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Nahrávka webináře Ekonomická činnost, předmět daně a nakládání s 

majetkem u vybraných neziskových subjektů pohledem zákona o DPH 
Jak řešit DPH u neziskových subjektů při nakládání s nemovitými věcmi – v příkladech 

 

Seznamte se s problematikou uplatnění DPH u vybraných neziskových subjektů, a to 

především při posuzování ekonomické činnosti, řešení situace, kdy se subjekt stává osobou 

povinnou k dani a následně i plátcem. Upozorněni budete na plnění, která nejsou předmětem 

daně, plnění která jsou osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně a zdanitelná plnění.    

 

Přednáší: Ing. Jana Ledvinková 

Místo konání: offline 
 

Zaměření záznamu webináře:  

Záznam webináře je zaměřen především na výsledky jednání koordinačního výboru týkajícího 

se posouzení, zda v případě obcí jako neziskového subjektu při prodeji nemovitého majetku 

dochází k povinnosti tento prodej zdanit. 

 

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

ekonomům, jednatelům právnických osob, které nebyly založeny či zřízeny za účelem 

podnikání, a především subjektům vykonávající činnost v oblasti působnosti veřejné správy 

(obce, příspěvkové organizace) a dalším neziskovým subjektům, nadacím a spolkům. 

 

Program nahrávky webináře: 

Obecná problematika neziskových subjektů na pozici plátců dph 

Ekonomická činnost 

Osoba povinná k dani, plátce 

Předmět daně 

Nakládání s majetkem 

Koov č. 568/09.09.20 – uplatnění DPH při prodeji majetku plátcem (se zaměřením na 

neziskové subjekty, zejména obce a příspěvkové organizace) 

Nárok na odpočet – přiřazovací systém odpočtu  

Závěr 
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Závazná objednávka záznamu webináře Ekonomická činnost, předmět 

daně a nakládání s majetkem u vybraných neziskových subjektů pohledem 

zákona o DPH 
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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