
 

 

ve spolupráci s 

 

Krajským úřadem Jihočeského kraje 
 

si Vás dovolují pozvat 

na odborný seminář 

 

Místní poplatky 
 

který se koná 

dne 25. října 2016 

 

v kruhovém sále zastupitelstva 

Krajského úřadu Jihočeského kraje 

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

 

Cílem semináře je přiblížit účastníkům, zejména pracovníkům obecních úřadů, problematiku 

místních poplatků od vydání obecně závazné vyhlášky obce až k případnému vymáhání 

nedoplatků. Všeobecný přehled (včetně judikatury) doplňují informace o poznatcích 

a názorech veřejného ochránce práv. Přednášející předpokládají diskusi s účastníky o úskalích 

stávající právní úpravy při správě místních poplatků a společné hledání řešení sporných situací 

i ve složitějších případech. 
 

Seminář zajišťují právníci Kanceláře veřejného ochránce práv. 

 

Účast na semináři je bezplatná. Kapacita semináře je omezená, o účasti rozhoduje datum 

přihlášení. V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře na webových 

stránkách Veřejný ochránce práv - Rezervace, a to nejpozději do úterý 18. října 2016. 

Každého účastníka prosím registrujte jednotlivě. 
 

Praktické dotazy z oblasti tvorby obecně závazných vyhlášek i správy místních poplatků lze 

zasílat do čtvrtka 20. října 2016 na adresu kubikova@ochrance.cz. Přednášející je ve svých 

vystoupeních zohlední. 
 

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

Upozorňujeme, že občerstvení během semináře není zajištěno. 

http://www.ochrance.cz/rezervace/
mailto:kubikova@ochrance.cz
mailto:hoklova@ochrance.cz


 

 
 

RÁMCOVÝ PROGRAM 

 
25. října 2016 

 
08:45 – 09:00 Registrace účastníků 
 
09:00 – 09:50 Tvorba obecně závazných vyhlášek 
 

 obecná pravidla a nejčastější úskalí při tvorbě obecně závazné vyhlášky s ohledem na 
judikaturu Ústavního soudu ČR a stanoviska Odboru dozoru a kontroly Ministerstva 
vnitra. 

 otázky a diskuse v průběhu výkladu 
 

09:50 – 10:00 Přestávka 
 
10:00 – 11:20 Místní poplatky 
 

 právní úprava jednotlivých poplatků (včetně kritického pohledu na ni), vazby na jiné 
hmotněprávní předpisy a procesní úpravu (správa poplatků souhrnně v dalším bloku) 

 judikatura 

 případy ochránce 

 vzory obecně závazných vyhlášek 

 řešení modelového případu vadné obecně závazné vyhlášky 

 otázky a diskuse v průběhu výkladu 
 
11:20– 11:30 Přestávka 
 
11:30– 12:45 Správa místních poplatků 
 

 postup poplatníků a správce místního poplatku v časovém sledu, včetně vynucení 
splnění jednotlivých povinností (ohlášení, postup směřující k vyměření místního 
poplatku, vyměření, doručování, odvolání, lhůty k vyměření a placení poplatku, 
vymáhání) 

 otázky a diskuse v průběhu výkladu 
 
12:45 – 13:00 Shrnutí výsledků, závěr 


