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DAŇOVÁ EVIDENCE
komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ

13. aktualizované vydání (únor 2022)

2. aktualizace k 1. 7. 2022

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, byl s účinností již pro celé zdaňovací období 
roku 2022 novelizován zákonem č. 142/2022 Sb. 

Proveďte si v publikaci tyto opravy:

Str. 176 Úvodní text kapitoly 9 o dani silniční nahraďte tímto textem:

 Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, byl naposled novelizován zákonem 
č. 142/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z pří-
jmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdu-
ší, ve znění pozdějších předpisů. 

 S účinností od 1. 1. 2022 se podle uvedené novely daň silniční platí 
pouze za některé nákladní automobily kategorie N3 a některá přípojná 
vozidla kategorie O4. Předmětem daně silniční již nejsou motocykly, 
osobní automobily, autobusy, vozidla zvláštního určení a speciální 
vozidla, tzv. ostatní silniční vozidla ani zvláštní vozidla. 

 Zálohy na daň silniční se v roce 2022 neplatí a nebudou se platit ani 
v dalších zdaňovacích obdobích. Pokud provozovatel vozidla nebo 
jiná osoba zaplatili v roce 2022 zálohu na daň silniční, mohou požádat 
správce daně o její použití na úhradu případného nedoplatku na jiné 
dani, převod na zálohu na jinou daň anebo o její vrácení. 

 Daňové přiznání za rok 2022 podává poplatník daně za vozidla, která 
jsou předmětem daně, do 31. ledna 2023.

 Vzhledem k uvedenému se dále uvedené kapitoly 9.1 a 9.2 v roce 2022 
nepoužijí.
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DAŇOVÁ EVIDENCE
komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ

13. aktualizované vydání (únor 2022)

1. aktualizace k 24. 3. 2022

Ministr financí Rozhodnutím č. j. MF-8118/2022/3901-2 mj. prominul zálohy na daň 
silniční na zdaňovací období roku 2022.

Proveďte si v publikaci tyto opravy:

Str. 188 Na konec kapitoly 9.1.8 vložte tento text:

 V souvislosti s výrazným zvyšováním cen pohonných hmot a připra-
vovanými změnami v zákoně o dani silniční, tj. zejména připravova-
ným zrušením povinnosti hradit tuto daň za některé druhy silničních 
vozidel od počátku roku 2022, rozhodl ministr financí Rozhodnu-
tím č. j. MF-8118/2022/3901-2 mj. o prominutí záloh na daň silniční 
na zdaňovací období roku 2022, tj. záloh na daň splatných v termínech 
uvedených v § 10 odst. 1 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve zně-
ní pozdějších předpisů. Jde o zálohy na daň splatné v roce 2022 v ter-
mínech do 19. dubna, 15. července, 17. října a 15. prosince. Prominutím 
těchto záloh na daň nedochází k prominutí daně silniční za zdaňovací 
období roku 2022.

 Jestliže poplatník daně silniční již uhradil zálohy na daň silniční 
na rok 2022, může požádat správce daně o vrácení uhrazených záloh 
anebo je může následně běžným způsobem uplatnit při stanovení výše 
doplatku daně v daňovém přiznání za zdaňovací období roku 2022, 
které je povinen podat nejpozději do konce ledna 2023.
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