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P O L IC IE Č E S K É R E P UB L IK Y
Krajské ředitelství policie Královéhradec ké ho kraje
Územní odbor
Oddělení hospodářské kriminality
Mrštíkova 541, 500 09 Hradec Králové
Č. j. KRPH-39007-2/TČ-2018-050281

Hradec Králové 30. dubna 2018
Počet stran: 3

Výzva k podání vysvětlení
Jméno a příjmení: Ing. Ladislava KRYŽOVÁ
Datum narození: 28.03.1976
Adresa pro účely doručování: 50351 CHLUMEC NAD CIDLINOU, PRAŽSKÁ 142/0
Dostavte se dne 14.05.2018 v 08:30 hodin
(kam): Územní odbor, Oddělení hospodářské kriminality, Mrštíkova 541, 500 09 Hradec
Králové
k podání vysvětlení podle § 61 odst. 1 zákona číslo 273/2008 Sb., o Policii České republiky.
Předmětem podání vysvětlení je:
Vaše trestní oznámení - doplnění podání
Pouč e ní:
Pokud b ez dostatečné omluvy neb o bez závažných důvodů uvedené výzvě nevyhovíte, můžete b ýt podle § 61 odst.
5 zákona č. 273/2008 Sb ., o Policii České repub liky, předveden(a).
Kdo se dostaví na výzvu k sepsání protokolu o podání vysvětlení, má podle § 61 odst. 4 zákona č. 273/2008 Sb ., o
Policii České repub liky, nárok na náhradu nutných výdajů a na náhradu ušlého výdělku. Náhradu poskytuje policie.
Nárok na náhradu podle odst. 4 zaniká, jestliže jej osob a neuplatní do sedmi dnů ode dne, kdy se na shora uvedenou
výzvu dostavila.
Nárok nemá ten, kdo se dostavil jen ve vlastním zájmu nebo pro své protiprávní jednání.
Na základě ustanovení § 38g odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb ., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, je
daňové přiznání povinen podat poplatník, který měl soub ěžně v kalendářním měsíci více příjmů ze závislé činnosti dle §
6 zákona č. 586/1992 Sb ., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Potvrzení o zdanitelných příjmech za
svědečné Vám vystaví mzdová účtárna, která vyplatila svědečné.

Přineste s sebou toto předvolání a svůj občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti a
průkaz zdravotní pojišťovny. Budete-li žádat náhradu nutných výdajů (vč. náhrady prokázaného
ušlého výdělku), spojených s Vaším předvoláním, zařiďte se podle poučení na druhé straně tohoto
předvolání. Pachtovní smlouvy jichž spor se týká, padělané pachtovní smlouvy předkládané Ing.
Monikou Nebeskou, podklady prokazující spáchání či pokus dotačního podvodu Ing. Monikou
Nebeskou, podklady dosvědčující, že Ilona Langrová zneužila pravomoc úřední osoby, případně
další písemné podklady dosvědčující Vaše podání datované dne 03.04.2018 a 04.04.2018,
postoupené cestou NSZ ČR
V případě, že jste osobou s omezenou schopností pohybu, orientace či komunikace,
dovolujeme si Vás požádat o sdělení této skutečnosti (např. telefonicky, e-mailem, datovou
schránkou, atd.) ve lhůtě 3 dnů ode dne doručení tohoto předvolání. Důvodem námi
požadovaného sdělení je zajištění vyššího komfortu.
Pokud se nebudete moci ve stanoveném termínu dostavit, bezodkladně to oznamte na
telefonní číslo 974526486.
por. Ing. Miroslav Jaroš
komisař
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Poučení:
I.
Jako osoba podávající vysvětlení máte nárok na náhradu nutných výdajů (cestovních náhrad) a náhradu
prokázaného ušlého výdělku. Nárok zaniká, neuplatníte-li jej nejpozději do tří dnů po svém výslechu nebo po
tom, co Vám bylo sděleno, že k podání vysvětlení nedojde. Nárok nemá ten, kdo byl vyzván k dostavení se pro
své protiprávní jednání.
II.
Jste-li v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru a budete žádat náhradu ušlého
výdělku za dobu účasti u úkonu, dejte si potvrdit u svého zaměstnavatele údaje uvedené v rubrice „Potvrzení
zaměstnavatele“.
III.
Nejste-li v pracovním poměru dle bodu II., ale jste osobou samostatně výdělečně činnou a budete žádat
náhradu na ztrátu na výdělku, bude Vám přiznána rozhodnutím policejního orgánu. K tomuto účelu musíte
předložit poslední platební výměr orgánu vykonávajícího správu daně, jenž předcházel dni, za který budete
nárok uplatňovat. Pokud nelze výši ztráty na výdělku tímto způsobem prokázat, přísluší náhradu za ztrátu na
výdělku za hodinu v částce odpovídající výši minimální mzdy za hodinu podle nařízení vlády o minimální mzdě,
nejvýše však osminásobek této částky za jeden den.
IV.
K cestě k úkonu použijte hromadný dopravní prostředek, tj. autobus, vlak, případně místní hromadnou dopravu.
Budete-li žádat náhradu jízdného, přineste s sebou k jednání soudu všechny použité jízdenky. V případě použití
místní hromadné dopravy v místě sídla policejního orgánu, ke kterému jste předvolán, Vám bude poskytnuta i
bez předložení použité jízdenky náhrada jízdních výdajů ve výši odpovídající ceně jízdného platné v den, na
který jste byl předvolán. Pokud z vážných důvodů nemůžete pro cestu použít hromadného dopravního
prostředku, sdělte to policejnímu orgánu. Policejní orgán může určit použití i jiného způsobu dopravy. Použijeteli se souhlasem silniční motorové vozidlo, bude Vám poskytnuta náhrada jízdních výdajů ve výši odpovídající
ceně jízdného za určený hromadný dopravní prostředek. Pokud Vás policejní orgán požádá o použití
motorového vozidla, je nutno předložit technický průkaz tohoto vozidla (velký), příp. i aktuální doklad o nákupu
pohonných hmot, jejich ceně a oznámit i přesný počet ujetých kilometrů.
V.
Na základě § 38g odst. 2 zákona číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, je
daňové přiznání povinen podat poplatník, který měl souběžně v kalendářním měsíci více příjmů ze závislé
činnosti dle § 6 zákona číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Potvrzení o
zdanitelných příjmech za svědečné Vám vystaví mzdová účtárna, která vyplatila svědečné.
VI.
Do objektu Policie ČR je zakázáno vnášet zbraně, střelivo a další nebezpečné předměty všeho druhu. Zákaz se
netýká příslušníků policie, vězeňské a justiční stráže, plnících služební úkony.
Potvrzení zaměstnavatele
Potvrzuji, že předvolaný
Má hrubý průměrný hodinový výdělek ……………………….. Kč.
Jeho pracovní doba je od ………. do ………. hodin včetně neplacené přestávky v práci na jídlo a oddech v trvání
…………. minut na pracovišti …………………………………………………………………….…
(název místa pracoviště – obce)
Předvolaný je pojištěncem zdravotní pojišťovny – kód …………….…. název ……………………………….……………………
.………………………………………… a bude/nebude *) za něj odvedeno za den účasti u policejního orgánu zdravotní
pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu ve smyslu § 3 odst. 6 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na
všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Bylo mu poskytnuto
a) volno bez náhrady mzdy *)
b) volno s náhradou mzdy. *)
…..………………….……………………………………..
razítko zaměstnavatele a podpis oprávněné osoby

* nehodící se škrtněte

Nepravdivé údaje jsou trestné.
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Určení výše svědečného
Osobě podávající vysvětlení vyplaťte
na bankovní účet č. .................................................................................................../…….............. (kód banky)*
na adresu *) .........................................................................................................................................................
v hotovosti *)
Jízdné ……………………………………………………………………………………………………………………………….Kč
Stravné za ....................... hodin ..................................................................................................................................... Kč
Nocležné ......................................................................................................................................................................... Kč
Náhrada prokázaného ušlého výdělku podle potvrzení zaměstnance/OSVČ *)
Za ................. hodin při prům. hrubém výdělku .............................. Kč/hod., celkem ..................................................... Kč
.........................................................
za policejní orgán

Souhlasím s výše uvedenými údaji: …………………………….………………………
datum a podpis osoby podávající vysvětlení

Pro záznamy účtárny xt_4print_MultiOrgNazev_x:
odečtená sražená daň dle zák. č. 586/1992 Sb............................................................................................................... Kč
sražené zdravotní pojištění dle zák. č. 592/1992 Sb. ...................................................................................................... Kč
K výplatě ......................................... Kč
Potvrzuji přijetí částky:
* nehodící se škrtněte

…….....................................................................
datum a podpis svědka
Nepravdivé údaje jsou trestné.
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