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Slovo z radnice 
 

Milí spoluobčané,  
léto máme v plném proudu a v ulicích to 
vypadá téměř jako v normálních letech, 
bohužel tomu tak úplně není. Svět se zbláznil, 
lépe řečeno minimálně jeden samozvaný 
„osvoboditel“, ale věřme, že bude líp. Vrátili se 
k nám turisté a návštěvníci lázní. Doufejme, že 
sezona bude i pro naše podnikatele úspěšná. 
V těchto dnech naše město otevřelo 
multifunkční objekt WC a autobusové 
čekárny. Myslím, že se projekt povedl a bude 
nám dobře sloužit. Poděkování patří všem, 
kteří se na této stavbě podíleli. K úspěšnému 
konci se blíží i odkup budovy pošty. 
Vyjednávání o odkupu není vůbec 
jednoduché, o tom ví nejvíce pan starosta, ale 
vše je na dobré cestě. Tím bychom získali 
budovu s velkým potenciálem i pro 
vybudování městských bytů pro naše občany. 
Otevírají se také nové možnosti k čerpání 
dotací pro město, především v oblasti 
energetické soběstačnosti. Toto již bude 
úkolem a šancí nového zastupitelstva, které 
vzejde z podzimních komunálních voleb. Přeji 
Vám krásné letní dny. 

Pavel Kout, místostarosta 
 

Veřejné WC (multifunkční objekt) 
Kolaudačním souhlasem byl 1.8.2022 uveden 
do užívání multifunkční objekt, který nahradil 
cca 40 let nevyužívanou budovu veřejného WC 
pocházející z roku 1927, v poslední době již v 
havarijním stavu. 
Její současnou podobu stanovila 
architektonická soutěž, kterou město Janské 
Lázně vypsalo v roce 2016. Odborná porota, 
ve složení Ing. Hradecký (tehdejší starosta 
města), Ing. Bubla (tehdejší ředitel SLL s.p.), 
Ing.arch. Smilnický a Ing.arch Tomek, vybírala 
ze 14 přihlášených návrhů dvoukolovým 

způsobem. Vítězný návrh je pak dílem 
architektonického ateliéru NEW WORK se 
sídlem v Brně. Prováděcí dokumentace, která 
vznikla v roce 2017, spatřila světlo světa na 
stejných rýsovacích prknech (monitorech 
AutoCADu). 
Po několika neúspěšných pokusech o zajištění 
spolufinancování (dotace) byla v roce 2020 
budova veřejného WC zaregistrována 
v Národní databázi brownfieldů. Zároveň se 
Ing. Pertu Strakovi, vedoucímu TH odboru 
MěÚ JL, podařilo nashromáždit veškeré 
potřebné materiály k podání žádosti o dotaci, 
vypsané Ministerstvem pro místní rozvoj, 
v rámci programu Podpora revitalizace území. 
Následně dostaly věci relativně rychlý spád. 
V listopadu 2020 město obdrželo Registraci 
podané žádosti o dotaci a v srpnu téhož roku 
pak Rozhodnutí o poskytnutí dotace na 
projekt ve výši 3.607.949,- Kč. 
 
 
 
 
 
Po úspěšné registraci žádosti o dotaci byly 
zahájeny administrativní úkony vyžadované 
Zákonem o zadávání veřejných zakázek (a 
poskytovatelem dotace) – výběr zhotovitele a 
uzavření smlouvy o dílo. Položkový rozpočet 
projektu stanovil předpokládanou hodnotu 
veřejné zakázky na 5.255.000,- Kč bez DPH. 
Výzva k podání nabídek na plnění veřejné 
zakázky byla zveřejněna v únoru 2021. Na 
jejím základě obdržel zadavatel (město Janské 
Lázně) 3 nabídky v rozmezí 4.898.676,- Kč až 
5.141.000,- Kč bez DPH. Jmenovaná hodnotící 
komise doporučila radě města schválit 
uzavření smlouvy o dílo se společností, jejíž 
nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější a 
která plně splnila zadávací podmínky. Tou byla 
společnost Tlachač s.r.o., se kterou město 
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Janské Lázně uzavřelo v březnu 2021 smlouvu 
o dílo ve výši plnění 4.898.678,- Kč bez DPH 
(5.927.401,- Kč včetně DPH). 
K předání staveniště došlo v květnu 2021 a 
následně byly zahájeny stavební práce. 
Realizačnímu týmu (sem patří poděkování 
stavební firmě Tlachač s.r.o.) se podařilo 
vypořádat s běžnými problémy (nepřesnosti 
v dokumentaci, klimatické podmínky, zákaz 
odtěžení přerostlého javoru, který značně 
zkomplikoval, mimo jiné, zásobování stavby 
stavebním materiálem), ale i s vládními 
opatřeními provázejícími epidemii Covid – 19, 
či brutálními turbulencemi, jak na trhu se 
stavebním materiálem, tak práce, po zahájení 
ruské invaze na Ukrajině. Výše uvedenému 
navzdory bylo kompletně dokončené dílo 
předáno investorovi plně v souladu s termíny 
uvedenými ve smlouvě o dílo (červen 2022). 
Obestavěný prostor multifunkčního objektu 
činí 476 m3, podlahová plocha 113 m2, 
zastavěná plocha 66 m2, počet podlaží 2. 
Dokončené budově bylo 3.8.2022 přiděleno 
číslo popisné 355.                                 TH odbor 
 

Informace z radnice 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
27. července 2022 
Rada města schválila: 

 pronájem bytu 1+kk v čp. 15 (č. 3 v 2. NP) o 
výměře 25,4 m² na dobu určitou do 
31.12.2022 za nájemné ve výši 45 
Kč/m²/měsíc 

 realizaci projektu „Janské Lázně, 
Královehradecký kraj – Služby související s 
hlubinným průzkumným vrtem. Prováděcí 
projektová dokumentace I. etapy prací – 
doplňkový průzkum“, dle předložené 
dokumentace vypracované společností Vodní 
zdroje Chrudim s.r.o., květen 2022 
Rada města nesouhlasila: 

• s vyhrazením parkovací plochy u čp. 245 pro 
držitele průkazu ZTP/P s tím, že zde připravuje 
novou koncepci parkování z důvodu 
nedostatečné kapacity; nabízí vyhrazení v jiné 
lokalitě 
Rada města souhlasila: 
• se záměrem vybudovat samostatnou 
kanalizační přípojku pro čp. 263 s podmínkou 
použití betonové stabilizace a uvedením 
pozemku p.p.č. 208/1 v k.ú. J.L. do původního 
stavu  

 s využitím chodníku na pozemku p.p.č. 
172/1 v k.ú. Č.H. pro potřeby zřízení 5 
parkovacích míst pro období 10.12.2022 do 
19.03.2023 (mimo 22.00 – 8.00) pro využití 
„Parkovací služby areálu“ 

 s využitím chodníku na pozemku p.p.č. 
172/1 v k.ú. Č.H. pro potřeby zřízení 5 
parkovacích míst v délce 30m pro hosty hotelu 
Omnia (max. 1 hod.) k odbavení hostů při 
příjezdu na hotel a s umístěním dopravního 
značení 

 s vydáním 1 parkovací karty na parkoviště u 
čp. 85 Quisisana pro provozovnu Bistro La 
petit Olympia 
Rada města konstatovala: 
• že návrh na změnu územního plánu, který 
zastupitelstvo město zamítlo usnesením č. Z 
147/15/21, bude znovu posouzený v rámci 
další změny územního plánu 
Rada města doporučila zastupitelstvu města: 
• k žádostem o změnu č. 3 Územního plánu 
Janské Lázně: 
- č. Z 3/2 – nesouhlasit z důvodu absence 
komplexního zástavbového posouzení lokality 
a nedořešených směn pozemků mezi městem 
JL a SLL s.p. – nejasná globální koncepce 
využití lokality v budoucnu 
- č. Z 3/3 – souhlasit 
- č. Z 3/4 – žádost příliš obecná, bez specifikace 
konkrétního záměru, k jehož realizaci je 
změna žádána, nesouhlasit 
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- č. Z 3/6  – nesouhlasit – požadovaná změna 
je v rozporu s koncepcí ochrany území v dané 
lokalitě 
- č. Z 3/12 – nesouhlasit – požadovaná změna 
je v rozporu s koncepcí ochrany území v dané 
lokalitě 
- č. Z 3/13 – nesouhlasit, příliš obecné využití, 
bez specifikace konkrétního záměru 
- č. Z 3/1 – nesouhlasit se změnou z důvodu 
zvýšených nároků na dopravní infrastrukturu 
- č. Z 3/8 – souhlasit s podmínkou prověření 
kapacit provozovatelů sítí (zejména VaK), a to 
i v návaznosti na plánovaný rozvoj lokality „Za 
Kavkazem“ 
- č. Z 3/9 – souhlasit 
- č. Z 3/11- nesouhlasit – požadovaná změna je 
v rozporu s koncepcí ochrany území v dané 
lokalitě 
Žádost č. Z 3/10 – návrh pořizovatel odmítl. 
Žadatel neodstranil nedostatky. 
Žádost č. Z 3/7 – návrh pořizovatel odmítl. 
Žadatel neodstranil nedostatky. 

 projednat a schválit obecně závaznou 
vyhlášku o regulaci hlučných činností 

(MV) 

POZVÁNKA 

na 22. zasedání Zastupitelstva města Janské 
Lázně, které se koná v pondělí 5. září 2022 od 
17 hodin ve velké zasedací místnosti 
Městského úřadu v Janských Lázních.  
Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná. 
 

Město Janské Lázně digitalizuje svůj 
úřad, městský úřad má novou 
elektronickou úřední desku 
Najdete ji u vchodu do městského úřadu. 
Jedná se o elektronickou úřední desku 
v podobě venkovního panelu – informačního 
kiosku, který plně nahradí „kamennou“ úřední 
desku. 
Má interaktivní FULL HD plochu, která je 
čitelná na přímém slunci, odolná proti 

poškrábání a s bezpečnostním sklem. Za 
sluníčka i za šera, v létě i v zimě v rukavicích. 
Výhodnou je provozuschopnost i za 
extrémních podmínek od -35°C až do 60°C. Má 
pohodlnou ovladatelnost i z invalidního 
vozíku. Je také přímo propojená s plným 
obsahem internetových stránek města.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. Marcela Vojtěchová, tajemnice 
 

Oznámení 
 

Oznámení o vyhlášení výběrového 
řízení 
Město Janské Lázně vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení 1 pracovního místa 
„údržbář zařízení města, dělník, řidič“ 
(pracovník odboru technických služeb) 
 

Pracovní náplň:   
 zajišťuje řízení a údržbu motorových 
vozidel, obsluhu a údržbu pracovních strojů, 
údržbu komunikací včetně zimní údržby 
 provádí údržbu veřejné zeleně, veřejného 
prostranství, mobiliáře, likvidaci odpadu 
 provádí správu a údržbu objektů, budov a 
zařízení v majetku města  
 

Pracovní poměr: na dobu neurčitou  
Místo výkonu práce: území města Jan. Lázně  
Platová třída: 6. (předpokládaná výše hrubé 
měsíční mzdy v rozmezí 25.000 – 30.000 Kč 
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podle praxe a aktuální profesní způsobilosti (+ 
odměny či příplatky za práce přesčas) 
Osobní ohodnocení: podle dosahovaných 
výsledků  
Možný nástup: od 01.09.2022 nebo dle 
domluvy 
 

Požadavky na uchazeče:  
 občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým 
pobytem v ČR) 
 fyzická osoba, která dosáhla věku alespoň 
18 let 
 plná svéprávnost 
 bezúhonnost (za bezúhonnou se 
nepovažuje fyzická osoba, která byla 
pravomocně odsouzena pro trestný čin 
spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin 
spáchaný z nedbalosti za jednání související s 
výkonem veřejné správy, pokud se podle 
zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla 
odsouzena)  
Kvalifikační předpoklad: minimálně střední 
vzdělání s výučním listem 
Další požadavky:  
 schopnost samostatného rozhodování i 
týmové práce 
 loajalita vůči zaměstnavateli  
 flexibilita a spolehlivost 
 pečlivost, systematičnost, přesnost, 
důslednost 
 technická zručnost (vyučení v některém 
z řemeslných oborů výhodou) 
 řidičské oprávnění minimálně skupina B, 
skupina C výhodou 
 strojní průkaz (výhodou) 
 

Náležitostí přihlášky jsou: jméno, příjmení, 
titul, datum a místo narození, státní 
příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo 
občanského průkazu (číslo dokladu o povolení 
k pobytu, jde-li o cizího státního občana), 
datum a podpis.  
K přihlášce připojte:  

a) strukturovaný profesní životopis, ve kterém 
uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních 
a o odborných znalostech a dovednostech 
týkajících se pracovní náplně,  
b) čestné prohlášení, že uchazeč nemá záznam 
v rejstříku trestů (originál nebo úředně 
ověřená kopie bude vyžadována při nástupu 
do práce ne starší než 3 měsíce), 
c) kopii dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání (originál nebo úředně ověřená kopie 
bude vyžadována při nástupu do práce). 
Písemnou přihlášku spolu s požadovanými 
dokumenty zasílejte, tak aby ji vyhlašovatel 
obdržel nejpozději 29.08.2022 do 11.00 h, na 
adresu:  
Městský úřad Janské Lázně, náměstí Svobody 
273, 542 25 Janské Lázně 
Obálku označte heslem: „Výběrové řízení – 
údržbář“.  
Do výběrového řízení budou zařazeni 
uchazeči, kteří splní výše uvedené požadavky 
a dodají přihlášku se všemi povinnými 
náležitostmi. Vybraní uchazeči, kteří nejvíce 
splňují předpoklady pro výkon práce, budou 
pozváni na ústní pohovor, o jehož konání 
budou informováni e-mailem nebo 
telefonicky.  
Bližší informace poskytne Miroslav Císař, 
vedoucí odboru technických služeb, 
na tel. 603 204 848 nebo e-mailu ts@janske-
lazne.cz   
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto 
výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.  

Bc. Marcela Vojtěchová 
tajemnice městského úřadu 

 

Oznámení 
 

O době a místě konání voleb                      
do Zastupitelstva města Janské Lázně  
Starosta města Janské Lázně podle § 29 
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
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zastupitelstev obcí a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
oznamuje: 
1. Volby do Zastupitelstva města Janské 
Lázně se uskuteční 

 

v pátek dne 23. září 2022 od 14.00 hodin do 
22.00 hodin a 

v sobotu dne 24. září 2022 od 8.00 hodin do 
14.00 hodin 

 

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 
1 Janské Lázně pro voliče s trvalým pobytem 
v Janských Lázních je volební místnost pro 
hlasování v předsálí městského kina Vlast, 
náměstí Svobody 273, Janské Lázně. 
 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svoji totožnost a státní občanství 
České republiky, popřípadě státní občanství 
státu, jehož občané jsou oprávněni volit za 
území republiky, platným občanským 
průkazem nebo cestovním pasem České 
republiky nebo průkazem o povolení k pobytu. 
 

4. Každému voliči s trvalým pobytem budou 
dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb 
hlasovací lístky, včetně informací pro 
uplatnění volebního práva. Ve dnech voleb 
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti.  

Petr Hřebačka, starosta města 
 

Informace k volbám 
 

Volby do zastupitelstev obcí - základní 
informace pro voliče 
Prezident republiky vyhlásil volby do 
zastupitelstev obcí rozhodnutím 
publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 
81/2022 Sb. dne 13. dubna 2022. 
Volby do zastupitelstev obcí se konají na 
území České republiky ve 2 dnech, kterými 

jsou pátek 23. září 2022 a sobota 24. září 
2022. První den voleb začíná hlasování ve 
14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Druhý den 
voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 
14.00 hodin. 
Kdo může volit? 
Voličem je státní občan České republiky a 
státní občan členského státu Evropské unie 
 který alespoň v den voleb, a konají-li se 

volby ve dvou dnech, druhý den voleb, 
dosáhl věku nejméně 18 let, 

 je v den voleb v dané obci, městě nebo 
hlavním městě Praze (dále jen "v této obci") 
přihlášen k trvalému pobytu, 

 v případě občana EU je dále držitelem 
potvrzení o přechodném pobytu na území 
nebo povolení k trvalému pobytu. 

Současně nesmí být u voliče ve dnech voleb 
známy překážky výkonu volebního práva, 
kterými jsou: 
 zákonem stanovené omezení osobní 

svobody z důvodu výkonu trestu odnětí 
svobody, 

 omezení svéprávnosti k výkonu volebního 
práva, 

 zákonem stanovené omezení osobní 
svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo 

 výkon služby vojáka z povolání v zahraničí 
nebo výkon služby vojáka v záloze 
v zahraničí. 

Kde probíhá hlasování? 
Hlasování probíhá ve všech obcích na území 
ČR. Volič může hlasovat pouze v tom volebním 
okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu a 
kde je tudíž zapsán ve stálém seznamu voličů 
nebo v případě občanů EU v jeho dodatku. 
Hlasování na voličský průkaz ve volbách do 
zastupitelstev obcí není možné. 
Volič, který není státním občanem České 
republiky, musí obecní úřad v místě svého 
registrovaného bydliště požádat o zapsání do 
dodatku stálého seznamu voličů. Takovýto 
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volič musí pro zápis prokázat státní občanství 
jednoho ze členských států Evropské unie a 
přihlášení se k pobytu v obci. O zápis do 
dodatku stálého seznamu voličů musí volič 
zažádat ve lhůtě nejpozději dva dny přede 
dnem voleb do 16.00 hodin. 
Jak zjistím, kdy a kde mohu hlasovat? 
Adresu volební místnosti a další potřebné 
informace zveřejní starosta nejpozději 15 dnů 
přede dnem voleb způsobem v místě 
obvyklým; pokud je v obci více volebních 
okrsků, starosta sdělí, která část obce a 
volební místnost náleží kterému okrsku. 
V Janských Lázních je to v předsálí kina Vlast. 
Hlasovací lístky 
Hlasovací lístek obdrží všichni voliči na adresu 
svého trvalého pobytu nejpozději 3 dny přede 
dnem voleb. 
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev 
obcí mohou být vytištěny oboustranně. 
V takovém případě je na hlasovacím lístku 
uveden text Pokračování na druhé straně. 
Na hlasovacím lístku může být u volebních 
stran, u kterých bylo při registraci kandidátní 
listiny rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, 
neobsazené pořadové číslo. 
Hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do 
zastupitelstev obcí jsou šedé. 
Průběh hlasování 
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou 
totožnost a státní občanství ČR občanským 
průkazem nebo cestovním pasem; jde-li o 
občana členského státu EU, průkazem o 
povolení k pobytu nebo potvrzením o 
přechodném pobytu. 
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní 
občanství potřebným dokladem, nebude mu 
hlasování umožněno. 
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není 
přípustné. 
Volič obdrží od okrskové volební komise 
prázdnou úřední obálku opatřenou úředním 

razítkem. Na požádání mu komise vydá i 
hlasovací lístek. 
S úřední obálkou a hlasovacím lístkem se musí 
volič odebrat do prostoru určeného k úpravě 
hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování 
umožněno. Volič vloží do úřední obálky 
hlasovací lístek, který mohl upravit 
následujícím způsobem: 
1. označit křížkem pouze jednu volební stranu, 
2. označit křížkem pouze vybrané kandidáty, a 

to z kterékoliv volební strany (označit lze 
nejvýše tolik kandidátů, kolik členů 
zastupitelstva obce má být zvoleno), 

3. kombinovat oba dva způsoby popsané 
v předchozích bodech. 

Pokud volič označí křížkem volební stranu, 
neoznačuje již u této volební strany konkrétní 
kandidáty. K označení kandidátů u této 
volební strany se v takovém případě nepřihlíží. 
Při souběhu voleb musí být hlasovací lístek 
vložen do úřední obálky téže barvy, jinak je 
hlas voliče také neplatný. 
Neplatný je hlasovací lístek, který není na 
předepsaném tiskopise. 
Hlas voliče je neplatný, pokud volič: 
 neoznačil na hlasovacím lístku ani volební 

stranu, ani žádného kandidáta, 
 označil více jak jednu volební stranu, 
 označil více kandidátů, než kolik má být 

voleno členů zastupitelstva, 
 nevložil hlasovací lístek do úřední obálky, 
 vložil do úřední obálky přetržený hlasovací 

lístek, 
 vložil do úřední obálky několik hlasovacích 

lístků do téhož zastupitelstva obce.  
Volič hlasuje tak, že úřední obálku 
s upraveným hlasovacím lístkem vloží před 
okrskovou volební komisí do volební schránky. 
S voličem, který nemůže pro zdravotní vadu 
upravit hlasovací lístek anebo nemůže číst 
nebo psát, může být v prostoru určeném pro 
úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, 
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nikoliv však člen okrskové volební komise, a 
hlasovací lístek za něho upravit a vložit do 
úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku 
vložit do volební schránky. 
Hlasování do přenosné volební schránky 
Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost do přenosné 
volební schránky. Okrsková volební komise 
však může vysílat své členy s přenosnou 
volební schránkou pouze v rámci svého 
volebního okrsku.                                          (MV) 
 

Pořadí volebních stran 

Městský úřad Janské Lázně jako registrační 
úřad provedl dne 08.08.2022 v 10.00 hodin 
losování pořadí volebních stran pro volby do 
Zastupitelstva města Janské Lázně konaných 
ve dnech 23.- 24.09.2022. Celkem bylo 
zaregistrováno registračním úřadem 6 
kandidátních listin volebních stran.  
Volební strany (seřazeny chronologicky dle data podání), 

výsledek losování: 
Za Janské Lázně krásnější                       4 
Volba pro město                                     6 
ZODPOVĚDNĚ ZA MĚSTO                     3 
Žijeme společně, volíme společně      5 
Janské Lázně – náš společný domov    2 
Janské Lázně „jinak“                           1 

 

Informace pro každého 
 

Informace Českého telekomunikačního 
úřadu pro občany, kteří přijímají 
televizi přes anténu  
Český telekomunikační úřad oznamuje, že v 
tomto regionu bude zahájeno uvádění do 
provozu základnových stanic nových 
mobilních sítí, což bude znamenat pro 
obyvatele zlepšení kvality a dostupnosti 

mobilních datových služeb. Nicméně uvedená 
skutečnost může za určitých nepříznivých 
podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu 
televizního signálu přes anténu. Tato 
nepříjemná situace může být způsobena tím, 
že nové mobilní rádiové sítě využívají 
kmitočty, které dříve byly určeny k šíření 
televizního vysílání a nyní, po přechodu 
televizního vysílání na standard DVB-T2, jsou 
určeny pro nové mobilní sítě. Abychom mohli 
společně případné technické problémy, pokud 
se vyskytnou, co nejdříve vyřešit, seznamte se 
se zde uvedenými informacemi, abyste mohli i 
nadále nerušeně sledovat televizi přes anténu 
a zároveň také využívat nové mobilní služby.  
V souladu s platnou legislativou (zákon č. 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 
a změně některých souvisejících zákonů) je v 
tomto případě odstranění rušení Vašeho 
televizního příjmu povinen zajistit 
provozovatel základnové stanice mobilní sítě 
(mobilní operátor). Nejčastějším, a také 
nejefektivnějším řešením problému je 
technický zásah přímo na Vaší televizní 
anténě. K tomu, aby tak mobilní operátor 
musel učinit, je nutné, aby Český 
telekomunikační úřad (dále „ČTÚ“) v dané věci 
rozhodl a tuto povinnost operátorovi uložil, 
tudíž se musí ČTÚ o Vašem problému včas 
dovědět. Aby celý proces proběhl co 
nejrychleji, doporučuje ČTÚ postupovat podle 
následujících zásad:  
Rušení televizního příjmu přes anténu, se 
doporučuje co nejdříve oznámit Českému 
telekomunikačnímu úřadu.  Při tomto 
oznámení je vhodné dodržet následující 
postup:  
I. Před podáním oznámení o rušení příjmu na 
ČTÚ:  

 Ověřit si, zda televizní přijímač a jeho 
přijímací anténa nevykazuje známky 
závady - doporučeno je např. kontaktovat 
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sousedy, zda mají obdobné problémy s 
příjmem televize a od kdy, ověřit alespoň 
vizuálně stav vlastní televizní antény a 
svodu apod. 

 Na interaktivní mapě si ověřit zadáním 
adresy místa, kde přijímáte televizní signál 
přes anténu, zda v okolí nebyla do 
zkušebního provozu spuštěna základnová 
stanice mobilní sítě.   

 Ověřit si, zda nezávisí rušení příjmu 
televize na používání vlastního mobilního 
telefonu, tj. zda mobilní telefon není v 
blízkosti televizního přijímače a není tak 
zdrojem rušení. 

V případě, že problémy s rušením příjmu 
přetrvávají je doporučeno oznámit tuto 
skutečnost ČTÚ formou: „Oznámení o rušení 
televizního příjmu“.  
II. Oznámení o rušení televizního příjmu na 
ČTÚ:  
Aby rušení mohlo být odstraněno na náklady 
provozovatele mobilní sítě, je nezbytné, aby o 
tomto rozhodl ČTÚ. Proto je nutné vždy tuto 
skutečnost oznámit ČTÚ. Pro oznámení rušení 
máte možnost využít některého z 
následujících komunikačních kanálů:  

 Vyplnit elektronický formulář pro 
oznámení o rušení televizního příjmu a 
odeslat formulář e-mailem na adresu 
podatelna@ctu.cz nebo formulář 
vytisknout-podepsat a odeslat poštou.  

 Telefonicky kontaktovat odborná 
pracoviště místně příslušných útvarů ČTÚ, 
kde je možno rušení oznámit.  

Východočeská oblast: tel. 495 279 322 
Velké náměstí 1, 500 03 Hradec Králové 
K tomu je vhodné si připravit informace 
v rozsahu, viz následující odstavec: 

 Odeslat volnou formou např. e-mailem na 
adresu: podatelna@ctu.cz nebo poštou na 
adresu:  Český telekomunikační úřad, 
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 

„Oznámení o rušení TV příjmu“ – přičemž 
toto oznámení by mělo obsahovat 
následující údaje:   
 Identifikace podatele: jméno a příjmení 

podatele - datum narození - adresu 
trvalého pobytu (adresa pro 
doručování), - IČO (pouze podnikatelé a 
právnické osoby), - kontaktní údaje 
(nejlépe telefon, případně e-mail).  

 Popis oznamovaného problému: 
adresa výskytu rušení (pokud je odlišná 
od adresy pro doručování), rušené 
programy (nebo kanály, vysílače, 
apod..), typ používané přijímací antény 
(individuální venkovní, event. použití 
zesilovače, pokojová, společná, TKR, 
atd.), stručný popis projevu rušení, 
začátek vzniku rušení, časový výskyt 
rušení - případná další sdělení.  

III. Co lze očekávat po oznámení rušení 
televize na ČTÚ:   

 Budete kontaktováni pracovníkem ČTÚ 
(telefonicky), který upřesní další detaily a 
domluví termín měření u Vás, anebo Vám 
přímo oznámí, že odrušení u Vás provede 
operátor, který s Vámi následně dohodne 
termín zásahu.   

 V případě, že rušení bylo způsobeno 
mobilní rádiovou sítí, budete po 
provedeném technickém zásahu do 
Vašeho anténního systému moci sledovat 
televizi přes anténu ve stejné kvalitě, jako 
před uvedením základnové stanice 
mobilní sítě do provozu.   

Další informace k problematice rušení 
televizního příjmu přes anténu způsobené 
mobilními sítěmi naleznete na www stránkách 
ČTÚ: Rušení příjmu terestrické televize   
Pro lepší orientaci v této problematice 
uvádíme některé nejčastější otázky a 
odpovědi, které s rušením televizního příjmu z 
důvodu provozu mobilních sítí souvisí: 

https://digi.ctu.cz/zp/
https://digi.ctu.cz/zp/
https://www.ctu.cz/cs/download/formulare/ctu_oznameni_ruseni_tv-prijmu_27_07_2015.pdf
https://www.ctu.cz/problematika-souvisejici-s-provozem-siti-mfcn
https://www.ctu.cz/problematika-souvisejici-s-provozem-siti-mfcn
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„Co je nejčastější příčinou vzniku rušení 
příjmu televize?“  
 Vaše televizní anténa se nachází v blízkosti 
základnové stanice (dále také „BTS“) mobilní 
sítě. Za kritickou lze považovat vzdálenost do 
450 až 500 m. Tuto skutečnost si lze ověřit na 
interaktivní mapě prezentované zde: 
https://digi.ctu.cz/zp/ . Zadáním konkrétní 
adresy místa, kde přijímáte televizní signál 
přes anténu, se vám zobrazí adresní místo 
(čtvereček) a dále se zobrazí základnové 
stanice ve zkušebním provozu v okolí (červený 
bod). Po najetí kurzorem myši se zobrazí číslo 
BTS, místo a termín uvedení do zkušební 
provozu. V případě, že je adresní místo ve 
vzdálenosti menší než 500 m od BTS je 
pravděpodobné, že dojde (dochází) k rušení 
příjmu televize.  
 Vaše televizní anténa je směrována na 
vysílač televizního signálu a ve stejném směru 
je umístěna základnová stanice mobilní sítě. 
Opět si lze ověřit prostřednictvím interaktivní 
mapy, kde po zadání své adresy uvidíte své 
adresní místo a v okolí základnové stanice ve 
zkušebním provozu (červený bod) po najetí 
kurzorem myši se zobrazí číslo BTS, místo a 
termín uvedení do zkušební provozu. Pokud je 
směrování televizní antény přibližně stejné 
jako je směr spuštěné BTS může být příčinou 
rušení televizního příjmu tato základnová 
stanice, i když je její vzdálenost od antény větší 
jak 500 m.   
 V blízkosti Vašeho televizního přijímače se 
nachází koncové mobilní zařízení (mobilní 
telefon, rádiový modem apod.) – v tomto 
případě postačí zařízení umístit dále od 
televizního přijímače.  
 Používáte nevhodnou nebo náhražkovou 
televizní anténu, nejčastěji se jedná o 
pokojové antény. Řešením je použití klasické 
venkovní pevně instalované antény. Pokud 
chcete dále používat pokojovou anténu, je 

doporučeno použít anténu s filtrem, případně 
změnit umístění antény, nicméně v tomto 
případě odrušení nejde na vrub mobilního 
operátora.   
 V dané oblasti je nedostatečný nebo 
nekvalitní televizní signál. V této situaci není 
problémem rušivý signál od mobilní sítě, ale 
nekvalitní televizní signál a věc je nutno řešit s 
provozovatelem televizní sítě.  
„Jak poznám, že se jedná o rušení provozem 
mobilní sítě?“  
 Rušení způsobené mobilní sítí se projeví 
náhle, dosti masivně a přímo souvisí s 
uvedením do zkušebního provozu základnové 
stanice mobilní sítě v blízkém okolí. Tím se liší 
od rušení televizního příjmu, které je 
zapříčiněno např. nekvalitním televizním 
signálem, které závisí často na počasí, denní a 
roční době apod. a projevuje se většinou 
nepravidelně.                                              ČTÚ 

Publicita projektu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://digi.ctu.cz/zp/
https://digi.ctu.cz/zp/
https://digi.ctu.cz/zp/
https://digi.ctu.cz/zp/
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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 SRPNU 2022 oslavují: 
paní RADOVÁ Jaroslava,  
pan KARMÁČEK Hugo a pan DVOŘÁK Zdeněk. 
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! 
 

Program kina 
 

Srpen 2022 
Tel.: 499875121  E-mail: kino@janske-lazne.cz 
Kino hraje 2D projekce se zvukem Dolby 
Surround 7.1 
 

1. pondělí v 19.00   
PÁRTY HÁRDER: SUMMER MASSACRE 
Režisér a kontroverzní rapper Řezník natočil 
pokračování své kultovní a extrémně nekorektní 
komedie.  ČR  2022  100‘ 
Vstupné 120,-  do 15 let nepřístupný 
 

3. středa v 19.00  JAK OBŠŤASTNIT ŽENU  
Komedie o ženách a pro ženy, které se (ne)bojí 
vyslovit svá přání.  Australie  2022  107‘  tit. 
Vstupné 110,-  do 12 let nevhodný 
 

4. čtvrtek v 18.00   
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 
Pohádkový příběh z království, kde vládne král 
Jakub s královnou Aničkou, volně navazuje na děj 
stejnojmenné televizní pohádky. 
Vstupné 100,-  přístupný, ČR  2021  100‘ 
 

8. pondělí v 19.00   
VŠECHNO, VŠUDE, NAJEDNOU 
Akční komedie vrhne ženu středního věku 
z nepříjemné schůzky na finančním úřadě do 
zběsilého dobrodružství v několika paralelních 
vesmírech. USA  2022  139‘  tit. 
Vstupné 120,-  do 15 let nepřístupný 

10. středa v 19.00  VELKÁ PREMIÉRA 
Pražský herec Pavel Šnajdr má rád improvizaci a 
hraní si užívá i v normálním životě. Když dostává 
nabídku poprvé režírovat vlastní představení, na 
nic nečeká. Komediální film s nápaditými gagy a 
hláškami. ČR  2022  90‘ 
Vstupné 110,-  do 12 let nevhodný 
 

11. čtvrtek v 18.00   
DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ 
Superpes Krypto a Superman jsou nerozluční 
nejlepší přátelé, mají stejné superschopnosti a 
bok po boku bojují proti zločinu v Metropolis. 
Animovaný akční film.  USA  2022 106‘  dabing 
Vstupné 130,-  přístupný 
 

15. pondělí v 19.00  BULLET TRAIN 
Akční komediální příběh nájemného zabijáka, 
který je odhodlán vykonávat svou práci 
mírumilovně, jelikož se mu spousta předchozích 
kšeftů vymkla z rukou a smůla se mu lepí na paty. 
Osud má nicméně jiné plány. USA  2022  127‘  tit. 
Vstupné 130,-  do 15 let nepřístupný 
 

17. středa v 19.00  STŘÍDAVKA 
Komedie plná rodinných a partnerských zmatků. 
Její hrdinové si uvědomí, že když se ze tří rodin 
stane jedna velká, budou potřebovat pořádný 
plán. Život si ale většinou dělá, co chce a co 
nečekáte.  ČR  2022  90‘ 
Vstupné 120,-  do 12 let nevhodný 
 

18. čtvrtek v 18.00   
HAFTAŇAN A TŘI MUŠTERIÉŘI 
Animovaná pohádka s hlavním hrdinou 
Haftaňanem, jehož jediným životním cílem je jít 
ve stopách svého otce a stát se jedním z králových 
mušteriérů.  Španělsko  2022  84‘   
Vstupné 100,-  přístupný, dabing 
 

22. pondělí v 19.00   
JAN KOLLER: PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO KLUKA 
Životní příběh Jana Kollera se řadí mezi světový 
unikát. Dokument o více než dvoumetrovém 
obrovi, který se dokázal dostat až na vrchol, střílel 
góly na mistrovství Evropy i světa a vyhrával tituly.  
ČR  2022  111‘   Vstupné 120,-  přístupný 

mailto:kino@janske-lazne.cz
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24. středa v 19.00  KRÁSKY Z DUBAJE 
Erotické drama plné vysokých podpatků, 
šampaňského, značkových kabelek, neřestně 
upnutých šatů a samozřejmě sexu. Horká 
dubajská pohádka tisíce a jedné noci má však i 
svoji odvrácenou tvář.  Polsko   2021  143‘  tit. 
Vstupné 120,-  do 15 let nepřístupný 
 

25. čtvrtek v 18.00  PRINCEZNA REBELKA 
Animované dobrodružství z jednoho království 
v době středověku, kde se malá uličnice a rebelka 
začne vydávat za princeznu, dabing 
Vstupné 120,-  přístupný, Francie  2021  89‘   
 

29. pondělí v 19.00  MURÉNA 
Letní romance, vynikající dokonale zachycenou 
atmosférou léta, které pro hlavní hrdinku ukrývá 
zprvu nenápadnou, posléze ale zcela zásadní 
životní proměnu.  
Vstupné 120,-  do 12 let nevhodný 
Chorvatsko, Brazílie, USA  2022  92‘  tit. 
 

31. středa v 19.00  PODEZŘELÁ 
Mysteriózní detektivní romance, progresivní ve 
svěžím zakomponování digitálních technologií, 
která vám zamotá hlavu a rozbuší srdce. Jižní 
Korea  2022  138‘  tit. 
Vstupné 100,-  do 12 let nevhodný 
 

Informace pro každého 
 

Rodinné soboty a nostalgické jízdy na 
trati Pojizerský Pacifik 
Nezaměnitelné houkání parní píšťaly, s cinkotem 
padající závory, hustý oblak kouře a jiskry nejen 
v dětských očích. Vůně nostalgie a dobrodružství 
zaplaví o dvou srpnových víkendech trať 
Pojizerský Pacifik.  
Svezte se historickými vlaky za pohádkovým 
rodinným programem. Vychutnejte si netradiční 
projížďku po jedinečné lokálce, navštivte 
Železniční muzeum v Martinicích v doprovodu 
hraběte Jana Harracha, užijte si s dětmi 
vystoupení kouzelníka. A soutěžte o rodinný 
pobyt na Labské boudě.  
Co je Pojizerský Pacifik? 

Železniční trať ve směru Martinice v Krkonoších - 
Jilemnice - Jablonec nad Jizerou - Rokytnice nad 
Jizerou. Line se údolím řeky Jizery, propojuje 
krásná místa západních Krkonoš, nabízí se jako 
alternativní možnost dopravy při vašich výletech. 
Zaparkujte auto na jedné ze stanic a užijte pohled 
na krkonošskou krajinu z okna vlaku.   
Stavbu lokálky inicioval významný krkonošský 
politik, mecenáš a podnikatel Jan hrabě Harrach. 
Provoz byl zahájen v roce 1899.  
Nejvýznamnější památkou na trati je Železniční 
stanice Martinice v Krkonoších. Je unikátní 
v několika ohledech – nejvýše položená na trati, 
krásná na pohled, a navíc jedna s posledních 
stanic v republice, na které je dodnes plně funkční 
systém řízení z poloviny 20. století včetně 
mechanických návěstidel. Právě proto byla roku 
2016 vyhlášena kulturní památkou. Více se o trati 
dozvíte v rámci prohlídky místního Železničního 
muzea (otevřeno vždy o víkendech) nebo během 
pohodové procházky po naučné stezce Nádraží 
Martinice. 
2 srpnové víkendy se speciálními jízdami – 2 
soboty s doprovodným programem 
A právě na martinické nádraží se vypravte o 
víkendech 13. – 14. a 27. – 28. srpna. Po lokálce se 
kromě běžných vlakových spojů bude prohánět 
také parní vlak, nebo motorový Hurvínek.  
13. srpna – Setkání s jeho hraběcí milostí 
Železniční stanici Martinice v Krkonoších navštíví 
Jan Nepomuk hrabě Harrach. Projděte se spolu s 
ním po celém nádraží, nechte si povyprávět 
dobové zajímavosti, prohlédněte si muzeum. 
Setkání s jeho hraběcí milostí pro vás bude jistě 
povznášejícím zážitkem. Na trase Vrchlabí - 
Martinice - Rokytnice nad Jizerou bude jezdit 
souprava historických vozů vedená parní 
lokomotivou 310.0134 zvanou Babička. 
Po prohlídce muzea navštivte náš pohádkový 
stan, ve kterém se na děti budeme těšit 
s jednoduchými soutěžemi. Šikovnost nejen 
dětských prstíků si společně ověříme při montáži 
perličkové ozdoby od firmy Rautis z Poniklé. A až 
se nabažíte třpytivé krásy, vydejte se na zábavnou 
procházku po naučné stezce Nádraží Martinice. 
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Kdo projde všechna stanoviště a pochlubí se 
hraběti splněnými úkoly?  
27. srpna – S Hurvínkem za kouzelníkem 
Poslední prázdninovou sobotu se svezete 
motorovým vlakem M 131.1541, zvaným 
Hurvínek. Kouzelný program pro děti bude 
tentokrát připraven v areálu dětského hřiště 
Pilišťata v Jablonci nad Jizerou. Kouzelný doslova 
– v 11:30 totiž děti pobaví klaun kouzelník. I 
v Jablonci pro děti postavíme pod dohledem 
Krakonoše pohádkový stan a připravíme další 
legraci a poučení.   
Soutěžte o rodinný pobyt na Labské boudě 
Celé léto se můžete zapojit do našeho kvízu. Ten 
získáte na martinickém nádraží. Zvládnete 
zodpovědět všechny otázky o trati Pojizerský 
Pacifik? Pak tedy kvíz opět na nádraží vhoďte do 
schránky – postupujete do slosování o dvoudenní 
pobyt na Labské boudě.  
Všechny aktuální informace a jízdní řády běžných 
i speciálních vlakových spojů získáte na  
https://www.krkonose.eu/rodinne-soboty-
nostalgicke-jizdy-na-pojizerskem-pacifiku  

Alena Cejnarová 
Krkonoše – svazek měst a obcí 

Destinační společnost pro TO Krkonoše 
 

Centrum duševního zdraví RIAPS 
Trutnov  
v tomto roce rozšířilo své služby o Telefonickou 
krizovou pomoc. Jedná se o sociální službu 
registrovanou dle zákona č. 108/2006 Sb. Cílem 
této služby je pomoci klientovi prostřednictvím 
telefonického rozhovoru s vyškoleným 
pracovníkem vyřešit jeho nepříznivou sociální 
situaci, najít zdroje podpory v rodině a přirozené 
komunitě, podpořit dovednosti klienta při řešení 
nepříznivé situace a předcházet dalším situacím, 
které by mohly představovat ohrožení zdraví a 
života. Velkou výhodou této služby je úzká 
návaznost na další sociální a zdravotní služby 
poskytované v CDZ. 
A jak konkrétně služba funguje? 
Služba je tu pro Vás nepřetržitě 24 hodin denně.  
Jsme připraveni Vám naslouchat, poskytnout 

informace, hledat společně s Vámi cestu, jak 
nepříznivou situaci zvládnout. Můžete se na nás 
obrátit například pokud: Prožíváte složitou situaci 
a potřebujete si o tom promluvit? Máte obavy o 
své duševní zdraví? Trpíte duševním 
onemocněním a potřebujete se zeptat? Trápí Vás 
úzkost, smutek, zažíváte něco, s čím si nevíte 
rady? Potřebujete o své složité situaci s někým 
mluvit?  Cítíte se osamělí a potřebujete pomoci 
najít cestu k druhým? Pečujete o duševně 
nemocného a potřebovali byste si o tom 
promluvit? Potřebujete pro řešení své situace 
informace? Potřebujete pomoci se 
zprostředkováním nějaké služby? Pokud budete 
souhlasit, pomůžeme Vám i zprostředkovat 
potřebnou pomoc. Váš věk ani místo, odkud 
voláte, není rozhodující. Budeme rádi, pokud 
budeme vědět, s kým mluvíme, není to ale 
podmínkou. Službu můžete čerpat i zcela 
anonymně nebo si např. určit nějakou přezdívku, 
kterou budeme užívat.    
Pracovníci jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. To 
znamená, že bez Vašeho souhlasu nebudou žádné 
informace z rozhovoru s Vámi s nikým dalším 
sdílet.  Výjimku tvoří situace, ve kterých jsou ze 
zákona povinni jednat.  
Služba je poskytována zdarma. Volající hradí 
běžnou cenu telefonního hovoru.  Pokud Vám 
finanční situace brání v tom, abyste mohli čerpat 
službu, upozorněte pracovníka a požádejte ho, 
aby Vám zavolal zpět. Maximální doba 1 hovoru je 
60 minut.  Službu můžete využít opakovaně, 
pokud je to nezbytné.    
Krizová linka CDZ: 702 256 762 

 

Otázky a odpovědi k jednorázovému 
příspěvku 5 tisíc korun na dítě 
Kdo má nárok na jednorázový příspěvek na dítě? 
Nárok má dítě: 
• narozené od 2. srpna 2004 do 31. prosince 2022 
• které má v ČR trvalý pobyt (popř. dlouho-  dobý 

pobyt za účelem sloučení rodiny, popř. jsou 
dětmi na území ČR ekonomicky aktivních občanů 
EU) a bydliště  

Pokud: 
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• příjem posuzovaných osob (rodič dítěte, 
manželky/manžela, druha/družky, partnera 
/partnerky) v roce 2021 nepřesáhl 1 milion 
korun hrubého.  

Bude někomu příspěvek vyplacen automaticky? 
Ano, všechny děti, které jsou k 1. 8. 2022 mladší 18 
let a v červnu letošního roku měli nárok na přídavek 
na dítě, obdrží jednorázový příspěvek 
„automaticky“, bez žádosti. Příspěvek dostanete 
nejpozději s přídavkem na dítě v průběhu srpna. 
Výplata proběhne stejným způsobem jako přídavek 
na dítě, ale bude vyplacen jako samostatná částka s 
identifikací, že se jedná o tento příspěvek. 
Kdo o příspěvek může žádat?  
Jeden ze zákonných zástupců dítěte/dětí nebo 
osoba, které bylo dítě svěřeno do péče nahrazující 
péči rodičů, který ke dni podání žádosti žije s 
dítětem/dětmi   
Jak lze o příspěvek žádat? 
Dvěma způsoby: 
1. Elektronicky, prostřednictvím online formuláře 
dostupného v novém klientském portálu MPSV. 
Odkaz bude zveřejněn na webu www.mpsv.cz. 
Žádat bude možné od 15. srpna. Předpokladem pro 
takové podání bude elektronická identita občana 
(např. prostřednictvím Bankovní identity, popř. 
Mobilního klíče eGovernmentu atd.). 
2. Osobně, na vybraných Czech POINTech (na 
krajských, městských a obecních úřadech, od 1. 10. 
i na poštách). Pracovník Czech POINTu žádost o 
jednorázový příspěvek zadá do systému a žadateli 
vydá potvrzení o žádosti. V tomto případě stačí 
občanský průkaz. 
Od kdy bude možné o příspěvek žádat?  
Žádosti bude možné začít podávat online i na 
vybraných Czech Pointech v týdnu od 15. srpna 
2022, s tím, že žádost lze uplatnit do jednoho roku 
ode dne nabytí účinnosti zákona.  
Bude k žádosti třeba dokládat potvrzení o výši 
příjmů? 
Ne, v žádosti zaškrtnete čestné prohlášení, že 
příjmy rodiny nepřesáhly v roce 2021 milion korun. 
My pak tyto informace ověříme u Finančního úřadu 
a ČSSZ.  
Kdy příspěvek dostaneme?  
Příspěvek bude vyplacen do 30 dnů ode dne podání 
žádosti. Výjimky mohou nastat například u 

nekompletních žádostí či velmi komplikovaných 
případů. Jakým způsobem bude příspěvek 
vyplacen? 
Obvyklým způsobem jako všechny dávky 
a příspěvky, tedy bezhotovostně 
převodem na účet nebo složenkou. 
Bude se příspěvek započítávat do rozhodného 
příjmu (kvůli dalším dávkám)?  
Ne, tento příspěvek se do rozhodného příjmu 
nezapočítává, takže nebude mít vliv na případný 
nárok na další dávky. 
Mohou mi příspěvek vzít exekutoři? 
Příspěvek nepodléhá výkonu rozhodnutí ani 
exekuci a nemůže být předmětem dohody o 
srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů. 
Jak se budou započítávat příjmy u OSVČ v 
paušálním režimu? 
Vykonávala-li osoba, která bude posuzovanou 
osobou podle svého prohlášení v roce 2021 
samostatnou výdělečnou činnost v paušálním 
režimu jako hlavní činnost, bude se jí počítat jako 
příjem z této činnosti do rozhodného příjmu vždy 
nejméně částka 50 % průměrné mzdy v národním 
hospodářství. Tzn. min. částka 18 900 Kč. 
Jak zjistím, jestli moje příjmy přesahují zákonem 
stanovenou hranici jednoho milionu korun? 
Pro zjištění hranice příjmu pro nárok na 
jednorázový příspěvek na dítě je třeba sečíst 
všechny výše uvedené příjmy, pokud jste je v roce 
2021 měl/a. Veškeré informace naleznete v 
daňovém přiznání za rok 2021, případně pokud za 
Vás daně vyřizuje Váš zaměstnavatel, zeptejte se 
své mzdové účetní. Příjmy v rodině se sčítají 
dohromady. 
Který z rodičů má nárok na příspěvek v případě, 
že dítě je ve střídavé péči?  
Nárok na příspěvek je navázán na dítě. Zákonný 
zástupce tedy „jen“ tento nárok dítěte uplatňuje. V 
případě střídavé péče může žádost podat za dítě 
fakticky kterýkoliv z rodičů s tím, že příjmy bude 
prohlašovat za rodinu, se kterou dítě v době podání 
žádosti žije. 
Mám na jednorázový příspěvek nárok v situaci, kdy 
například pobírám přídavek na dítě z Německa? 
Pokud je jeden z rodičů ekonomicky aktivní v jiné 
členské zemi Evropské unie, bude Česká republika 
jednorázový příspěvek vyplácet v situaci, kdy k 
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tomu bude podle evropských právních předpisů 
příslušná (např. v situaci, kdy druhý rodič nepracuje 
a spolu s dítětem mají bydliště v České republice). 
Jaké příjmy se zohledňují? 
Jedná se o příjmy v roce 2021, které jsou 
předmětem daně z příjmů, nejčastěji se jedná o: 
• příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání),  
• příjmy ze samostatné činnosti (podnikání),  
• příjmy z nájmu, 
• ostatní příjmy podle zákona o daních z příjmů, s 

výjimkou výher v hazardních hrách a výher z 
reklamních soutěží a slosování, cen z veřejných 
soutěží, ze sportovních soutěží a cen ze soutěží, 

• příjmy ze zahraničí obdobné výše uvedeným 
příjmům. 

Za příjmy se také považují: 
• dávky nemocenského pojištění (např. peněžitá 

pomoc v mateřství, tzv. „mateřská) a 
důchodového pojištění (všechny druhy 
důchodů – např. starobní, invalidní)  

• podpora v nezaměstnanosti a podpora při 
rekvalifikaci, 

• rodičovský příspěvek, popř. obdobná dávka 
vyplácená v zahraničí  

• mzdové nároky podle zákona o ochraně 
zaměstnanců při platební neschopnosti 
zaměstnavatele, 

Mezi další, méně časté započitatelné příjmy patří: 
• plnění z vyživovací povinnosti nebo obdobná 

plnění poskytovaná ze zahraničí vůči dospělé 
osobě (započítává se pouze výživné ve prospěch 
žadatele nebo další posuzované osoby nikoli 
výživné na dítě)  

• výsluhové náležitosti a služební příspěvek na 
bydlení u vojáků z povolání a výsluhové nároky u 
příslušníků bezpečnostních sborů podle jiných 
právních předpisů, 

• příjmy z úplatného prodeje podílu v obchodní 
korporaci, s výjimkou prodeje cenného papíru, 

• příjmy plynoucí jako náhrada za služebnost 
vzniklou ze zákona nebo rozhodnutím státního 
orgánu podle jiného právního předpisu, 

• náhrada mzdy, platu nebo odměny nebo 
sníženého platu nebo snížené odměny od 
prvního do čtrnáctého kalendářního dne 
dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény 
podle jiných právních předpisů, 

• příjmy z dávek a plnění z pojistné smlouvy o 
pojištění důchodu podle zákona upravujícího 
důchodové spoření, 

• odměna, odchodné, starobní důchod, důchod, 
příspěvek, poskytované z rozpočtu  

• Evropské unie poslanci nebo bývalému poslanci 
Evropského parlamentu,  

• příjmy ze závislé činnosti vykonávané na území 
České republiky, plynoucí poplatníkům daně z 
příjmů fyzických osob, kteří jsou daňovými 
nerezidenty, od zaměstnavatelů se sídlem nebo 
bydlištěm v zahraničí,  

• zvláštní příplatek nebo příplatek za službu v 
zahraničí poskytovaný podle jiných právních 
předpisů vojákům a příslušníkům 
bezpečnostních sborů vyslaným v rámci jednotky 
mnohonárodních sil nebo mezinárodních 
bezpečnostních sborů mimo území České 
republiky po dobu působení v zahraničí, 

Platí, že od výše uvedených příjmů je možné 
odečíst výdaje na jejich dosažení, zajištění a 
udržení dle zákona o daních příjmů a dále výdaje 
(nezdanitelné části základu daně a odčitatelné 
položky odpočítávané podle zákona o daních z 
příjmů). Jde např. o: 
• Hodnotu poskytnutého daru 

 Zaplacené úroky z úvěru na bydlení 

 Platby na penzijní pojištění či připojištění a 
doplňkové penzijní spoření 

 Zaplacené pojistné na životní pojištění 

 Členské příspěvky člena odborové organizace 

 Úhradu za zkoušky ověřující výsledky dalšího 
vzdělávání 

 Odpočet na podporu výzkumu a vývoje  

 Odpočet na podporu odborného vzdělávání. 
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Pozvánka 
 

 
 
 
 
 
  


