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Změna zákona o silniční dani 

 

Dne 8. června 2022 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon 142/2022, kterým se změnily dva 
daňové zákony, a to daň z příjmu a silniční daň. 

U daně z příjmu došlo k doplnění ustanovení § 6 odst. 6, které se týká sazby za poskytování 
služebních vozidel i pro soukromé účely zaměstnanců. Zavádí se nová sazba 0,5% pro 
nízkoemisní motorové vozidlo podle zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel. 

Dále byly doplněny do odpisové skupiny 2 pro stanovení daňových odpisů (doba odpisování 
5 let) stroje a zařízení sloužící výlučně k dobíjení vozidel a elektrická rozvodná zařízení 
sloužící k dobíjení vozidel. 

Účinnost těchto změn je od 1. července 2022. 

 

Zákonem 142/2022 Sb. byl novelizován dosavadní zákon č. 16/1993 Sb. o silniční dani, kde 
byly provedeny zásadní změny ve zdaňování vozidel. 

I když tento zákon jako celek nabývá účinnosti od 1.7.2022, platí podle přechodných 
ustanovení zákona zpětně od 1.1.2022, tj. pro celý rok 2022. 

Nově jsou předmětem silniční daně od roku 2022 jen nákladní vozidla nad 3,5 tuny a jejich 
přípojná vozidla (zdanitelná vozidla), ale vlastní silniční daň je stanovena až pro vozidla 

s největší povolenou hmotností 12 tun a více a jejich přípojná vozidla s největší povolenou 
hmotností 12 tun a více. U nákladních vozidel nad 3,5 tuny do 12 tun je zavedena sazba 
silniční daně ve výši 0,- Kč. 

V praxi to tedy znamená, že silniční daň se bude platit až za vybraná vozidla s největší 
povolenou hmotností 12 tun a více a jejich přípojná vozidla se stejnou povolenou hmotností. 

Novelou zákona o dani silniční dochází také ke zrušení záloh na tuto daň. Nadále zůstává 
zachována lhůta po podání daňového přiznání a placení silniční daně, která je do 31. ledna 
následující roku po roce, kterého se tato daň týká.  

V daňovém přiznání k silniční dani se budou uvádět pouze taková zdanitelná vozidla, za které 
je silniční daň vyšší než 0,- Kč, příp. vozidla, za které se uplatňuje sleva na dani. 

V případě, že dosavadní daňoví poplatníci registrovaní k silniční dani již nebudou pro rok 
2022 poplatníky této daně podle uvedených změn zákona, bude zrušena jejich registrace 

k silniční dani dle zákona automaticky. O zrušení registrace k silniční dani se však 
nebudou vydávána rozhodnutí. 

Podle přechodných ustanovení změny zákona o silniční dani bude s účinnosti od 1.1.2025 
povinnost podávat daňové přiznání k silniční dani pouze elektronicky. 

 



Při výpočtu silniční daně bude vždy vycházeno z údajů uvedených v technickém průkazu 
vozidla. 

Změnou zákona o silniční dani jsou také nově stanoveny sazby pro zdanitelná vozidla, tj. 
nákladní vozidla a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více. 
Jednotlivé sazby jsou stanoveny také v návaznosti na počet náprav zdanitelných vozidel. 

Podrobnější informace ke změnám zákona o silniční dani jsou uvedeny v Informaci 
generálního finančního ředitelství ke změně zákona i silniční dani ze dne 8.6.2022: 

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/silnicni-dan/informace-stanoviska-a-
sdeleni/2022/informace-k-novele-zakona-o-dani 
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