
Uživatelská příručka k programu: 

 

 
 

SILNIČNÍ DAŇ 



Po spuštění programu „Silniční daň“ se před Vámi objeví hlavní programové okno: 
 

 
 
Ve spodní části (1) je informace o uživateli programu (držitel licence a její typ). Dále je tu možné 
zjistit kontaktní údaje na autora programu. 
 



Protože programem lze zpracovávat silniční daň více klientům, můžete v horní části obrazovky (nad 
tabulkou vpravo) přepínat jednotlivé klienty (2). Klienty je možné definovat prostřednictvím 
rozbalovací nabídky (3) „Číselníky“, přičemž program disponuje dvěma základními číselníky: 

 
- Klienti (zpracovávané firmy) 
- Sazby silniční daně dle §6 zákona 

 
V číselníku klientů lze přidávat jednotlivé firmy, jimž chcete silniční daň zpracovávat. Program 
umožňuje zpracovat v základní verzi jen jednoho klienta (držitele licence). Lze však zakoupit i 
verze pro 3, 5, 15 a 99 klientů. 
 

Údaje o klientovi se zadávají dvěma způsoby 
1) přímo v číselníku prostřednictvím, k tomu určeného, okna. 
2) v hlavním nabídkovém okně programu, záložkou „F1: základní údaje“ (4): 



 
-zde se kromě personálních údajů o klientovi, zadává i zpracovávaný rok (A). Při změně tohoto 
roku se aktivuje automaticky funkce, která přepočítá daňovou povinnost jednotlivých vozidel. 
Se změnou roku je vhodné počkat na okamžik, kdy máte zpracovaný stávající rok (tedy máte-li 
vytištěná daňová přiznání za všechny zpracovávané klienty). Před změnou roku zálohujte data. 
Co přesně se v této funkci děje, se dozvíte dále v této příručce. 
 

 
Pokud potřebujete přidat vozidlo do seznamu (tabulky), je třeba nejprve zadat jeho SPZ (5) a 
kliknout na tlačítko „Karta vozidla“ (nebo zadání SPZ zakončit stiskem klávesy <Enter>).  
Obdobně postupujete i při opravě údajů zadaného vozidla. K vložení údajů o vozidle slouží karta: 

 
Na této kartě je celá řada údajů. Následuje tabulka, která Vám o nich poskytne základní informace: 



 



Údaj: Popis: 
SPZ vozidla Tento údaj nelze na kartě změnit. 
Vozidlo je v majetku firmy 
od-do 

Důležitý (byť interní) údaj, podle něhož program posoudí, zda se 
má vozidlo objevit na tiskopisu daňového přiznání. Pokud například 
vozidlu zadáte, že v evidenci bylo do 30.10.2008, pak se na přiznání 
za rok 2009 už neobjeví. 

Popis (typ) vozidla Pouze interní informace pro uživatele programu (slouží pro případ, 
že máte ve firmě více vozidel a nepamatujete si jejich SPZ). 
V případě potřeby může tento údaj posloužit jako řadící hledisko 
(je-li to nastaveno v konfiguraci programu). 

První registrace  Důležitý údaj, který přinesla novela zákona v roce 2008. Na základě 
tohoto období umožní program vypočítat daňovou slevu, která je 
úměrná stáří vozidla. 

Kód druhu vozidla (1) Lze vybrat dle předvoleného číselníku. 
Pokyn č.D-270 (článek)  Zatím není v programu řešeno, neboť autor nepředpokládá, že by 

tento údaj některý z jeho klientů využíval. 
Základ daně (2) V souvislosti se zadaným typem vozidla je nutné stanovit údaj 

„Základ daně“, na němž je přímo závislé stanovení výše silniční 
daně. 

Roční (denní) sazba daně Vyplní se automaticky dle platného sazebníku. Na základě výše 
uvedených údajů (2) se dosadí doporučená hodnota. 

Číslo odstavce 
snížení/zvýšení roční sazby 
daně (3) 

Na základě zákona o silniční dani (§6) lze dohledat (a zaškrtnout) 
číslo odstavce, který povede ke zvýšení, či ke snížení silniční daně. 
Program, na základě výše zadaných údajů, eliminuje možnosti, 



které nejsou možné (tyto pak opticky potlačuje). Dále také sleduje, 
zda jsou možné vzájemné kombinace vybraných hledisek.  

Roční sazba po snížení, 
případně zvýšení dle §6 

Dle roční sazby daně a dle uplatněného odstavce, pro snížení či 
zvýšení sazby daně, program stanoví hodnotu upravené roční 
daňové sazby. 
Ke stanovení této sazby program využívá tabulku, která je součástí 
karty vozidla a lze ji vyvolat kliknutím myši nebo tlačítkem <F2>. 
Zde je přehledně vyjádřen postup, jak byla daň vypočtena. Autor 
doporučuje tuto tabulku vždy pečlivě překontrolovat. 

Roční obraz (4) – vozidlo v 
používání 

Velmi důležitý údaj. Jedná se vlastně o znázornění toho, zda 
vozidlo v průběhu roku bylo v majetku firmy a tak podléhalo dani či 
nikoliv. Pro každý měsíc je tu jedna pozice, nastavitelná buď jako 
„A“ (ano, vozidlo bylo v majetku firmy) nebo „N“ (nebylo).  

Roční obraz (5) – vozidlo 
podléhalo dani 

Tento údaj má přímý dopad na stanovení výše daně. 
Prostřednictvím písmenek „A“ a „N“ se zde označuje, ve kterém 
měsíci roku podléhalo vozidlo dani. Obvykle tento údaj kopíruje, 
výše uvedený, roční obraz „Vozidlo v používání“(4). Nemusí to 
však platit vždy (Jde například o situaci, kdy nákladní vozidlo 
s úlevou dle odstavce 9 či 10 (§6), bylo v některém měsíci vyňato 
z podmínek platných pro daný odstavec. Pak bylo v používání 
„AAA…“ ale podmínkám příslušného odstavce podléhalo jen 
v některém měsíci „NNA...“. Písmenko „A“ v těchto případech 
nastavuje režim plného zdanění – tedy bez úlevy.). Vyjádření tohoto 
„obrazu daně“ se následně promítá do počtu měsíců daňové 



povinnosti. Tyto výjimky můžete zobrazit (vytisknout) 
prostřednictvím tiskové sestavy „Příloha – údaje o vozidlech 
s vazbou na sloupec č.26“ 

Počty měsíců dní) daňové 
povinnosti (6) 

Tyto hodnoty má smysl měnit jen u osobního vozidla, při 
současném použití denní sazby daně. Jinak se automaticky 
nastavuje dle hodnoty výše popsaného „Ročního obrazu“ (5). 

Osvobození od záloh dle §3 
– měsíce (7) 

Zde, opět za použití symboliky „A“/“N“ popíšete, ve kterém měsíci 
vozidlo splnilo podmínky, platné pro osvobození dle §3. Tento údaj 
následně poslouží při ročním vyúčtování daně, kdy se tento počet 
měsíců  zaznamená do sloupečku č.26 přiznání. 

Daňová povinnost bez 
uplatnění osvobození a 
slevy. 

Tato hodnota je úměrná počtu měsíců (dní) daňové povinnosti. 
Program vyplní údaj automaticky. 

Osvobození dle §3/1 dle 
písmene 

Zde vyplňte příslušné písmeno §3, podle něhož uplatňujete 
osvobození od daně. 
 

Počet měsíců (dní) trvání 
podmínek k osvobození (8) 

Vyplňte tuto hodnotu. Program porovnává tuto hodnotu 
s kalendářem „A/N“ (7). 

Osvobození dle §3 Sloupec č.27 daňového přiznání, je programem automaticky 
vyplněn. 

Sleva na dani dle §12 Vypočítejte ji dle údaje ve sloupci č.24 
Daň Vypočte se automaticky z výše uvedených údajů 
Zálohy na daň (9) Zálohy na daň jsou splatné 15.dubna, 15.července, 15.října a 

15.prosince. Vypočítávají se ve výši 1/12 příslušné roční sazby daně 



za každý kalendářní měsíc, ve kterém u vozidla trvala, vznikla nebo 
zanikla daňová povinnost v rozhodném období. Program dokáže 
stanovit příslušnou výši jednotlivých záloh automaticky (viz tlačítka 
označená na obrázku písmenem (9). Program současně kontroluje 
správnost výše vyplněné zálohy (pro případ Vašeho ručního 
zadání). Pokud se mu záloha nelíbí, označí ji červeně (viz obrázek). 

 
Nyní se vraťme k našemu prvnímu (hlavnímu) programovému oknu. Pokud potřebujete zrušit 
vozidlo ze seznamu (a pokud Vám k tomu nestačí zadat na jeho kartě datum, do kdy bylo vozidlo 
v evidenci), klikněte na tlačítko „Zrušit“ (6) . 
 
Indikace chybného zadání. Program hlídá některé případy chybného zadání údajů o vozidlech. 
Jedná se zejména o výši stanovených záloh na daň. Pokud se programu výše stanovené zálohy 
nezamlouvá, rozsvítí se v tabulce (zcela vpravo) červený vykřičník (7). 
 
Požadujete-li tisk daňového tiskopisu (8), je třeba vytisknout nejprve jeho titulní list (identifikující 
plátce daně) – tlačítkem „Tisk první strany“. Zadní stranu (případně přílohy) tisknete tlačítkem 
„Tisk druhé (další) strany“. Jsou-li tištěny přílohy, program je tiskne vždy jako přední a zadní 
stranu (a to i přesto, pokud na zadní straně není vyplněn žádný řádek). V tomto případě je vhodné 
tisknout stránky postupně a vkládat je do tiskárny tak, aby výsledný tiskopis vypadal stejně jako 
originál od finančního úřadu.  
 



Tedy: nejprve vytisknu první (titulní) stranu. Poté otočím tento list a znovu jej vložím do tiskárny. 
Vytisknu na něj zadní (druhou) stranu. Pak tisknu přílohu (pokud je) a to vždy jednu stránku, 
otočím list a dotisknu další stránku atd… 
 
Práci s programem ukončíte kliknutím na tlačítko „Končit“ (9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Číselník sazeb silniční daně: 
 
Program disponuje číselníkem sazeb silniční daně, který je platný ke dni zakoupení programu. 
Uživatelsky je možné tento číselník modifikovat. Autor programu tento číselník udržuje, stejně jako 
celý program. Při každé aktualizaci tedy dojde k jeho aktualizaci (pokud ovšem povolíte přepis 
stávajícího). Takto vypadá tabulka s daňovým sazebníkem: 
 

 
 



Pokud se odhodláte k modifikaci číselníku (na základě přílohy k daňovému přiznání, kterou 
seženete na svém finančním úřadě), budete vyplňovat tento formulář: 
 

 
 
Zde nejprve stanovte, zda se jedná o osobní vozidlo (pokud nezaškrtnete, jedná se o ostatní 
vozidlo). Dále (pro osobní vozidlo) vyplňte kubaturu (od-do), pro kterou sazba platí. U ostatních 
vozidel vyplníte počet náprav a údaj „celková hmotnost nad“ (v tunách).  
 
 
 
 
 
 
 
 



Konfigurační nastavení programu: 
 
V hlavním programovém okně naleznete i rozbalovací nabídku „Nastavení“, kde můžete definovat 
některé důležité parametry programu. Pokud do nastavení vstoupíte, setkáte se s formulářem, 
majícím několik záložek (pod-oken). Zde je první z nich: 

 
Zde můžete zadat datovou cestu (místo v počítači nebo v počítačové síti), kde se nalézá databáze 
programu. Pokud máte se zadáním cesty potíže, využijte služeb tlačítka (a) s průzkumníkem. 
Rovněž se můžete myší přepnout na další pod-okno (b): 

 
Tady lze nastavit některé zobrazovací parametry. Zejména jde o způsob řazení vozidel v tabulce. 



Konečně je tu třetí konfigurační pod-okno, zvané „Ostatní“: 

 
 
Zabývá se  některými zásadními parametry, které si zde vysvětlíme: 
 

1) Nastavení daňového kalendáře při změně roku: 
 

Pokud změníte daňový rok (způsobem výše popsaným), aktivujete automaticky funkci 
„Přepočet daní při změně daňového roku“. Tuto funkci lze vyvolat i ručně (hlavní okno 
programu, rozbalovací menu „Úpravy“) klávesami <Ctrl>+<Alt>+<R>  

 
Tato funkce má dopad na vozidla všech zpracovávaných klientů. Zde se může (ale nemusí) 
nejprve nastavit „Roční obraz – vozidlo podléhá dani“. A tady se už dostáváme 
k popisovanému parametru, kdy se: 
1. automaticky nastaví hodnota „AAAAAAAAAAAA“ – vozidlo podléhá dani po celý rok 
2. nastaví se hodnota „NNN…“ – vozidla nepodléhají dani 
3. nastaví se hodnota „---…“ – uživatel programu musí dosadit do kalendáře každého 

vozidla “A“ nebo „N“ a znak „-„ jej upozorňuje na to, že tak dosud neučinil.      



2) Volba “Vozidla s označeným odstavcem 9 nebo 10…“ slouží jako doplněk výše popsaných 
tří možností. Pokud standardně využijete přednastavení zdanění na „AAA…“, je žádoucí, 
aby se u vybraných nákladních vozidel raději před-vyplnilo „NNN“. 

 
Tisk podkladů k úhradě zálohy na silniční dani 
 
Jedná se o důležitou sestavu, kterou naleznete v hlavním programovém okně (rozbalovací menu  
„Tisky“). Zde specifikujete období (čtvrtletí) a program Vám vytiskne údaje, převzaté z karet 
jednotlivých vozidel, v tomto tvaru: 
 

 
Tato sestava má i kontrolní funkci. Pokud se ve sloupci „Stanovená záloha“ objeví některý řádek 
podržený, značí to, že hodnota není v souladu s platnými pravidly pro její stanovení. 



Úprava  roční sazby daně podle §6, počínaje r.2008: 
 
Od roku 2008 hraje významnou roli datum, kdy bylo vozidlo poprvé registrováno (ať už to bylo 
v Česku nebo v jiné zemi). Podle stáří se pak stanovuje sleva na dani (nebo naopak přirážka). 
Program dokáže daň automaticky vypočítat. Pokud chcete nahlédnout „pod pokličku“, můžete u 
kteréhokoliv vozidla (na kartě příslušného vozidla) stiskem klávesy <F2> vyvolat toto vysvětlující 
pod-okno: 

 
 
Zde, v tabulce, vidíte přehledným způsobem vyjádřený způsob výpočtu daně za jednotlivé měsíce 
sledovaného roku. 
 
 



Záloha datových souborů: 
 

Pro případ ztráty či poškození datových souborů, disponuje program funkcí „Záloha dat“, kterou 
naleznete v hlavním programovém okně – rozbalovací menu „Ostatní“: 

 

 
 

Zde je třeba zvolit, kam se má záloha umístit. Osobně preferuji „jiné umístění“ a k zálohování je 
nejlepší používat spolehlivé médium (externí pevný disk nebo USB (flash)-disk). Diskety nejsou 
moc spolehlivé! 
 
V Litoměřicích, 25.7.2009, Petr Schuster 


