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CÍLE KURZU 

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům aktuální informace vztahující se k problematice 

místních poplatků, především k těm aspektům, které působní problémy v praxi.  

Absolvent se bude orientovat v problematice nezletilých poplatníků, vyměření, zvýšení či 

prominutí místního poplatku a v postupech při vymáhání těchto veřejnoprávních pohledávek 

atd. Samozřejmostí je seznámení s právním rámcem místních poplatků a jejich rozdělení.   

Závěr bude věnován konzultacím. Dotazy a podněty korigující oblasti, na něž by měl být kurz 

především zaměřen, lze posílat (max. 3 pracovní dny před konáním semináře) na kontaktní e-

mail ladova@kolumbuspm.cz. 

 

  

 

AKTUÁLNÍ OTÁZKY 

ZÁKONA O MÍSTNÍCH 

POPLATCÍCH 

 

PODROBNÁ ANOTACE KURZU  

Akreditace Ministerstva vnitra České republiky  

  

MÍSTO  

NBC Office, 28. října 61, 702 00 Ostrava, u zastávky MHD Karolina 

 

TERMÍN 

7. března 2023 9:00 – 15:30 (8 vyučovacích hodin)  

LEKTOR 

JUDr. Mgr. Pavla Ládová 

 

CENA 

2.490, - Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC a zaměstnance v sociálních 

službách osvobozeno od DPH, pro ostatní účastníky 3.013, - Kč vč. DPH) 
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OBSAH KURZU 

1 . Právní úprava 

• Právní zakotvení 

• Dopady novely č. 278/2019 Sb. 

• Novela č. 609/2020 Sb. a její dopady 

• Novela č. 543/2020 Sb. 

 

2. Místní poplatky 

• Právní rámec  

• Charakteristika místních poplatků 

• Druhy poplatků a jejich poplatkové prvky včetně judikatury a příkladů z praxe: 

o ze psů, 

o z pobytu, 

o za užívání veřejného prostranství (např. cvičení maminek s dětmi), 

o ze vstupného, 

o za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, 

o za zhodnocení stavebního pozemku,  

o za komunální odpad, 

o za obecní systém odpadového hospodářství, 

o za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, 

• Aktuální judikatura 

 

3. Vztah právních předpisů týkajících se místních poplatků 

4. Procesní aspekty místních poplatků 

• Správa místních poplatků 

• Náležitosti ohlášení 

• Poplatkové řízení a správce poplatku 

 

5. Exkurz do aktuální judikatury 

6. Diskuse a závěr 

 

LEKTOR KURZU 

  

JUDr. Mgr. Pavla Ládová 

advokátka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti 

soukromého práva, autorka řady odborných 

příspěvků a publikací 


