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Nahrávka webináře: Problematika DPH u nájmu nemovitých věcí 
po novele zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2021 

 

Od 1. 1. 2021 došlo k zásadní změně pravidel pro volbu zdanění při nájmu nemovitých věcí. 

Tato změna ovlivní nejen nově uzavírané smlouvy, ale vyžaduje též revizi již uzavřených 

nájemních smluv. Pro správné rozhodnutí a volbu vhodného postupu je navíc zásadní nejen 

znalost a porozumění § 56a novely zákona o DPH, ale také související legislativy, předpisů 

komunitárního práva, výstupů z judikatury a informací zveřejněných GFŘ. Ověřte si na 

základě řešení praktických příkladů, kdy můžete nájem nemovité věci zdanit, kdy nikoliv, a 

jak provést případnou úpravu odpočtu daně ze smluv uzavřených na nájem nemovitých věcí, 

které mají status nemovité věci určené k bydlení, před 1. 1. 2021. 

 

Přednáší: Ing. Jana Ledvinková 

Místo konání: offline 
 

Zaměření záznamu webináře:  

Záznam webináře se zabývá problematikou PDH u nájmu nemovitých věcí, zejména pak 

možností volby zdanění nájmu nemovité věci od 1. 1. 2021. Podrobně na konkrétních 

příkladech z praxe rozebírá, kdy nájemce může nájem nemovité věci zdanit, a kdy je naopak 

povinen nájem osvobodit. Otázkou může v praxi být též to, co je výhodné pro pronajímatele a 

co pro nájemce. Budete upozorněni na dopady, které budou mít změněné podmínky pro 

osvobození nájmu bytových prostor na plátce na konci roku 2021 a v průběžném období. Na 

konkrétních příkladech se mj. dozvíte, jak postupovat v hraničních případech. Probírané 

postupy se opírají o novelu zákona o DPH, související legislativu vč. evropských směrnic, 

judikaturu a doporučení vydaná GFŘ. 

 

Komu je záznam webináře určen: Záznam webináře je určen daňovým poradcům, 

ekonomům, jednatelům právnických osob, veřejnoprávním subjektům (obce, příspěvkové 

organizace), fyzickým osobám – vlastníkům nemovitých věcí, tedy všem, kteří pronajímají 

nemovité věci nebo jsou na pozici nájemce. 

 

Program nahrávky webináře: 

Charakteristika nemovité věci 

Status nemovité věci  

Definice nájmu nemovité věci – kde ji najdeme? 

Rozdíl mezi nájmem nemovité věci a ubytovacími službami 

Možnost volby zdanění nájmu nemovité věci od 1. 1. 2021 

Příklady  
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Závazná objednávka záznamu webináře DPH u nájmu nemovitých věcí  
Cena záznamu webináře: 1390,- Kč bez DPH  

 

Při zakoupení více přístupů pro jednu organizaci bude poskytnuta sleva ve výši 10 % 

z celkové ceny objednávky. 

 

Název společnosti: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Počet účastníků webináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 
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