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Návrh na změnu účinnosti zákona z 1. ledna 2019 na 1. ledna 2020:
Varianta 1. K původnímu vládnímu návrhu zákona v tisku 206/0
V části jedenácté, čl. XIX zní:
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019, s výjimkou
ustanovení čl. VII bodů 7, 8, 16 až 31 a 59 až 64, které nabývají účinnosti dnem jeho
vyhlášení,
b) ustanovení čl. VII bodu 38 a čl. IX bodů 2 až 4, které nabývají účinnosti dnem 15. února
2019,
c) ustanovení čl. V bodů 5, 112, 238 až 243 a čl. VI bodu 11, které nabývají účinnosti dnem
1. ledna 2021.
d) ustanovení čl. V bodu 28, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020
a)

Varianta 2. K návrhu rozpočtového výboru v tisku 206/2, pokud bude přijat
V části jedenácté, čl. XIX zní:
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení, s výjimkou
a)

ustanovení čl. V bodů 22, 32, 45, 62 a 261, čl. VI bodů 4 a 15, čl. VII bodů 5 a 6, 14
až 29, 37 a 58 až 63 a čl. VIII, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení,
b) ustanovení čl. III, čl. IV a čl. V bodu 236, která nabývají účinnosti prvním dnem
kalendářního čtvrtletí následujícího po dni jeho vyhlášení,
c) ustanovení čl. I bodu 6 a čl. VII bodu 40, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2020,
d) ustanovení čl. V bodů 111, 237 až 242, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2021.“.
e) ustanovení čl. V bodu 28, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020
Odůvodnění:
Cílem pozměňovacího návrhu je změna účinnosti návrhu zákona z 1. ledna 2019 na 1. ledna 2020 v bodu č.
28 novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „Zákon o DPH“) týkajícího se úpravy
ustanovení §13 odst. 3 písm. c) Zákona o DPH.
Při současném vývoji legislativního procesu je nejisté, kdy dojde k účinnosti novely. Tato nejistota má
přitom negativní dopady na daňové subjekty (zejm. leasingové společnosti a leasingové nájemce).
Z navrženého znění přechodných ustanovení vyplývá, že podle dnes platného znění Zákona o DPH bude
nutné postupovat v případě, že k podepsání smlouvy a předání předmětu leasingu dojde ještě před účinností
novely. Leasingové společnosti tak dnes nejsou ke dni podpisu smlouvy s klientem schopny určit, kterou
úpravou Zákona o DPH se mají řídit; nejsou v praxi dokonce ani schopny odhadnout, zda bude předmět
leasingu předán před nebo po účinnosti novely.
Dnes jsou již uzavírány kontrakty na pronájem osobních či užitkových aut s termínem výroby a dodání
jejich výrobcem v řádu měsíců. Stejně tak jde o kontrakty na velké investiční celky, které budou montovány
v průběhu následujících měsíců. Auto může být z výroby dodáno v období březen-duben 2019. Má
leasingová smlouva již reflektovat nové znění ustanovení §13 odst. 3 písm. c) Zákona o DPH, nebo naopak
má vycházet z odpovídajícího ustanovení dle textu současného Zákona o DPH?
Odklad účinnosti bodu č. 28 novely Zákona o DPH na 1. 1. 2020 bude znamenat, že v době příprav
kontraktů bude možné rozumně předjímat, jakou právní úpravou se řídit, a bude možné nastavit potřebné
parametry leasingových smluv.

