veřejná ochránkyně práv
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.
a
Komora daňových poradců České republiky
si Vás dovolují pozvat na odborné sympozium

Odpovědnost státu za škodu při správě daní
které se koná dne 28. března 2019
v sále Otakara Motejla
v budově Kanceláře veřejného ochránce práv
Údolní 39, 602 00 Brno
Funguje systém odškodňování státem v daňových věcech dobře a efektivně?
Osvědčil se duální model rozdělení kompetencí při rozhodování o odpovědnosti státu za škodu
mezi správní a civilní soudnictví?
Lze systém odškodňování vylepšit? Jak?
Odpovědi na tyto a další otázky budeme společně hledat na tomto odborném sympoziu. Zváni
jsou zástupci Ministerstva financí, Ministerstva spravedlnosti, Finanční správy, Nejvyššího
správního soudu, Nejvyššího soudu, České advokátní komory a Komory daňových poradců
a další odborná veřejnost.
Předpokládáme, že příspěvky budou prezentovány formou panelové diskuse. Přivítáme,
pokud se do následné debaty aktivně zapojí i ostatní účastníci.
Účast na sympoziu je bezplatná.
V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto
odkazem: REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ1, a to nejpozději do pátku 15. března 2019.
Každého účastníka či účastnici prosím registrujte jednotlivě.

Odbornou garantkou je Mgr. Ing. Radka Malinová (tel. 542 542 307,
radka.malinova@ochrance.cz), organizační garantkou je Bc. Barbora Höklová
(hoklova@ochrance.cz).
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Registrační formulář je umístěn na stránkách www.ochrance.cz v sekci Ombudsmanská akademie.

RÁMCOVÝ PROGRAM
28. března 2019
Moderuje: doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D.
09:30 – 10:00

Registrace účastnic a účastníků

10:00 – 10:15

Přivítání účastnic a účastníků
Úvodní slovo Mgr. Anny Šabatové, Ph.D., veřejné ochránkyně práv
Úvodní slovo Ing. Petry Pospíšilové, prezidentky Komory daňových
poradců

10:15 – 12:15

Trojkolejnost ochrany v případě zásahu do práv výkonem veřejné moci
JUDr. Pavel Simon, Nejvyšší soud
Pohled soudkyně Nejvyššího správního soudu na problematiku
odpovědnosti státu za škodu
JUDr. Barbara Pořízková, Nejvyšší správní soud
Pohled Ministerstva spravedlnosti na problematiku odpovědnosti státu
za škodu
Mgr. Jakub Severa, Ministerstvo spravedlnosti
Pohled ombudsmana na problematiku odpovědnosti za škodu
Mgr. David Slováček, Kancelář veřejného ochránce práv

12:15 – 13:00

Oběd

13:00 – 15:30

Vztah náhrady škody k úrokům hrazeným správcem daně
Mgr. Karel Šimek, Ministerstvo financí
Náhrada škody požadovaná po státu (správci daně) z pohledu
daňového subjektu
Ing. Tomáš Hajdušek, Komora daňových poradců
Náhrada škody požadovaná po státu (správci daně) z pohledu advokáta
Mgr. Jakub Šotník, Česká advokátní komora
Odpovědnost za škodu v rámci správy daní – současná právní úprava a
praxe
JUDr. Eva Kostolanská, Generální finanční ředitelství
Zdaňování přijatých náhrad škod a úroků – nesoulad s judikaturou ESLP
Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, Komora daňových poradců

15:30 – 15:45

Závěrečné shrnutí

