Rady při koupi auta
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1

Státní příspěvek

Nyní máte nárok na státní příspěvek na pořízení auta až na 200 tisíc korun jednou za
7 let. Každý měsíc navíc můžete získat příspěvek na mobilitu.


Lidé s postižením mohou dostat od státu příspěvek na pořízení nového nebo jetého
auta až do výše 200 tisíc korun. O příspěvek mohou požádat jednou za 7 let (platí od




1. ledna 2018).
Zákony nazývají auto pro handicapované zvláštní pomůckou.
Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku v podobě motorového vozidla má osoba,
která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou



mentální retardaci.
Seznam zdravotních postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku
a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání najdete zde (na konci zákona jako jeho




příloha).
Příspěvek na motorové vozidlo může dostat osoba starší tří let.
Podmínkou je, že se osoba opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje a že je schopna



řídit motorové vozidlo nebo je schopna být vozidlem převážena.
Výše příspěvku se stanoví vzhledem k příjmu žadatele a příjmu osob společně s ním
posuzovaných. Od 1. 1. 2018 se již neposuzují četnost a důvody dopravy ani sociální



a majetkové poměry žadatele a jeho rodiny.
Příspěvek bude nově poskytnut na 84 kalendářních měsíců – 7 let (tato lhůta neplatí,
pokud osoba tento příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátila, popř. bylo od jeho
vrácení upuštěno).

1.1

Výpočet výše příspěvku

Pro výpočet výše příspěvku na auto dle nových kritérií od 1.ledna 2018 je třeba spočítat si
životní minimum jednotlivce či rodiny v případě společně posuzovaných osob a porovnat ho
s příjmy stanovenými legislativou:
„Životní minimum (ŽM) jednotlivce je 3 410,- Kč. V případě posuzování více osob je ŽM
pro první dospělou osobu 3 140,- Kč, pro každou další dospělou osobu 2 830,- Kč, pro
nezaopatřené děti do 6 let věku 1 740,- Kč, ve věku 6 – 15 let 2 140,- Kč a ve věku 15 – 26 let
2 450,- Kč. Za příjem JE POVAŽOVÁN příjem zaměstnance, příjem OSVČ, příjem
z invalidního/starobního důchodu, příjem z nájmu, dávky nemocenského pojištění, podpora
v nezaměstnanosti, výživné, vybrané dávky státní sociální podpory (přídavky na děti,
rodičovský příspěvek), příspěvek na živobytí. Mezi příjmy SE NEPOČÍTÁ příspěvek na péči
(příjemcem je klient), příjem z příspěvku na péči, pokud ho pobírá fyzická osoba z okruhu
společně posuzovaných osob (pečující rodinný příslušník), náhrady škody, nadační příspěvky,
stipendia, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku.“
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Odstupňování výše příspěvku na nákup motorového vozidla dle příjmů
1) 200 000,- Kč – bude-li příjem žadatele, příp. společně posuzovaných osob nižší nebo
roven 8násobku životního minima nebo je-li tento příspěvek poskytován nezletilé
osobě,
2) 180 000,- Kč – bude-li příjem žadatele, příp. společně posuzovaných osob vyšší než
8násobek životního minima ale nižší nebo roven jeho 9násobku,
3) 160 000,- Kč – bude-li příjem žadatele, příp. společně posuzovaných osob vyšší než
9násobek životního minima ale nižší nebo roven jeho 10násobku,
4) 140 000,- Kč – bude-li příjem žadatele, příp. společně posuzovaných osob vyšší než
10násobek životního minima ale nižší nebo roven jeho 11násobku,
5) 120 000,- Kč – bude-li příjem žadatele, příp. společně posuzovaných osob vyšší než
11násobek životního minima ale nižší nebo roven jeho 12násobku,
6) 100 000,- Kč – bude-li příjem žadatel, příp. společně posuzovaných osob vyšší než
12násobek životního minima.

Pokud Vám ÚP přizná příspěvek na nákup motorového vozidla, můžete si po jeho
zakoupení požádat Finanční úřad o vrácení zaplaceného DPH, a to v některých případech
i u ojetého vozu (více o odpočtu DPH).
V některých případech je nutné státní příspěvek vrátit. Kdy taková situace nastane,
zjistíte zde.
O příspěvek na pořízení motorového vozidla i o příspěvek na mobilitu žádejte na
pobočkách Úřadu práce České republiky.

Seznam kontaktů

1.2

Formuláře žádostí

Lhůty, úprava automobilu, další informace

Lhůta pro využití příspěvku se počítá od data jeho vyplacení úřadem a je 3měsíční. Zákon
zároveň uvádí, že úřad práce může určit lhůtu jinou (většinou delší), a to především
v případech, kdy si např. osoby s handicapem zároveň vozidlo nechají upravovat či čekají na
rozhodnutí dalších dárců - třeba nadačních fondů.
Co se týká zpětného využití příspěvku, v zákoně to zakotveno není, nicméně z praxe je
známo velké množství případů, kdy rodina nemohla čekat na rozhodnutí úřadu, vozidlo
zakoupila dříve a následně dojednávala s úřadem práce i prodejcem vozu, jak to vyřešit.
K úpravě auta (ruční ovládání, nakládání vozíku apod.) lze použít další příspěvek na
pořízení zvláštní pomůcky. Jeho maximální výše činí 350 000 Kč s 10procentní spoluúčastí
žadatele (pokud je ale cena úpravy nižší než 24 000 Kč, příspěvek se neposkytne, pokud
žadatel neprokáže "nedostatečné příjmy").
Kromě příspěvků na pořízení a na úpravu motorového vozidla má handicapovaný také nárok
na pravidelný příspěvek na mobilitu ve výši 550 korun měsíčně (částka platí od
1. ledna 2018).

Nárok má na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku, která je držitelem průkazu osoby
se zdravotním postižením ve II. či III. stupni (ZTP, ZTP/P) a zároveň se opakovaně
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v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována (stvrzuje se čestným
prohlášením).
Podmínkou je, že osobě nejsou poskytovány pobytové sociální služby (domov pro osoby se
zdravotním postižením, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, zdravotnické
zařízení ústavní péče), nicméně i osoba v ústavní péči si může v případech hodných
zvláštního zřetele podat žádost o příspěvek na mobilitu.
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2

Financování automobilu

Jak zaplatit za auto: leasing, úvěr, nebo hotově?
Prvním krokem při rozhodování o investici do auta je žádost o získání státního příspěvku.
Můžete získat až 200 tisíc korun jednou za 7 let na pořízení vozu a 350 000 korun na úpravu
vozidla.
U nového auta můžete počítat s vrácením DPH. Stát vám daň po koupi auta vrátí, nebo
ji vůbec nezaplatíte a stát DPH poukáže na účet dealera nových vozů.
TIP Auta bez bariér: Úvěr od ČSOB Leasing
ČSOB Leasing nabízí svým obsahem unikátní úvěr „Opatrovník“. Úvěr je určen
opatrovníkům zdravotně handicapovaných osob nebo přímo handicapovaným, kteří získali
příspěvek státu na pořízení motorového vozidla a kteří část pořizovací ceny vozu potřebují
uhradit úvěrem. Kromě nízkého úročení jsou společně s financováním poskytnuty další
užitečné služby. Ve splátkách úvěru je zahrnuto výhodné povinné ručení a havarijní
pojištění. Nadto zákazníci získají pojištění skel a úrazové pojištění zdarma.
S úvěrem si mohou dojednat i tankovací kartu CCS Handy Limit, která své uživatele
opravňuje k získání slev na čerpání pohonných hmot. ČSOB Leasing chce poskytnutím úvěru
podpořit lidi s handicapem a umožnit jim pořídit si kvalitní vůz, který plně odpovídá jejich
požadavkům a potřebám.
O úvěr Opatrovník můžete požádat u svého prodejce nebo přímo na stránkách ČSOB
Leasing, kde také naleznete bližší informace.
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3

Úprava automobilu

V Česku působí více kvalitních firem, které vám nabídnou přestavbu auta podle vašeho
postižení.
Každá úprava auta však vyžaduje odborný přístup a vyžaduje homologaci, aby neměla vliv na
bezpečnost auta. V jiném případě se vystavíte nebezpečí a můžete při neodborné přestavbě
přijít o technický průkaz k vozidlu.
Především při koupit nového auta nebo vozu v záruce konzultujte jeho úpravy
s autorizovaným servisem.
PRO PODROBNÉ INFORMACE K PŘESTAVBĚ AUTA SE OBRAŤTE NA PARTNERY PROJEKTU
AUTA BEZ BARIÉR.
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4

Odpočet DPH


Lidé s handicapem nebo rodiny kupující auto pro svého postiženého potomka či jiného



člena mohou požádat o vrácení DPH.
Požádat o vracení DPH je možné u vozidla zakoupeného v České republice, v Evropské



unii i mimo ni.
Nárok na vrácení daně má osoba se zdravotním postižením na základě přiznání





příspěvku na zakoupení osobního automobilu.
Daň se vrací maximálně do výše 100 000 Kč za jeden zakoupený osobní automobil.
Daň lze vrátit pouze za jeden osobní automobil zakoupený v období 5 let.
Nárok na vrácení daně lze uplatnit nejdříve v měsíci, kdy byl osobní automobil



zakoupen.
Nárok na vrácení zaplacené daně u nového i ojetého auta může osoba se zdravotním
postižením uplatnit nejpozději do 3 let od konce kalendářního měsíce, ve kterém
obdržela rozhodnutí příslušného úřadu o přiznání příspěvku na zakoupení osobního
automobilu, nebo od konce kalendářního měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění
uskutečnilo (došlo k dodání, nákupu, osobního automobilu), a to od toho dne, který
nastane později.

4.1

Odpočet DPH u ojetých vozů

I v tomto případě je odpočet v určitých případech možný. „Podmínkou je ovšem koupit toto
auto zase od plátce DPH. Jedině ten může na daňovém dokladu DPH vyčíslit,“ říká Simona
Štorková, účetní poradkyně.
DPH se tedy objevuje jen u těch ojetých aut, která dříve patřila podnikatelům a
firmám – plátcům DPH. Ty při jejich koupi dostaly daň od státu zpět, nyní ji však musí při
prodeji doplatit.
Auto za 500 tisíc korun (86 777 Kč činilo vrácené DPH) tedy firma po pěti letech
vlastnictví prodává například za 200 tisíc korun, protože právě za takovou sumu se podobná
auta prodávají. Tato částka už zahrnuje DPH ve výši 21 procent - tedy 34 720 Kč, které firma
pošle finančnímu úřadu.
Pokud takové auto kupuje handicapovaný, který má nárok na vrácení daně (dostal
státní příspěvek, pokud nedostal, nemůže nárokovat vrácení DPH), obdrží daň od státu zpět.
Právě oněch 34 720 Kč.
Podobná situace nastane při koupi takového auta z autobazaru – pokud jde o vůz, který
patřil podnikateli nebo firmě, poté ji odkoupil bazar, který je plátcem DPH. Auto opět nabízí
s možností odpočtu DPH.
Jiná situace nastává, když vůz prodává fyzická osoba nebo živnostník, který neplatí
DPH (neplátce). Celá daň byla již odvedena při koupi nového vozu plátcem, který vozidlo
prodal neplátci a DPH z něj handicapovaný nárokovat k vrácení nemůže.
Pokud se takové auto prodává v autobazaru, zdaňuje se pouze přirážka autobazaru
snížená o daň z přirážky. Tato přirážka se stanoví jako rozdíl mezi prodejní cenou
obchodníka a pořizovací cenou vozidla.
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Bazar tedy například vykoupí takovéto auto za 150 000 Kč a prodává ho poté za
170 tisíc. Nárok na odpočet DPH vzniká jen z přirážky ve výši 20 tisíc korun, a činí 3472
korun. „V tomto případě je potřeba upozornit autobazar na to, že chceme nárokovat vrácení
DPH, aby nám na dokladu DPH vyčíslil,“ radí Simona Štorková.
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5

Pojištění

Některé pojišťovny nabízejí zdravotně postiženým slevy. Nezapomínejte, že vedle pojištění
auta by pojistka měla zohlednit také investice do úpravy auta. Ty je nutné zahrnout do
pojistné smlouvy.
Výhodné pojištění spojené s úvěrem na pořízení vozu nabízí ČSOB Leasing.
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