Kancelář veřejného ochránce práv
si Vás dovoluje pozvat na online seminář

Správa místních poplatků
– změny právní úpravy 2021
který se koná dne 21. května 2021
prostřednictvím platformy Lifesize1
z Kanceláře veřejného ochránce práv v Brně
pro vybrané kraje ČR
Cílem semináře je přiblížit účastníkům a účastnicím nejvýznamnější změny zákona o místních
poplatcích a daňového řádu účinné od roku 2021 s důrazem na správu místních poplatků.
Pracovníci Kanceláře veřejného ochránce práv s účastníky a účastnicemi projdou novely těchto
předpisů a upozorní na možná úskalí aplikace nových pravidel.
Seminář zajišťují právníci Kanceláře veřejného ochránce práv Mgr. Ing. Radka Malinová a
Mgr. Martin Hurych.
Účast na semináři je bezplatná. Kapacita semináře je omezená, proto prosíme o přihlášení maximálně 1
osoby za instituci/úřad. Při zájmu výrazně převyšujícím současnou kapacitu, realizuje Kancelář seminář
na toto téma opakovaně.
V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto odkazem
REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ2, a to nejpozději do pondělí 17. května 2021.
Každého účastníka či účastnici prosím registrujte jednotlivě.
Při zájmu výrazně převyšujícím současnou kapacitu, realizuje Kancelář seminář na toto téma
opakovaně.
Přednášející uvítají diskusi s účastníky a účastnicemi o úskalích nové právní úpravy.
Ocení proto, pokud účastníci a účastnice zašlou své případné dotazy k tématu v rámci registrace,
či do pátku 14. května 2021 na e-mailovou adresu malinova@ochrance.cz.
Dotazy k programu ráda zodpoví Mgr. Ing. Radka Malinová (tel. 542 542 307, malinova@ochrance.cz).
Organizaci zajišťuje Bc. Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz).
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Pro připojení k semináři účastníkům a účastnicím postačí internetový prohlížeč Google Chrome.
Registrační formuláře k aktuálně nabízeným vzdělávacím akcím jsou umístěny na stránkách www.ochrance.cz
v sekci Vzdělávací akce pod odkazem Rezervace.
2

RÁMCOVÝ PROGRAM
21. května 2021
08:30 – 09:00

Přihlášení a prezence účastníků a účastnic

09:00 – 10:00

Novely zákona o místních poplatcích
 změny u poplatku z pobytu
 nové poplatky za komunální odpad

10:00 – 11:00

Daňový řád
 změny v procesním postupu při stanovení poplatku
 změny při placení poplatku

11:00 – 11:45

Diskuse

