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Odpověď na dotaz ohledně uplatňování sazeb DPH u dopravy osob lanovými dráhami
Vážený pane,
ve Vašem emailu doručeném dne 31. 1. 2019 se na GFŘ obracíte s upozorněním
na problém vystavování daňových dokladů při prodeji přepravních tarifů-jízdného
v lyžařských areálech, kde jsou provozovány lanové dráhy i lyžařské vleky, nyní tedy
s rozdílnou sazbou DPH. Provozovatel při prodeji není schopen dopředu určit, které dopravní
zařízení (lyžařský vlek, lanovou dráhu) lyžař využije, a prodává tedy v praxi jeden jízdní
doklad na dva druhy dopravních zařízení. Ptáte se, jak tedy mají provozovatelé v takových
areálech postupovat?
V odpovědi na Vaši žádost předesíláme, že GFŘ není až na výjimky stanovené v § 47a
a § 92h zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) oprávněno k závaznému výkladu
právních předpisů a rovněž ani k poskytování právního a vzdělávacího poradenství
v individuálních případech. Proto Vám doporučujeme obracet se při aplikaci ZDPH
na certifikovaného daňového poradce.
K vašemu dotazu uvádíme následující:
Lze bezpochyby přisvědčit názoru, že „provozovatel při prodeji není schopen dopředu určit,
které dopravní zařízení (lyžařský vlek, lanovou dráhu) lyžař využije“. Z toho ovšem i vyplývá,
že daňový doklad nelze řádně vystavit v okamžiku prodeje jízdenky a lze jej vystavit
až posléze, kdy už je skutečné využití dopravních zařízení známo.
Zákon o DPH stanoví, že daňový doklad (pokud je povinnost ho vystavit) musí být vystaven
do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň (§ 28 odst. 4). Povinnost přiznat daň
při poskytnutí služby vzniká ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (§ 20a odst. 1).
Při poskytnutí služby se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné (mimo jiné) dnem jejího
poskytnutí (§ 21 odst. 3), což bude v uvedených případech poslední den období, na které je
přepravní tarif prodáván. I když tedy v okamžiku prodeje provozovatel přijímá úplatu,

zdanitelné plnění k tomuto dni není známo dostatečně určitě a provozovatel nemá tedy
povinnost přiznat daň z této úplaty ke dni prodeje (§ 20a, zejména odst. 2 a 3),
ale až k poslednímu dni, na které je jízdenka prodávána.
Z výše uvedeného vyplývá, že ve Vámi uvedených případech by měl být daňový doklad
vystaven do 15 dnů po posledním dni platnosti jízdenky. Do těchto 15 dnů by mělo být
provozovateli známo i skutečné využití dopravních zařízení.
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