
From: Asociace lanové dopravy [mailto:info@aldr.cz]  

Sent: Monday, January 28, 2019 9:23 AM 
To:  

Subject: ALDR: Provozovatelům lanových drah k novele zákona o DPH 

Importance: High 

 

       

 

  

  Provozovatelům lanových drah k novele zákona o DPH                                    28. 1.2019  

 

Vážení provozovatelé lanových drah, kolegové, 

dovolujeme si Vás informovat v souvislosti s novelou zákona 6/2019, kterou se mění zákon č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kancelář Asociace lanové dopravy v 

posledních dnech obdržela mnoho Vašich dotazů, proto Vám sdělujeme následující: 

Po konzultacích na Ministerstvu dopravy mám informace, že samotné vymezení služeb podléhající druhé 

snížené sazbě dle přílohy č. 2a k zákonu č. 235/2004 Sb. je definováno zcela jasně: 

„49 Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel s výjimkou osobní dopravy 

lyžařskými vleky.“ 

Pozemní doprava tak automaticky vylučuje působnost na visuté lanové dráhy a dle tohoto výkladu se tak 

novela dotýká pouze snížení sazby DPH na 10 % u pozemních lanových drah. 

Dle našich informací jste však byli v minulých dnech/týdnech konfrontováni s jiným výkladem jisté 

zájmové skupiny, která je jiného názoru, a proto chápeme Vaše dotazy. ALDR jako taková nebo její 

představitelé, Vám nesdělují „svůj názor“, případně „zbožná přání“, ale přenášíme Vám stanoviska 

dotčených orgánů a nemáme důvod je jakkoliv měnit, upravovat, ohýbat nebo zkreslovat.  

Věříme, že se nám podaří oficiální výklad dotčených orgánů získat během tohoto týdne a na základě něho 

budete moci jednat. 

Do té doby Vás žádáme o zdrženlivost a nešíření paniky. Pouze na základě oficiálních stanovisek odborů 

příslušných ministerstev je možno činit jakákoliv opatření.  

Oficiální informace Vám budou obratem rozeslány a uveřejněny na webu www.aldr.cz 

mailto:info@aldr.cz
http://www.aldr.cz/


S úctou, 

Jakub Juračka, prezident ALDR 

 

Partneři ALDR 

                         

                   

                         

ALDR dlouhodobě spolupracuje 

                  

                                     

 

 

U Rajské zahrady 3 / 1912, 130 00 Praha 3 
tel.: +420 233 552 302, fax: + 420 233 555 243 
e-mail: info@aldr.cz, web : www.aldr.cz 
eshop: eshop.aldr.cz 

ALDR představuje 147 subjektů, 313 lyžařských vleků s celkovou šikmou délkou přes 140km, 47 lanových drah s celkovou délkou přes 

40km a více než 260 km sjezdových tratí. 
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