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Slovo z radnice 
 

Vážení spoluobčané,  
nový rok 2020 je tu, přeji vám ať je pro vás 
úspěšný, klidný a ať se vám splní všechny 
plány, přání a předsevzetí.  
Ještě drobný dovětek k závěru minulého roku. 
Jak víte, Fake news jsou nepravdivé zprávy 
šířící se mediálním prostorem a mezi lidmi, 
které nepracují se seriózními zdroji, ale 
záměrně manipulují s informacemi, překrucují 
a zveličují je. Nu, a tak se stalo, že jednu 
takovou máme i v naší obci. Prý zastupitelstvo 
schválilo novou vyhláškou osazení mýtných 
bran na vjezdy do našeho města a všichni 
budou platit za průjezd. Nevím, kde se zrodila 
taková hloupost, nicméně vidím, že je nutné 
vše uvést na pravou míru.  
Dle nového zákona jsme byli nuceni vydat 
nové vyhlášky o poplatku z pobytu, ze psů, z 
užívání veřejného prostranství a poplatku za 
vjezd do vybraných částí města. A o tu 
poslední jde. Všichni víme, že zpoplatněný 
vjezd do města platí pro návštěvníky řadu let. 
Nepamatuji si, kdy tomu tak nebylo. Je to dáno 
požadavkem „Lázeňského statutu města 
Janské Lázně“ k omezení dopravy. Nová 
vyhláška na toto téma se v podstatě v ničem 
neliší od té zrušené. Dává pouze některé 
výrazy do souladu s novým zákonem, jako je 
např. výměna textu „řízení o poplatcích 
vykonává městský úřad“ za „správcem 
poplatku je městský úřad“, nebo “místo 
podnikaní“ je změněno na „sídlo podnikatele“. 
Celkem v ní je pět takovýchto kosmetických 
změn. Sazby zůstaly stejné, pouze jsme snížili 
na polovic roční poplatek u „v ostatních 
případech“. Co ale podstatně zjednodušuje 
nová vyhláška, je úhrada jednodenního 
vjezdu. Dosud ho bylo možné platit pouze na 
městském úřadě, a to v úředních hodinách. 
Nyní je možný jednodenní vjezd uhradit na 

vjezdových automatech. Toť vše, žádné jiné 
změny, či jak slyším přitvrzování. I po 
konzultaci s městskou policií se nic z jejich 
strany ve vztahu k přijíždějícím návštěvníkům 
města nemění. Bylo nám však doporučeno 
zvýraznit značky „Zákaz vjezdu všem 
motorovým vozidlům“ s dodatkovou tabulkou 
„Místní obsluze a na povolení městského 
úřadu“.  Tolik na vysvětlenou.  
Když už jsem u nových vyhlášek, každý, kdo 
ubytovává za úhradu, ať podnikatel, OSVČ či 
příležitostný ubytovatel, je povinen se 
zaregistrovat na městském úřadě k tomuto 
poplatku.  
Posledním připomenutím je zákaz používání 
pyrotechniky v našem městě a okolí. 
Městskou vyhláškou se tento zákaz vztahuje 
na zastavěnou část obce, Správou KRNAP na 
celé okolí města včetně Černé hory. 

 Jiří Hradecký, starosta 
 

Informace z radnice 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
11. prosince 2019 
Rada města vzala na vědomí: 

 informaci o neúspěšné žádosti o dotaci na 
parkourové hřiště z programu „Oranžové 
hřiště“ od nadace ČEZ a pověřila TH odbor 
zajistit upravení projektu a podání žádosti o 
dotaci v jiné výzvě 
Rada města souhlasila: 
• s rekonstrukcí objektu školy v přírodě 
Duncan čp. 211 
• s odstraněním stavby chaty Alenka čp. 33 za 
podmínky uzavření dohody o zpoplatnění užití 
místní komunikace na pozemku p.p.č. 51/1 v 
k.ú. J.L. v ulici K Zámečku před započetím 
demolice a její statické zajištění od demolice 
až do dokončení výstavby nového objektu 
Rada města schválila: 
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 uzavření smlouvy o pojištění vozidel města 
Janské Lázně s Českou pojišťovnou, a.s. za 
roční pojistné 51.492 Kč 

 rozpočet příspěvkové organizace Základní 
škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres 
Trutnov na rok 2020 

 střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola, 
Janské Lázně, okres Trutnov na roky 2020 – 
2022 

 uzavření dodatku č. 18 ke smlouvě o svozu 
komunálního odpadu mezi městem Janské 
Lázně a společností TRANSPORT Trutnov s.r.o. 
a zmocnila starostu k podpisu tohoto dodatku 
Rada města: 
• se připojila k výzvě Svazu města obcí ČR 
„VÝZVA DESET DŮVODŮ, PROČ ŘÍCI JASNÉ 
„NE“ NOVÉMU STAVEBNÍMU ZÁKONU“ a 
vydává k novému stavebnímu zákonu 
nesouhlasné stanovisko 
Rada města požaduje: 
• k žádosti o vyjádření ke studii stavby RD na 
p.p.č. 133/3 v k.ú. Č.H. předložit stanovisko 
Městského úřadu Trutnov, oddělení územního 
plánování, dále vzít v potaz, že studie umisťuje 
stavbu ke společným hranicím blíže, než 
umožňuje vyhláška č. 501/2006 Sb. o 
obecných požadavcích na využívání území, § 
25, odst. (2) a dále požaduje stanovisko od 
společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov 
a.s. k umístění stavby do blízkosti „vodojemu“ 
na st.p.č. 78 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších 
• k žádosti o vyjádření k výstavbě 
„Ubytovacího zařízení Ski&Bike u sjezdovky, 
hotel apartments na pozemcích st.p.č. 64/1 
v k.ú. Č.H.“ umístění prostor pro služby 
(restaurace, občerstvení, atd.) přímo do 
objektu, nesouhlasí s výstavbou objektu 
občerstvení u hřiště (pouze veřejné WC) a 
předloženou plánovací smlouvu pokládá za 
bezpředmětnou 
Rada města odložila: 

• žádost o umístění reklamy na čp. 85 – 
Quisisana a požaduje předložit z důvodu, že 
objekt je památkově chráněný vyjádření 
Městského úřadu Trutnov, odbor výstavby, 
oddělení památkové péče 
Rada města nesouhlasila: 
• s podáním žádosti o dotaci od 
Královéhradeckého kraje na veřejné WC z 
důvodu velmi nízké dotace (rozpočet přes 6,4 
mil. Kč, max. dotace 1,5 mil. Kč) 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
16. prosince 2019 
Rada města schválila: 
• uzavření nájemních smluv na dobu určitou 
od 01.01.2020 do 31.12.2020 na pronájem 
bytů v čp. 15 – Zdena (za 43 Kč/m²/měsíc), 
pronájem bytů v čp. 85 – Quisisana a čp. 81 (za 
64 Kč/m²/měsíc) stávajícím nájemníkům 
 

Zasedání Zastupitelstva města Janské 
Lázně dne 16. prosince 2019 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: 

 zápis z 6. zasedání zastupitelstva města, 
včetně usnesení z tohoto zasedání bez 
připomínek 
Zastupitelstvo města schválilo: 

 rozpočtové opatření č. 6/2019, kterým se 
zvyšují příjmy o 1.126.625 Kč 

 poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu 
města Janské Lázně na rok 2020 organizacím a 
spolkům: 
Sportovní klub Janské Lázně, z.s. – příspěvek 
na turnaj ve stolním tenisu 25.000 Kč, 
příspěvek na úhradu pronájmu tělocvičny 
6.500 Kč, příspěvek na provoz oddílů 
sportovců 250.000 Kč, příspěvek na pořádání 
závodu Krkonošská 70 MBT 30.000 Kč, 
příspěvek na údržbu hřiště a provoz SK oddíl 
fotbalu 506.000 Kč 
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Centrum handicapovaných lyžařů, z.s. – 5.000 
Kč 
SK HS Janské Lázně, z.s. – 15.000 Kč 
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Janské 
Lázně, p.s.  – 30.000 Kč 
Veselý výlet – příspěvek na vydání časopisu – 
28.000 Kč 
Městská knihovna Trutnov – dotace na nákup 
knih do výměnných fondů – 4.000 Kč 
Oblastní charita Červený Kostelec - 5.000 Kč 
Proškolák, z.s. - 20.000 Kč 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 
Horní Maršov – 20.000 Kč 
a dále schválilo uzavření veřejnoprávních 
smluv na uvedené příspěvky 

 schodkový rozpočet města Janské Lázně na 
rok 2020 s příjmy ve výši 30.869.577 Kč a 
výdaji ve výši 38.432.037 Kč. Schodek ve výši 
7.562.460 Kč (plánované projekty) a 372.162 
(úvěr TTR Carraro), je financován z ušetřených 
prostředků minulých let. Příspěvek 
příspěvkové organizaci bude poskytnutý ve 
výši 900.100 Kč za podmínky vyúčtování. 

 prodej části pozemku p.p.č. 172/1 v k.ú. 
Černá Hora v Krkonoších o výměře 1 611 m², 
druh pozemku ostatní plocha, za cenu 
8.000.000 Kč společnosti RODOP, a.s., 
Nábřežní 87/2, 150 00 Praha 5, IČ:  25082779 
s podmínkami, že se kupující v kupní smlouvě 
pod smluvní pokutou mimo jiné zaváže, že 
účel využití pozemku bude splňovat podmínky 
platného Územního plánu Janské Lázně a 
vystaví na pozemku dle zaslané nabídky 
dependanci ke stávajícímu hotelu Omnia a 
dále, že pozemek ve lhůtě 10 let nezcizí 

 prodej pozemku st.p.č. 198 k.ú. Janské 
Lázně o výměře 22 m², zastavěná plocha a 
nádvoří, za cenu 950 Kč/m² s přičtením 
nákladů na vypracování znaleckého posudku a 
vložení do KN  

 výměnu části pozemku p.p.č. 15/2 k.ú. 
Janské Lázně (vlastník město Janské Lázně) o 

výměře 87 m² dle GP č. 524-429/2019 
označené jako díl „b“ za část pozemku p.p.č. 
12/2 k.ú. Janské Lázně (vlastník Českobratrská 
církev evangelická) o výměře 87 m² označené 
jako díl „a“ a zmocňuje starostu města k 
podpisu směnné smlouvy 

 uzavření smlouvy o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k majetku č. 75/512/2019, 
jejímž předmětem je bezúplatný převod 
pozemkových parcel č. 15/5 a 314/5 
zapsaných na LV č. 60000 pro k.ú. Janské 
Lázně, kdy Česká republika – Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových 
vystupuje v roli převodce a město Janské 
Lázně v roli nabyvatele 
Zastupitelstvo města nevyhovělo: 

 žádostem o příspěvky spolku Sportovního 
clubu Obchodní akademie, z.s., Farní charity 
Dvůr Králové n. Labem, Sjednocené 
organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s. 
Zastupitelstvo města souhlasí: 

 ve věci vypracování „Územní studie US2 
Janské Lázně, plocha přestavby P3, UO Protěž“ 
s uzavřením dohody na smír s IMP architekti 
s.r.o. IČ 60913720 a přijetím částky 35.000 Kč 
Zastupitelstvo města vydalo: 

 Obecně závaznou vyhlášku města Janské 
Lázně č. 5/2019, která ruší obecně závaznou 
vyhlášku č. 5/2010 o místním poplatku ze 
vstupného 

 Obecně závaznou vyhlášku města Janské 
Lázně č. 2/2019 o místním poplatku za 
povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do 
vybraných míst a částí města 

 Obecně závaznou vyhlášku města Janské 
Lázně č. 3/2019 o místním poplatku ze psů 

 Obecně závaznou vyhlášku města Janské 
Lázně č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu 

 Obecně závaznou vyhlášku města Janské 
Lázně č. 6/2019 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství 

(MV) 
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Informace ke změně místního poplatku 
z pobytu 

Novela zákona číslo 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, mimo jiné ruší dřívější poplatek z 
ubytovací kapacity a poplatek za lázeňský a 
rekreační pobyt a nahrazuje jej poplatkem z 
pobytu s novými pravidly. Město Janské Lázně 
zavedlo místní poplatek z pobytu vyhláškou č. 
4/2019 s účinností od 1. 1. 2020. Vyhláška 
současně ruší místní poplatek z ubytovací 
kapacity a místní poplatek za lázeňský nebo 
rekreační pobyt. 
Nová vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku 
z pobytu není výmysl města Janské Lázně, ale 
jde o zákonnou povinnost reagovat na 
novelizaci zákona o místních poplatcích.  
Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající 
nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů 
u jednotlivého poskytovatele pobytu 
poskytnutý na území města Janské Lázně. 
Zpoplatňuje se každý započatý den pobytu 
s výjimkou dne počátku pobytu. Plátcem 
poplatku je poskytovatel úplatného pobytu 
(plátce). Plátce vybere poplatek od poplatníka 
a odvede jej správci poplatku (městskému 
úřadu). Poplatníkem je ubytovaná osoba, 
která není přihlášena v Janských Lázních. 
(pojem „není přihlášena“ znamená, že zde 
nemá trvalý pobyt nebo zde není hlášena ve 
smyslu zákona o pobytu cizinců, zákona o 
azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců). 
Rozšiřuje se okruh plátců 
Poplatek je vybírán nejen za pobyt v objektech 
a prostorách, které jsou k přechodnému 
ubytování za úplatu přímo určeny (jako tomu 
bylo u poplatku z ubytovací kapacity), ale nově 
je zpoplatněno také poskytnutí úplatného 
pobytu v rodinném domě, bytě, rekreačním 
objektu, ateliéru, ale také úplatné poskytnutí 
zahrady pro stanování nebo pobyt v karavanu 
a podobně. 
 

Nerozhoduje účel pobytu ani účel užívání 
objektu, ve kterém se pobyt uskutečňuje. 
Ohlášení 
Všichni plátci (poskytovatelé pobytu) musí 
podat nové ohlášení. 
Termín: do 15. ledna 2020 
Tiskopisy k vyplnění naleznete na 
www.janske-lazne.cz v aktualitách nebo vám 
je poskytneme na městském úřadě. 
Vyplněné tiskopisy můžete odeslat datovou 
schránkou, poštou nebo doručit osobně 
referentce ES odboru městského úřadu, která 
tuto agendu zpracovává. 
Kontakt: Jaroslava Berková, kancelář č. 4, tel. 
č. 499 875 101 
Splatnost poplatku 
Poplatek je splatný do 10. dne následujícího 
měsíce po daném čtvrtletí příslušného 
kalendářního roku.  
Sazba poplatku 
Zpoplatňuje se každý započatý den pobytu 
s výjimkou dne jeho počátku. Vyhláška stanoví 
sazbu poplatku ve výši 21 Kč. 

 (MV) 
 

Informace o cenách vodného a 
stočného 

Pro rok 2020 byly ceny vodného a stočného 
(Vak Trutnov) stanoveny takto: 
Vodné: 47,73 Kč/m³ (rok 2019 - 45,79 Kč/m³) 
vč. DPH 
Stočné: 35,22 Kč/m³ (rok 2019  - 33,96 Kč/m³) 
vč. DPH 
Celkem: 82,95 Kč/m³ vč. DPH 
V současné době se jedná o cenu v dolní části 
cenového rozpětí v ČR. 
 

 Oznámení 
 

Vážení občané, 
na základě oznámení společnosti TRANSPORT 
Trutnov s.r.o., která zajišťuje likvidaci 

http://www.janske-lazne.cz/
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komunálního odpadu v katastru města Janské 
Lázně, dochází v roce 2020 ke změnám: 
SVOZ Z POPELNICE 110 l, 120 l 
pouze paušální známky: 
52 svozů za rok (zelená známka) 2.020 Kč 

 (svoz 1 x týdně) 
SVOZ Z KONTEJNERŮ 1100 l: 
Svoz provádí TRANSPORT Trutnov s.r.o. na 
základě uzavřených smluv s jednotlivými 
žadateli. 
SVOZ  PYTLŮ 
pytel 120 l(pytel označený TRANSPORT s.r.o.) 75 Kč 

--- 

Známky a pytle se prodávají na městském 
úřadě, smlouvy na kontejnery si uzavírá 
každý samostatně se společností TRANSPORT 
Trutnov s.r.o. 

 --- 

Svozy nebezpečného odpadu budou 
prováděny dvakrát ročně, místo a termín 
svozu budou vždy včas zveřejněny. 
V Janských Lázních 17.12.2019 

Ing. Jiří Hradecký v.r., starosta města 
 
Obecně závazná vyhláška 
č. 2/2019, 
o místním poplatku za povolení 
k vjezdu s motorovým vozidlem 
do vybraných míst a částí města 
Zastupitelstvo města Janské Lázně se na svém 
zasedání dne 16. prosince 2019 usnesením č. 
Z 64/07/19 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních 
poplatcích“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):  

 
Čl. 1  Úvodní ustanovení 

(1) Město Janské Lázně touto vyhláškou zavádí 
místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým 
vozidlem do vybraných míst a částí měst (dále jen 
„poplatek“).  
(2) Správcem poplatku je městský úřad.1 

                                                             
1 § 15 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) 
2 § 10 odst. 2 zákona o místních poplatcích 

 
Čl. 2  Předmět poplatku a poplatník 

(1) Poplatek se vybírá za povolení k vjezdu s 
motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města 
(dále jen "vybraná místa"), do kterých je jinak vjezd 
zakázán příslušnou dopravní značkou.2 
(2) Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, 
které bylo vydáno povolení k vjezdu s motorovým 
vozidlem do vybraných míst (dále jen „poplatník“).3 

 
Čl. 3  Vybraná místa 

Vybraná místa podléhající poplatku jsou komunikace 
vyznačené v příloze č. 1, do kterých je jinak vjezd 
zakázán dopravní značkou „Zákaz vjezdu všech 
motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou „Dopravní 
obsluze a na povolení MěÚ Janské Lázně vjezd 
povolen“. Jedná se o náměstí Svobody, ulici 
Lázeňskou, Obchodní, Na Sluneční stráni, Školní, 
Rekreační, Dolní promenádu, Horní promenádu a část 
ulice Černohorské a část ulice Lesní. 

 
Čl. 4  Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník je povinen splnit ohlašovací 
povinnost vůči správci poplatku při podání žádosti o 
povolení k vjezdu.  
(2) V ohlášení poplatník uvede4 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo 
název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo 
pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další 
adresu pro doručování; právnická osoba uvede též 
osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v 
poplatkových věcech, 
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů 
platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb 
v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou 
činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s 
podnikatelskou činností poplatníka, 
c) další údaje rozhodné pro stanovení 
poplatku, zejména počet a označení vozidel, na které 
je povolení k vjezdu vydáváno, dobu na kterou je 
povolení vydáváno, včetně údaje dokládajícího 
případný nárok na osvobození od poplatkové 
povinnosti. 
(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na 
území členského státu Evropské unie, jiného 
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském 
prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě 
údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého 
zmocněnce v tuzemsku pro doručování.5 
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v 
ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto 
změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.  

3 § 10 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 
5 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
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(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho 
změnu se nevztahuje na údaje zveřejněné pro tyto 
účely správcem poplatku na úřední desce. 
 

Čl. 5  Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku za vozidlo a každý započatý 
den činí 
a) za osobní vozidlo     50 Kč 
b) za vozidlo nad 3,5t   150 Kč 
 
(2) Sazba poplatku stanovená paušální částkou za 
kalendářní rok činí: 
a) pro fyzické osoby zaměstnané ve vybraném místě 
    první povolení   200 Kč 
    každé další povolení  500 Kč 
b) v ostatních případech          1000 Kč 
 

Čl. 6  Splatnost poplatku 
(1) Poplatek je splatný současně s vydáním 
povolení. 
(2) Jednodenní poplatek lze platit prostřednictvím 
platebních automatů6. V tomto případě je den 
splatnosti shodný se dnem platby. 
 

Čl. 7  Osvobození a úlevy 
(1) Poplatek neplatí fyzické osoby přihlášené nebo 
vlastnící nemovitosti ve vybraném místě, osoby jim 
blízké, manželé těchto osob a jejich děti, a dále osoby, 
které ve vybraném místě užívají nemovitost 
k podnikání nebo veřejné prospěšné činnosti nebo 
osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P a 
jejich průvodci.7 
(2) Od poplatku se dále osvobozují: 
a) zaměstnanci města Janské Lázně, zaměstnanci 
organizace zřízené městem Janské Lázně, 
b) řidiči vozidel zajišťujících dopravu dětí do školy, 
c) řidiči vozidel zajišťujících svatební a smuteční 
obřady v den jejich konání, 
d) řidiči vozidel s platnou parkovací kartou vydanou 
Městským úřadem Janské Lázně 
e) fyzické osoby přihlášené mimo vybrané místo a 
právnické osoby se sídlem mimo vybrané místo   
(3) Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. (2) 
tohoto článku je poplatník povinen ohlásit před 
vydáním povolení. 
(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost 
ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtě 
stanovené touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na 
osvobození zaniká.8 
 

Čl. 8  Přechodné a zrušovací ustanovení 

(1) Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí 
účinnosti této vyhlášky se řídí dosavadními právními 
předpisy. 

                                                             
6 umístění platebních terminálů na území města je zveřejněno na 
webových stránkách města 

(2) Ruší se Obecně závazná vyhláška města 
Janské Lázně č. 2/2018, o místním poplatku za 
povolení k vjezdu motorových vozidel do vybraných 
míst a částí města ze dne 1. listopadu 2018. 
 

Čl. 9  Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020. 
 
Ing. Jiří Hradecký v.r.            Petr Hřebačka v.r. 
starosta             místostarosta  
 

Obecně závazná vyhláška města 
Janské Lázně č. 5/2019 
o zrušení obecně závazné vyhlášky o 
místním poplatku ze vstupného 
Zastupitelstvo města Janské Lázně se na svém 
zasedání dne 16. prosince 2019 usnesením  
č. Z 63/07/19 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):  

 

Čl. 1  Zrušovací ustanovení 
Ruší se obecně závazná vyhláška města Janské 
Lázně č. 5/2010 o místním poplatku ze vstupného, ze 
dne 2. prosince 2010. 

 
Čl. 2  Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020. 
 
Ing. Jiří Hradecký v.r.            Petr Hřebačka v.r. 
starosta             místostarosta  

 
Obecně závazná vyhláška města 
Janské Lázně č. 6/2019 
o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství 
Zastupitelstvo města Janské Lázně se na svém 
zasedání dne 17. prosince 2019 usnesením  
č. Z 67/07/19 usneslo vydat na základě § 14 zákona 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů), a v souladu s § 10 písm. d) a § 
84 odst. 2 písm. h) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku 
(dále jen „tato vyhláška“):  

 
Čl. 1  Úvodní ustanovení 

(1) Město Janské Lázně touto vyhláškou zavádí 
místní poplatek za užívání veřejného prostranství 
(dále jen „poplatek“). 

7 § 10 odst. 1 věta druhá a třetí zákona o místních poplatcích 
8 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích 
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(2) Správcem poplatku je městský úřad9 (dále jen 
„správce poplatku“). 

 
Čl. 2  Předmět poplatku a poplatník 

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se 
vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, 
kterým se rozumí provádění výkopových prací, 
umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro 
poskytování prodeje a služeb, pro umístění 
stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení 
cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, 
umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího 
místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, 
sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby 
filmových a televizních děl.10 
(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí 
fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné 
prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále 
jen „poplatník“).11 

 
Čl. 3    Veřejná prostranství  

Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství, 
která jsou uvedena jmenovitě v příloze č. 1 a graficky 
vyznačena na mapě v příloze č. 2. Tyto přílohy tvoří 
nedílnou součást této vyhlášky. 

 
Čl. 4  Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání 
veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 3 
dny před zahájením užívání veřejného prostranství. 
V případě užívání veřejného prostranství po dobu 
kratší než 2 dny, je povinen splnit ohlašovací 
povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného 
prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, 
neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník 
povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže 
následující pracovní den. 
(2) V ohlášení poplatník uvede12 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo 
název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo 
pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další 
adresu pro doručování; právnická osoba uvede též 
osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v 
poplatkových věcech, 
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů 
platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb 
v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou 
činností, v případě, že předmět poplatku souvisí 
s podnikatelskou činností poplatníka, 
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, 
zejména předpokládanou dobu trvání záboru, způsob 
zvláštního užívání, místo a výměru užívání veřejného 

                                                             
9 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
10 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
11 § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
12 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 

prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik 
nároku na případnou úlevu nebo osvobození od 
poplatku. 
(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na 
území členského státu Evropské unie, jiného 
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském 
prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě 
údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého 
zmocněnce v tuzemsku pro doručování.13 
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, 
je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů 
ode dne, kdy nastala.14 
(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho 
změnu se nevztahuje na údaj, který může správce 
poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků 
nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný 
přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku 
na své úřední desce.15 
 

Čl. 5  Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a 
každý i započatý den: 
a) za umístění dočasných staveb a zařízení 
sloužících pro poskytování služeb                      10 Kč 
b) za umístění dočasných staveb sloužících pro 
poskytování prodeje.......…......                           10 Kč 
c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování 
prodeje.................................                               10 Kč 
d) za provádění výkopových prací.....              10 Kč 
e) za umístění stavebních zařízení.....             10 Kč 
f) za umístění reklamních zařízení...               10 Kč 
g) za umístění zařízení lunaparků a jiných 
obdobných atrakcí ..............................                 5 Kč 
h) za umístění zařízení cirkusů..                        5 Kč 
i) za umístění skládek...............                        5 Kč 
j) za vyhrazení trvalého parkovacího místa      1 Kč 
k) za užívání veřejného prostranství pro kulturní 
akce ..........................................                           2 Kč 
l) za užívání veřejného prostranství pro sportovní 
akce .......................................                              2 Kč 
m) za užívání veřejného prostranství pro reklamní 
akce ......................................                             10 Kč 
n) za užívání veřejného prostranství pro potřeby 
tvorby filmových a televizních děl......                 10 Kč 
(2) Město stanovuje poplatek paušální částkou 
takto: 
za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní 
automobil………........             3.650 Kč/rok 
(3) V případě souběhu více zvláštních užívání 
jednoho veřejného prostranství ve stejném období se 
platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou. 
 

Čl. 6  Splatnost poplatku 

13 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
14 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 
15 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích 
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(1) Poplatek podle čl. 5 odst. 1 a odst. 2 je splatný v 
den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství 
započato. 
(2) Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, 
neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém 
je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže 
následující pracovní den. 

 

Čl. 7  Osvobození a úlevy 

(1) Poplatek se neplatí: 
 a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro 
osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, 
 b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, 
jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní 
a veřejně prospěšné účely16.  
(2) Od poplatku se dále osvobozuje užívání 
prostranství městem Janské Lázně jím zřízenými 
organizacemi. 
(3) Umístění zařízení umístění zařízení pro 
poskytování služeb – restaurační zahrádky a 
předzahrádky, umístění reklamních zařízení typu „A“. 
(4) Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 tohoto 
článku je poplatník povinen nahlásit do 15 dnů ode 
dne vzniku nároku na osvobození. 
(5) V případě, že poplatník nesplní povinnost 
ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách 
stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok 
na osvobození zaniká.17 
 

Čl. 8  Navýšení poplatku  

(6) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem 
včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce 
poplatku poplatek platebním výměrem nebo 
hromadným předpisným seznamem.18 
(7) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto 
poplatků může správce poplatku zvýšit až na 
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku 
sledujícím jeho osud.19 

 
Čl. 9  Zrušovací ustanovení 

Ruší se: 
a) obecně závazná vyhláška města Janské Lázně 
č. 2/2016, o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství, ze dne 12. září 2016, 
b) obecně závazná vyhláška města Janské Lázně 
č. 1/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška 
města Janské Lázně č. 2/2016, o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství ze dne 12. 9. 2016, ze 
dne 11. února 2019. 
 

Čl. 10  Účinnost 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020. 
 
Ing. Jiří Hradecký v.r.            Petr Hřebačka v.r. 
starosta             místostarosta  

                                                             
16 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
17 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích 

Příloha č. 1 
Za veřejné prostranství se ve městě Janské 
Lázně považuje: 

(dle zakreslení v katastrální mapě, která je přílohou č. 
2 k Obecně závazné vyhlášce města Janské Lázně č. 
5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství) 
Náměstí Svobody (p.p.č. 56/1, 296/2, 22/3, 18/9, 
18/12, 356, 22/3 v k.ú. Janské Lázně) 
Lázeňská ulice (p.p.č. 241/1, 123/26, 116/1, 214/2 v 
k.ú. Janské Lázně)  
Černohorská ulice (p.p.č. 214/1, 241/2, 241/3, 241/4, 
296/2, 243, st.p.č. 3, chodník na st.p.č. 44  v k.ú. 
Janské Lázně, p.p.č. 316, 393, 151/11, 151/12 v k.ú. 
Černá Hora v Krkonoších) 
Rekreační ulice (p.p.č. 210/1, 91/2, 91/5 v k.ú. Janské 
Lázně)  
Obchodní ulice (p.p.č. 315/1, 85/1, 85/8, 60/4, 315/2, 
315/3, 348, , 312/2, 312/1, 16/5, 22/2, 53/13, 326/2, 
54/1, 53/14, 60/4, 22/3 v k.ú. Janské Lázně)  
Sportovní ulice (p.p.č. 327, 61/2, 324/9 v k.ú. Černá 
Hora v Krkonoších)  
Krkonošská ulice (p.p.č. 314, 315, 133/19, 133/25, 
134/7, 134/4, 157/8, 3/4, 3/7, 3/14, 310, st.p.č. 180 v 
k.ú. Černá Hora v Krkonoších, p.p.č. 242/1, 242/2, 
122/10, 332/2, 332/1, 38/4 v k.ú. Janské Lázně)  
Lesní ulice (p.p.č. 123/7, 211, 303/2, 303/1, 311, 250, 
303/2, 123/60, 250/1, 82/9 v k.ú. Janské Lázně)  
Modrokamenná ulice (p.p.č.208/2, 61/2 v k.ú. Janské 
Lázně, p.p.č. 288/1, 289, 29, 45/8, 288/2, 286, 49/1, 
49/2 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších, 62/1 v k.ú. 
Janské Lázně)  
K Zámečku (p.p.č. 51/1, 39/2, 15/2, 15/4, 24/2, 314/4, 
314/5, 314/1, 314/3, 312/1, 12/5, 3/6 v k.ú. Janské 
Lázně) 
Lyžařská ulice (p.p.č. 29/3, 35/21, 35/17, 208/1 v k.ú. 
Janské Lázně) 
Horská ulice (p.p.č. 358, 293/13, 293/14, 293/17, 
293/18, 293/19 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších)  
Janská ulice (p.p.č. 317, 262, 291 v k.ú. Janské 
Lázně, p.p.č. 293/2, 293/16 v k.ú. Černá Hora v 
Krkonoších) 
Luční ulice (p.p.č. 140, 294, 348, 347 v k.ú. Černá 
Hora v Krkonoších) 
komunikace a plochy Na Sluneční stráni (p.p.č. 4/5, 
4/3, 4/5, 4/7, 163/5, 4/6, 4/4, 4/21 v k.ú. Janské Lázně, 
p.p.č.163/3, 163/5, 163/6, 163/7, 163/10, 163/11, 
157/27, 163/4 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších)  
Dolní a Horní promenáda (p.p.č. 229/1, 214/3, 103/3, 
101/3, 101/4, 214/8, 116/1, 101/2, 101/1, 101/3,  79/1, 
192/1, 235 v k.ú. Janské Lázně) 
centrální parkoviště (p.p.č. 172/1 v k.ú. Černá Hora v 
Krkonoších)  

18 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
19 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
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Údolní ulice (p.p.č. 101/2, 101/7, 170/12, 194/10 v k.ú. 
Janské Lázně) 
parkoviště u čp. 85, včetně příjezdové komunikace 
(st.p.č. 107, st.p.č. 272/1, p.p.č. 296/1, 337, 338, 
207/9, 17/2 v k.ú. Janské Lázně)  
park naproti Lesního domu (p.p.č. 85/4 v k.ú. Janské 
Lázně)  
parkoviště u čp. 36 (p.p.č. 105/2 v k.ú. Janské Lázně)  
parčík naproti čp. 75 - Sanssouci (p.p.č. 83/1, 71/1, 
82/3, st.p.č. 28, st.p.č. 38 v k.ú. Janské Lázně) 
Školní ulice (p.p.č. 4/18 a část st.p.č. 229, 99 v k.ú. 
Janské Lázně) 
parkoviště naproti čp. 7 - Betlém (p.p.č. 101/1, 170/9, 
170/16 v k.ú. Janské Lázně) 
parkovací plocha u Kavkazu (p.p.č. 170/6, 170/7, 
170/1, 170/17, 166/6 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších) 
otočka autobusů na kolonádě (část p.p.č. 79/1, 238/4, 
57/1, 229/5, 79/5 v k.ú. Janské Lázně) 
komunikace k hotelu Zátiší pokračující k centrálnímu 
parkovišti (p.p.č. 347, 294, 141/4, 142/2, 138/2, 157/8, 
135/7, 157/29, 157/28 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších) 
komunikace k čp. 317 – 320 (p.p.č. 161/37, 382/1 v 
k.ú. Černá Hora v Krkonoších) 
parkoviště u Lesního domu (p.p.č. 324/9 v k.ú. Černá 
Hora v Krkonoších) 
 
Příloha č. 2 – mapa zpoplatněných veřejných 
prostranství 

 
Obecně závazná vyhláška města 
Janské Lázně č. 4/2019 
o místním poplatku z pobytu 
Zastupitelstvo města Janské Lázně se na svém 
zasedání dne 16. prosince 2019 usnesením  
č. Z 66/07/19 usneslo vydat na základě § 14 zákona 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních 
poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):  

 

Čl. 1  Úvodní ustanovení 
(1) Město Janské Lázně touto vyhláškou zavádí 
místní poplatek z pobytu (dále jen „poplatek“). 
(2) Správcem poplatku je městský úřad20 (dále jen 
„správce poplatku“). 
 

Čl. 2  Předmět, poplatník a plátce poplatku 
(1) Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající 
nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u 

                                                             
20 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
21 § 3a  zákona o místních poplatcích 
22 § 3  zákona o místních poplatcích 
23 § 3f  zákona o místních poplatcích 
24 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 

jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem 
poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona 
omezována osobní svoboda.21 
(2) Poplatníkem poplatku z pobytu je fyzická osoba, 
která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“).22 
(3) Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného 
pobytu (dále jen „plátce“). Plátce poplatku je povinen 
vybrat poplatek od poplatníka.23 
 

Čl. 3  Ohlašovací povinnost 
(1) Plátce je povinen podat správci poplatku 
ohlášení ke vzniku své poplatkové povinnosti do 15 
dnů ode dne, kdy započal činnost spojenou 
s poskytováním pobytu. Ukončení této činnosti plátce 
ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů. 
(2) V ohlášení plátce uvede24  
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo 
název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo 
pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další 
adresu pro doručování; právnická osoba uvede též 
osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v 
poplatkových věcech, 
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů 
platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb 
v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou 
činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s 
podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce, 
c) další údaje rozhodné pro stanovení 
poplatku, zejména místa a zařízení, případně též 
období roku, v nichž poskytuje pobyt a počet 
poskytnutých dnů pobytů.  
(3) Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území 
členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu 
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo 
Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů 
požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce 
v tuzemsku pro doručování.25 
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, 
je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode 
dne, kdy nastala.26 
(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho 
změnu se nevztahuje na údaj, který může správce 
poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků 
nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný 
přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku 
na své úřední desce.27 
 

Čl. 4  Evidenční povinnost28 
(1) Plátce poplatku z pobytu je povinen vést 
v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu 
za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný 

25 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
26 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 
27 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích 
28  § 3g  zákona o místních poplatcích 
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pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se 
fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt. 
(2) Údaji podle odstavce 1 jsou 
a) den počátku a den konce pobytu,  
b) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa 
přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí, 
c) datum narození, 
d) číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být 
1. občanský průkaz,  
2. cestovní doklad,  
3. potvrzení o přechodném pobytu na území,  
4. pobytová karta rodinného příslušníka občana 
Evropské unie,  
5. průkaz o povolení k pobytu, 
6. průkaz o povolení k pobytu pro cizince,  
7. průkaz o povolení k trvalému pobytu,  
8. průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, 
nebo 
9. průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany, a 
e) výše vybraného poplatku, nebo důvod 
osvobození od poplatku. 
(3)  Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny 
správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, 
způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být 
uspořádány postupně z časového hlediska. 
(4)  Plátce poplatku je povinen uchovávat evidenční 
knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního 
zápisu. 
 

Čl. 5  Evidenční povinnost  
ve zjednodušeném rozsahu5 

(5)  Plátce, který jako pořadatel kulturní nebo 
sportovní akce poskytuje úplatný pobyt účastníkům 
této akce, může plnit evidenční povinnost ve 
zjednodušeném rozsahu, pokud  
a) důvodně předpokládá, že poskytne pobyt 
nejméně 1000 účastníkům této akce, a 
b) oznámí záměr plnit evidenční povinnost ve 
zjednodušeném rozsahu nejméně 60 dnů přede dnem 
zahájení poskytování pobytu správci poplatku. 
(6) Plátce v oznámení podle odstavce 1 písm. 
b) odůvodní předpokládaný počet účastníků akce, 
kterým bude poskytnut úplatný pobyt, a uvede o 
kulturní nebo sportovní akci alespoň údaje o 
a) dni počátku a dni konce konání této akce, 
b) názvu a druhu této akce, a 
c) jednotlivých zařízeních nebo místech, ve kterých 
se bude pobyt poskytovat. 
(7) Správce poplatku rozhodnutím zakáže plátci 
oznámené plnění evidenční povinnosti ve 
zjednodušeném rozsahu, nelze-li předpokládat 
splnění podmínek podle odstavce 1. O zákazu plnění 
evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu 

                                                             
29 § 3b  odst. 1 zákona o místních poplatcích 
30 § 3b odst. 3 zákona o místních poplatcích 

rozhodne správce poplatku nejpozději do 15 dnů ode 
dne oznámení podle odstavce 1 písm. b). 
(8) Při plnění evidenční povinnosti ve 
zjednodušeném rozsahu se v evidenční knize vedou 
pouze  
a) údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) a  
b) souhrnné údaje o počtu účastníků, kterým byl 
poskytnut pobyt, a o výši vybraného poplatku 
v členění podle  
1. dne poskytnutí pobytu, 
2. zařízení nebo místa, ve kterých byl pobyt 
poskytnut, a 
3. důvodu osvobození. 

 
Čl. 6  Sazba poplatku 

Sazba poplatku z pobytu činí 21 Kč za každý započatý 
den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu. 
 

Čl. 7  Splatnost poplatku  
Plátce odvede vybrané poplatky správci poplatku 
čtvrtletně, nejpozději do 10. dne prvního měsíce 
následujícího čtvrtletí kalendářního roku. 

 
Čl. 8  Osvobození  

(1) Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba29 
a) nevidomá, osoba, která je považována za 
závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona 
upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem 
průkazu ZTP/P, a její průvodce, 
b) mladší 18 let, 
c) hospitalizovaná na území města ve 
zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče 
s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská 
léčebně rehabilitační péče 
1. hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně 
rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné 
zdravotní pojištění, nebo  
2. nehrazená z veřejného zdravotního pojištění, 
d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné 
podobné akci pro děti podle zákona upravujícího 
ochranu veřejného zdraví konaných na území města 
nebo 
e) vykonávající na území obce sezónní práci30 pro 
právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo 
f)        pobývající na území města 
1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo 
ochranné výchovy anebo školském zařízení pro 
preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc,  
2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona 
upravujícího sociální služby, 
3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení 
nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným 
poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo 
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4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních 
prací podle zákona o integrovaném záchranném 
systému. 
(2)  Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník 
bezpečnostního sboru, voják  
v činné službě, státní zaměstnanec nebo 
zaměstnanec České republiky pobývající   
na území obce v zařízení ve vlastnictví České 
republiky nebo této obce v souvislosti  
s plněním služebních nebo pracovních úkolů.31 

 
Čl. 9  Navýšení poplatku  

(1) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas 
nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku 
poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.32 
(2) Včas neodvedené poplatky nebo část těchto 
poplatků může správce poplatku zvýšit až na 
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku 
sledujícím jeho osud.33 
 

Čl. 10  Přechodné a zrušovací ustanovení 
 (1) Osoba, která je plátcem poplatku z pobytu 
podle této vyhlášky a poskytovala úplatný pobyt nebo 
přechodné ubytování za úplatu přede dnem nabytí 
účinnosti této vyhlášky, je povinna splnit ohlašovací 
povinnost podle Čl. 3 této vyhlášky do 15 dnů ode dne 
nabytí její účinnosti. 
(2) Ruší se: 
a) obecně závazná vyhláška města Janské Lázně č. 
3/2012, o místním poplatku z ubytovací kapacity, ze 
dne 17.12.2012 a  
b) obecně závazná vyhláška města Janské Lázně č. 
4/2012, o místním poplatku za lázeňský nebo 
rekreační pobyt, ze dne 17.12.2012. 
 

Čl. 11  Účinnost 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020. 
 
Ing. Jiří Hradecký v.r.            Petr Hřebačka v.r. 
starosta             místostarosta  

 
Obecně závazná vyhláška města 
Janské Lázně č. 3/2019 
o místním poplatku ze psů 
Zastupitelstvo města Janské Lázně se na svém 
zasedání dne 16. prosince 2019 usnesením č. 
Z 65/07/19 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 
84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

                                                             
31 § 3b odst. 2  zákona o místních poplatcích 
32 § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
33 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
34 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
35 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):  

 
Čl. 1  Úvodní ustanovení 

(1) Město Janské Lázně touto vyhláškou zavádí 
místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“). 
(2) Správcem poplatku je městský úřad. 

 
Čl. 2  Poplatník a předmět poplatku 

(4) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je 
pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená 
nebo má sídlo na území města Janské Lázně (dále jen 
„poplatník“).34 

(5) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 
měsíců.35 

 
Čl. 3  Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku 
vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, 
kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy 
nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je 
povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti 
(např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej). 
(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je 
od poplatku osvobozena. 
(3) V ohlášení poplatník uvede36  
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo 
název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo 
pobytu nebo sídla, sídlo podnikatele, popřípadě další 
adresu pro doručování; právnická osoba uvede též 
osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v 
poplatkových věcech, 
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů 
platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb 
v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou 
činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s 
podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce, 
c) další údaje rozhodné pro stanovení 
poplatku, zejména stáří psa a počet psů jednoho 
držitele, včetně skutečností zakládajících vznik nároku 
na osvobození od poplatku.  
(4) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na 
území členského státu Evropské unie, jiného 
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském 
prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě 
údajů požadovaných v odstavci 3 adresu svého 
zmocněnce v tuzemsku pro doručování.37 
(5) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, 
je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů 
ode dne, kdy nastala.38 
(6) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho 
změnu se nevztahuje na údaj, který může správce 

36 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 
37 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 
38 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 
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poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků 
nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný 
přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku 
na své úřední desce.39 

 
Čl. 4  Sazba poplatku 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí: 
a) za prvního psa                               500 Kč, 
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 
................................................ 750 Kč, 
c) za prvního psa, jehož držitelem je osoba starší 65 
let.......................................... 200 Kč, 
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem 
je osoba starší 65 let               .......... 300 Kč 

 

Čl. 5  Splatnost poplatku  
(1) Poplatek je splatný nejpozději do 15. února 
příslušného kalendářního roku. 
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu 
splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný 
nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po 
měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla. 

 
Čl. 6  Osvobození a úlevy 

(2) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, 
kterým je osoba nevidomá, osoba, která je 
považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby 
podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, 
která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba 
provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto 
osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo 
osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa 
zvláštní právní předpis40.  
(3) Od poplatku se dále osvobozují: 
a) držitel psa, který je členem mysliveckého 
sdružení a jeho pes je lovecky upotřebitelný  
b) držitel služebního psa, který má složené 
předepsané zkoušky  
c) držitel psa převzatého z útulku po dobu 2 let 
ode dne převzetí  
(4) Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 a 2 
tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 
60 dnů od skutečnosti zakládající nárok na 
osvobození nebo úlevu. 
 (4) V případě, že poplatník nesplní povinnost 
ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách 
stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok 
na osvobození zaniká.41 

 

Čl. 7  Navýšení poplatku  
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem 
včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce 

                                                             
39 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích 
40 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
41 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích 
42 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 

poplatku poplatek platebním výměrem nebo 
hromadným předpisným seznamem.42 
(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto 
poplatků může správce poplatku zvýšit až na 
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku 
sledujícím jeho osud.43 

 

Čl. 8  Odpovědnost za zaplacení poplatku44 
(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, 
který je ke dni splatnosti nezletilý  
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni 
splatnosti omezen ve svéprávnosti  
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, 
přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na 
zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; 
zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné 
procesní postavení jako poplatník. 
(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce 
poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo 
opatrovníkovi poplatníka. 
(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků 
více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost 
společně a nerozdílně.  

 
Čl. 9  Přechodné a zrušovací ustanovení 

(1) Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní 
roky se řídí dosavadními právními předpisy. 
(2) Ruší se obecně závazná vyhláška města 
Janské Lázně č. 03/2010 o místním poplatku ze psů, 
ze dne  22. prosince 2010. 

 
Čl. 10  Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020. 
 
Ing. Jiří Hradecký v.r.            Petr Hřebačka v.r. 
starosta             místostarosta  

 
 
 
 
 
 
 

 
Měsíčně vydává Město Janské Lázně, IČO 00277967, nám. 
Svobody 273, 542 25 Janské Lázně, č.reg. MKČR E 12900. 
Redakční rada: Dr.A.Hrabě, E.Hronešová, D.Lorenc, Mgr. K.Stejskalová.  Text 
nepodléhá jazykové úpravě, za věcnou a formální správnost odpovídá autor 
příspěvku. Inzerce a příspěvky se přijímají osobně na městském úřadě, písemně 
poštou, elektronicky na adresu elektronické podatelny. Příspěvky jsou řazeny 
abecedně podle příjmení autora. Zasláním příspěvku autor souhlasí s  jeho 
zveřejněním a šířením v tištěné i elektronické podobě. Tiskne MěÚ. Fotografie na 

titulní straně: E.Hronešová     Uzávěrka je vždy do 25. dne v měsíci. 

43 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
44 § 12 zákona o místních poplatcích 
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Společenská kronika 
 

V této rubrice uveřejňujeme jména 
janskolázeňských občanů, kteří slaví svá 
významná životní jubilea: 70, 75 a 80 let, nad 
80 let pak i každý rok.   
V měsíci LEDNU 2020 oslavují: 
Pan VÁLA Jaroslav, pan  LEIBNER Rudolf, pan 
ADAM Pavel, paní CHVALOVSKÁ Marie, paní 
LEIBNEROVÁ Jaroslava a paní BERKOVÁ Jiřina.  
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! 
 

Informace z MŠ a ZŠ 
 

Prosinec v základní škole 
Ačkoli jsou v této chvíli již nejkrásnější svátky 
roku za námi, dovolte nám alespoň krátké 
ohlédnutí. 
Adventní čas jsme v první a druhé třídě 
otevřeli napínavým vyšetřováním únosu 
Ježíška. Spolu s Nebeskou detektivní kanceláří 
v čele s detektivem Kornielem se děti pustily 
do pátrání a hlavně odhalování únosce a 
záchrany Vánoc. Luštily šifry, se svatou 
Barborou si utrhly větvičky třešně, s pomocí 
svaté Lucie odhalily neviditelné písmo. Díky 
jejich velké snaze vše dobře dopadlo, Ježíška 
jsme našli!  
Jako každoročně si děti z mateřské a základní 
školy připravily pro rodiče mikulášské 
představení v janskolázeňském kině. 
Mateřská škola se představila jako první 
s pásmem básniček a divadýlka o Sněhurce. 
Následovalo vystoupení žáků základní školy, 
kteří si letos vybrali dětskou operu O dvanácti 
měsíčkách od autorů Zdeňka Svěráka a 
Jaroslava Uhlíře. Takřka profesionální výkony 
byly odměněny velikým potleskem. Po 
představení se děti proměnily v trhovce a 
v předsálí kina si ve svých stáncích prodávaly 
vlastní výrobky. Za nápad a organizaci tohoto 

dětského jarmarku děkujeme paní učitelce 
Kláře Stejskalové. 
K naší vánoční náladě přispěl společný výlet 
dětí MŠ a ZŠ na Hrádek u Nechanic, kde jsme 
si užili příjemnou atmosféru zámecké kuchyně 
a dozvěděli se spoustu novinek o slavení 
Vánoc v době našich prababiček. Prohlídku 
vánočně vyzdobeného zámečku hraběcí 
rodiny Harrachů tedy můžeme všem jen 
doporučit.  

 
 
13. prosince dostaly děti mateřské i základní 
školy předvánoční dárek. Se svým klavírním 
vystoupením se představil pan Martin Kubát – 
učitel konzervatoře, který nám pomocí 
krásných skladeb jako např. Humoreska či árie 
ježibaby z opery Rusalka provedl životem 
Antonína Dvořáka. 
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Zdá se, že vánoční radosti stále ještě převažují 
nad vánočními starostmi, protože na vánoční 
besídku ve středu 18. prosince přišli rodinní 
příslušníci v hojném počtu. Připravili jsme si 
pro ně pásmo složené z veršované pohádky, 
básní a vánočních koled.  
V závěru adventního těšení jsme si připomněli 
vánoční tradice a zvyky, které vyvrcholily 
odléváním olova (My jsme olovo nahradili 
cínem). Z výsledného tvaru jsme pak 
interpretovali, co nás v příštím roce čeká… a 
my viděli mimo jiné lišejník. Věříme, že roste 
tam, kde je čisté ovzduší, kde je prostě radost 
žít. A tak se už těšíme, co radostného nám 
přinese nový rok. 
Úspěšné vykročení do nového roku přejí Mgr. 
Alena Moštěková a Mgr. Zdeňka Hrnčířová. 
 

Zprávičky z naší školičky 

V adventním čase máme ve školce hodně akcí 
jak pro děti, tak i pro rodiče. Začínáme 
přípravou na Mikuláše – nacvičujeme pásmo 
na vystoupení v kině. 
Mikuláš nás nejprve navštívil ve školce a pak 
ještě v kině po vystoupení dětí MŠ a ZŠ. Děti 
byly odměněny nejen bouřlivým potleskem 
ale i balíčkem od andělů. Ve spolupráci se ZŠ 
jsme jeli na výlet do Hrádku u Nechanic na 
vánoční výstavu a následně jsme absolvovali 
hudební pořad v ZŠ. Vyprávění, proložené 
úryvky hudby A. Dvořáka, zaujalo všechny děti 
i ty nejmenší. 
Každoroční vánoční besídku pro rodiče jsme 
sestavili z vystoupení dětí a tvořivé dílny – 
s rodiči jsme vyráběli ozdoby z korálků a 
malovali zimní stromečky. 
Před vánoci tradičně navštěvujeme s dětmi 
Klub důchodců s pásmem básniček, písniček a 
koled. Děti pak rozdají našim seniorům 
vlastnoručně vyrobená přáníčka a neradi 

opouštíme vánoční atmosféru a milou 
společnost. 
A protože máme ve školce jen hodné děti, 
navštívil nás Ježíšek a přinesl dětem pod 
stromeček spoustu dárků. 
Přejeme všem spoluobčanům do nového roku 
jen vše nejlepší, zdraví, klid a spokojenost. 

Za MŠ Hana Stránská 
 

Program kina 
 

Leden 2020 
Telefon: 499 875 121       
E-mail: kino@janske-lazne.cz 
Projekt DIGITALIZACE kina Vlast Janské Lázně 
se uskutečnil s podporou STÁTNÍHO FONDU 
KINEMATOGRAFIE 
 
6. pondělí v 19:30  POSLEDNÍ ARISTOKRATKA 
Komedie, ve které rodilý Newyorčan Frank 
získá v restituci díky svým šlechtickým 
předkům dávné rodové sídlo a po více než 
čtyřiceti letech se chystá s dcerou Marií a 
temperamentní ženou Vivien na velký návrat 
do Čech. ČR  2019  110‘  
Vstupné 100,-  přístupný   
 
8. středa v 19:30  LE MANS `66 
Strhující skutečný legendární příběh o tom, jak 
konstruktér aut Carroll Shelby a britský jezdec 
Ken Miles postaví pro automobilku Ford 
závodní auto Ford GT40, aby s ním mohli v 
závodu 24 hodin Le Mans ve Francii roku 1966.  
Vstupné 120,-  do 12 let nevhodný   
USA  2019  153‘  tit. 
 
9. čtvrtek v 19:30  LAST CHRISTMAS 
Vánoční romantická komedie o dívce, která je 
magnetem na špatná rozhodnutí všeho druhu, 
nerozumí si s vlastní rodinou, nevyzná se sama 
v sobě, neumí si najít normálního chlapa a 
navíc pracuje v obchodě s vánočními 

mailto:kino@janske-lazne.cz
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potřebami. Pak ale potká trochu záhadného 
kluka.  VB, USA 2019  103‘  tit. 
Vstupné 120,-  do 12 let nevhodný   
 
10. pátek v 19:00  LIJAVEC 
Tradiční novoroční vystoupení Divadla Járy 
Cimrmana z Prahy – Žižkova. 
 
13. pondělí v 19:30  ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 
V zimní romantické komedii vyrážejí čtyři 
přítelkyně na tradiční lyžovačku do Vysokých 
Tater, aby tam společně strávily Silvestr. 
Během týdne na horách však začnou 
přeskakovat jiskry na překvapivých místech... 
Vstupné 120,-  do 12  let nevhodný   
ČR, SK  2019  90‘ 
 
15. středa v 19:30   
STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA 
Akční dobrodružný sci-fi film je epickou 
výpravou do předaleké galaxie. Ve strhujícím 
závěru stěžejní Ságy Skywalkerů se zrodí nové 
legendy a odehraje se konečný boj za svobodu 
galaxie. USA  2019  142‘  dabing 
Vstupné 120,-  přístupný 
 
16. čtvrtek v 18:00   
TROLLOVÉ A KOUZELNÝ LES 
Animovaný dobrodružný příběh z království 
trollů kdesi v hlubokých lesích. Jednoho dne 
oblíbený král Gromm díky zradě a nastražené 
pasti zkamení a na jeho syna Tryma čeká velké 
dobrodružství. Vstupné 110,-  přístupný 
Norsko, Kanada  2018  90‘  dabing 
 
20. pondělí v 19:30   
PORTRÉT DÍVKY V PLAMENECH 
Mistrovské romantické drama z Bretaně roku 
1760. Talentovaná malířka Marianne dostane 
zadání odjet na izolovaný ostrov a namalovat 
tam svatební portrét mladé dívky Héloise z 

bohaté rodiny, která se má na přání své matky 
provdat do Milána. Francie  2019  101‘  tit. 
Vstupné 100,-  přístupný 
 
22. středa v 19:30  AMUNDSEN 
Výpravný životopisný snímek odhaluje i život a 
osobnost legendárního objevitele, včetně 
méně známých skutečností, jako byl jeho 
vztah s bratrem nebo milostné aféry. 
Vstupné 110,-  do 12 let nevhodný 
Norsko, Švédsko  2019  125‘  tit. 
 
23. čtvrtek v 19:30   
TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD 
Sarah Connorová a Terminátor T-800 ze 
slavného akčního sci-fi se vracejí.  
USA  2019  128‘  tit. 
Vstupné 110,-  do 15 let nepřístupný 
 
27. pondělí v 19:30  POD VODOU 
Skupina vědců pracujících 11 kilometrů pod 
hladinou oceánu v podmořské laboratoři se 
snaží po ničivém zemětřesení dostat do 
bezpečí. Temnota neprozkoumaného 
mořského dna ale není to jediné, čeho se 
v akční sci-fi musí obávat. USA  2019  95‘  tit. 
Vstupné 120,-  do 12 let nevhodný 
 
29. středa v 19:30  CATS 
Filmové zpracování legendárního muzikálu s 
nejlepšími herci, zpěváky a tanečníky slibuje 
nezapomenutelný divácký zážitek.  
Vstupné 130,-  do 12 let nevhodný 
USA, VB  2019  106‘  tit. 
 
30. čtvrtek v 18:00  ZAKLETÉ PÍRKO  
Nová pohádka o lásce a dobrém srdci, které 
pomohou překonat řadu protivenství, 
je příběhem odvážné dívky, která se vydá do 
světa vysvobodit zakletého prince. 
Vstupné 130,- děti do 15 let 110,-  přístupný 
 ČR  2019  94‘ 


