
 

 
Kancelář veřejného ochránce práv 

 
si Vás dovoluje pozvat na seminář 

Správa místních poplatků 

který se koná 
dne 24. dubna 2018 

 
v multifunkční posluchárně 
Obchodní akademie a VOŠS 

Zelená 2524/40A, 702 00 Ostrava 
 

Cílem semináře je přiblížit účastníkům a účastnicím, zejména pracovníkům a pracovnicím 

obecních úřadů, problematiku místních poplatků od vydání obecně závazné vyhlášky obce 

až k případnému vymáhání nedoplatků. 

Pracovníci/e veřejného ochárnce práv s účastníky projdou zákon o místních poplatcích 

a upozorní na možná úskalí jeho aplikace. Všeobecný přehled doplní informace o poznatcích 

a názorech veřejného ochránce práv. 

 

Seminář zajišťují právníci Kanceláře veřejného ochránce práv Mgr. Bc. Radka Malinová 

a Mgr. Jan Ščučka. 

 

Účast na semináři je bezplatná. Kapacita semináře je omezená. 

V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto 

odkazem: REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ1, a to nejpozději do úterý 17. dubna 2018. 

Každého účastníka či účastnici prosím registrujte jednotlivě. 

 

Přednášející uvítají diskusi s účastníky a účastnicemi o úskalích stávající právní úpravy 

při správě místních poplatků. Ocení proto, pokud účastníci a účastnice zašlou své případné 

dotazy k tématu v rámci registrace, či do úterý 17. dubna na e-mailovou adresu 

scucka@ochrance.cz. 

 

Organizaci zajišťuje Bc. Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz ). 

Dotazy k programu rád zodpoví Mgr. Jan Ščučka (tel. 542 542 359, scucka@ochrance.cz). 

                                                        
1 Registrační formulář je umístěn na stránkách www.ochrance.cz v sekci Ombudsmanská akademie. 
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RÁMCOVÝ PROGRAM 

 
24. dubna 2018 

 

08:30 – 09:00 Registrace účastníků 

09:00 – 09:15 Seznámení s činností veřejného ochránce práv v oblasti místních 
poplatků 

09:15 – 09:45 Dílčí postřehy k tvorbě obecně závazných vyhlášek  

09:45 – 10:00 Přestávka 

10:00 – 11:30 Místní poplatky 

 právní úprava jednotlivých poplatků  

 judikatura 

 případy ochránce 

11:30 – 11:45 Přestávka 

11:45 – 13:15 Správa místních poplatků 

 právní úprava postupu správce místního poplatku  

 judikatura 

 případy ochránce 

13:15 – 13:45 Zodpovězení zaslaných dotazů 
 


