zohledn ní využití hmotného majetku  k soukromým 

ú el m. P ed ú inností této novely m l plátce u hmotného majetku, u kterého byl p i jeho 

po ízení uplatn n odpo et dan  v plné výši, povinnost za každé jeho využití k jinému ú elu 

než ke své ekonomické innosti odvést da  na výstupu v m síci, kdy k takovému využití 

majetku došlo. Od 1.4.2011 se p i po ízení hmotného majetku stanoví pom r jeho využití 

k ekonomické a neekonomické innosti a odpo et dan  se uplatní již v pom rné výši. Po 

skon ení kalendá ního roku se posoudí jeho skute ný pom r využití pro ekonomickou 

innost a v p ípad , že se liší od pom ru, který byl stanoven p i jeho po ízení, nárok na 

odpo et dan  se upraví v posledním zda ovacím obdobím tohoto kalendá ního roku. 

Uvedený postup stanovuje §75 a 78 ZDP.       

 

Doporu ení v rámci silni ní dan  

Všem da ovým subjekt m, kte í ke svému podnikání používají automobil, bych 

doporu ovala, aby si po ídili kopie velkých technických pr kaz  automobil  používaných 

v podnikání, a  už se jedná o automobil v jejich majetku, soukromý automobil nebo 

automobil v pronájmu. asto se totiž stává, že p i následné kontrole finan ním ú adem 

nejsou schopni prokázat nap íklad snížení sazby dan , jelikož p edm tný automobil již byl 

prodán.  

P i koupi nebo prodeji ojetého automobilu je vhodné také dohlédnout na provedení jeho 

p episu v technickém pr kazu, aby se nemohlo stát, že subjekt bude muset zaplatit da  za 

automobil, který využívá jiná osoba. 

V p ípad ,  že DSL iní u da ového subjektu za celé zda ovací období menší ástku 

(pojem, co je pro da ový subjekt „menší ástka“, nechám na jeho osobním zvážení), bych 
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navrhla zaplacení „zálohy“ na celý rok p edem, bez ohledu na po ty m síc , ve kterém 

budou tyto automobily za uvedený rok skute n  používány.  Da ový subjekt se tak vyhne 

nep íjemným situacím, kdy se nap íklad m že stát, že v n kterém tvrtletí zapomene 

zálohu zaplatit.  V p ípad , že by automobily nebyly k podnikání n který m síc 

p edm tného roku použity a za tento m síc nem l povinnost platit da , vznikl by 

da ovému subjektu po podání p iznání k DSL za uvedené zda ovací období p eplatek ve 

výši „dobrovoln  zaplacené zálohy“. Uvedený p eplatek m že nechat u správce dan  jako 

zálohu na DSL p íštího roku a o tuto ástku další odvody záloh DSL ponížit, nebo požádat 

správce dan  o jeho vrácení. Pokud da ový subjekt nebude mít sou asn  žádný nedoplatek 

na jiné dani u správce dan , bude mu p eplatek vrácen do 30 dn  ode dne podání žádosti. 

V p ípad , že by subjekt využíval pro své podnikání více aut, nákladní automobily 

s vysokou povolenou hmotností, nebo taha e a náv sy, p i emž celková výše DSL za 

p edm tné zda ovací období iní již zna nou výši, je samoz ejm  pro da ový subjekt 

výhodn jší vzhledem k ízení pen žních tok  ve spole nosti využít možnosti placení dan  

v jednotlivých zálohách tvrtletn .  

 

Pokud da ový subjekt vlastní vozidlo registrované v eské republice s nejv tší povolenou 

hmotností nad 3,5 tun, je dle ZDSL povinen platit DSL i za m síce, kdy jej pro podnikání 

nepoužil. Aby za uvedené kalendá ní m síce nemusel da  platit, doporu ovala bych 

vy adit takový automobil do asn  z registru silni ních vozidel. Prakticky to znamená, že 

da ový subjekt odevzdá p id lenou registra ní zna ku p edm tného automobilu v etn  

osv d ení o registraci obecnímu ú adu obce s rozší enou p sobností. Vy azení je 

vyzna eno v technickém pr kazu automobilu a tento zápis je pro správce dan  

dostate ným d kazem o tom, že není spln na jedna ze základních podmínek p edm tu 

DSL - tj. registrace automobilu v eské republice. O zrušení do asného vy azení 

automobilu z registru je dále rozhodnuto op t na základ  žádosti da ového subjektu. O této 

skute nosti se op t provede záznam do technického pr kazu automobilu. Pokud da ový 

subjekt je již je registrován jako poplatník DSL a následn  do asn  nebo trvale vy adí 

všechny automobily, má povinnost oznámit p íslušnému správci dan  do 15 dn  zánik 

povinnosti placení DSL. [21]  
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Da ovým subjekt m bych navrhla také využití da ové kalkula ky, kde p i zadání první 

registrace automobilu lze zjistit procenta snížení DSL v jednotlivých m sících 

a zda ovacích obdobích. Kalkula ku je možno najít na stránkách eské da ové správy, 

pod odkazem:  

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_9107.html?year=0 

 

Nejlepší zp sob, jak správn  vypo ítat silni ní da  a vyplnit p iznání k DSL je využít 

možnosti da ového portálu, kde je umíst na v tšina da ových p iznání a hlášení. 

Tiskopisy lze nalézt na internetové adrese:  

https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces;jsessionid=2D1

013F5ABEBEDB74ED0836FAF87D5CA.ajp13sqli1v 

 

Doporu ení v rámci dan  z p íjm  ze závislé innosti 

Sepsání dohody o používání automobilu zam stnancem po celý rok, a to bez p edchozího 

uvážení rozsahu takového využití, m že vést ke zbyte ným chybám p i výpo tu a sražení 

zálohy na da  zam stnanci. Proto bych doporu ila da ovým subjekt m zvážení ú elu 

využití automobilu k soukromým ú el m zam stnanc  a sepsání dohody o takovém 

zp sobu jeho využití pouze s t mi, kte í jej skute n  takto budou využívat. Za vhodné bych 

také považovala zvážení, které vozidlo bude zam stnanci poskytnuto k soukromému ú elu, 

a to vzhledem k výši vstupní ceny a nepen žního p íjmu, který pro zam stnance z jeho 

využití plyne. Zam stnanec by m l být také seznámen s da ovými dopady, které pro n j 

takové využívání automobilu má, aby nebyl p ekvapen zdan ním takového využití.  

 

Dále bych navrhla evidenci takto zap j ených automobil  a vedení zvláštní karty pro 

každý takový automobil. Na této kart  by byli evidováni všichni zam stnanci, se kterými 

byla podepsána smlouva o jeho využití k soukromému ú elu s uvedením konkrétních 

m síc , na které byla tato smlouva sepsána.  
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Tab. 12 Návrh evidence zap j ení automobilu zam stnanc m pro soukromé ú ely 
 

Typ automobilu: XYZ Registra ní zna ka: X1X XX XX 

Vstupní cena pro ú ely § 6 odst. 6 ZDP: 420 000,- K  

Jméno, p íjmení 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 

Jan Novák A A A - - - A A - - - - 

Ji í Mikel A A A A A A A A A A A A 

             

 

 

V souvislosti s po ízením, p ípadn  prodejem automobilu bych cht la dále upozornit 

da ové subjekty na zákon . 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, který ur uje, kdy 

jsou fyzické a právnické osoby povinny provést platbu bezhotovostn  prost ednictvím 

pen žního ústavu. Dle tohoto zákona je poskytovatel platby, jejíž výše p ekra uje ástku 

15 000 EUR, povinen provést platbu bezhotovostn . Pokud právnická nebo podnikající 

fyzická osoba poruší povinnost provést takovou platbu bezhotovostn  nebo p ijme takovou 

hotovostní platbu, dopustí se uvedeným jednáním správního deliktu, za který lze uložit 

pokutu až do výše 5 000 000,- K . [26]  

A koli tento zákon je v platnosti již od roku 2004, s nezákonným postupem p i placení 

závazk  se ve své praxi setkávám stále. Uvedený zákon není závazný pouze pro právnické  

nebo podnikající fyzické osoby, ale také pro nepodnikající fyzické osoby, které se 

porušením uvedeného zákona dopouští p estupku, za který lze uložit pokutu až do 

500 000 K . [26] 

Není výjime né, že nesprávný postup p i úhrad  závazk  se vyskytuje také u autobazar . 

P esto, že se jedná o podnikající osoby, provádí úhrady nebo p ijímají platby za nákup i 

prodej automobil  v ástkách p esahující hodnotu 15 000 EUR hotovostn . Provedením 

takové úhrady porušují zákon ob  strany, které se takové platby zú astnily, a pokuta za 

porušení zákona o omezení plateb v hotovosti je potom p edepsána ob ma ú astník m. 

Ani nepodnikající fyzickou osobu, která nem la o platnosti takového zákona žádné 

pov domí, neznalost zákona neomlouvá. Po ízení automobilu od takového prodejce, který 

nerespektuje výše uvedený zákon, se potom m že kupujícímu zbyte n  prodražit. 
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RESUMÉ 

Auto ist heute ein unentbährliches Mittel des Unternehmers sowie Computer und Handy. 

Nur schwierig findet man eine Firma, die für ihre Tätigkeit kein Auto braucht. Manche 

Steuerzahler gehen in den Prozess der Unternehmung ohne jede Erfahrung in der 

Geschäftswelt und ohne Kentnisse von Gesetzen, die diese Tätigkeit regeln. Die 

Legislative für die Unterhehmung wird durch so viele Gesetze, Erlasse und Verordungen 

geregelt, dass sich die Unternehmer darin nur selten orientieren. Dise Regelungen werden 

oft umgearbeitet und die Überwachung von den Änderungen ist für die Menschen, die sich 

in der Legislative nicht auskennen, sehr schwierig. 

 

Falsche Auslegung der Steuergesetze und Steuervorschriften bei der Steuererklärung trefe 

ich sehr oft in meiner Praxis. Deswegen habe ich mich entschieden, in meiner Arbeit die 

Steuersubjekte über die Grundvorschriften zu informieren, die die Anschaffung und 

Benutzung eines PKW betreffen. Weiter schreibe ich über die häufigsten Fehler, die in 

diesem Bereich zur nachträglichen Steuerbemessung vom Finanzamt führen. Einige 

Vorschläge und Empfehlungen zeigen Verfahren, die zu ihrer richtigen Steuererklärung 

führen sollten. 

 

Der erste Teil betrifft die Theorie von Einkommensteuer, Mehrwertsteuer und PKWSteuer, 

die zu diesem Problem gehören. In dem zweiten Teil gebe ich einige praktische Beispiele 

einzelner Anschaffungsmöglichkeiten und Ausnützung vom Auto im Unternehmen und die 

häufigsten Fehler der Steuerzahler, was zusätzliche Steuerbemessung erfordert. Im letztem 

Abbschnitt gebe ich Empfehlungen an, die das Risiko der Steuernachbemessung 

ermässigen sollten. 
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