
  

BŘEZEN  2018 

XXVI. ročník  

Krásné velikonoční svátky, 

jaro jako z pohádky, 

moc pěkně se mějte, 

sluníčka si užívejte. 

Veselé Velikonoce přeje  

kolektiv pracovníků OÚ Rybí  
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Všem našim jubilantům přejeme k životnímu jubileu především 
dobré zdraví, hodně elánu, spokojenosti a radosti 

Upozorňujeme, že pokud nemáte zájem o zveřejnění svého jubilea ve zpravodaji, volejte 
na číslo obecního úřadu 556 760 181, a dále upozorňujeme, že pokud nemáte zájem o 
návštěvu zástupců obce u příležitosti 80. a víceletých narozenin, opět dejte vědět na 
obecním úřadě. 

Přáním obce je respektovat a chránit soukromí všech obyvatel obce. 

 Anna  Kvitová    

 Jan  Pavelka   

 Vlasta Hanzelková  

 Božena Najzarová   

 Josefa Kvitová    

 Božena Šimíčková   

 Jiří  Šimíček   

 Oldřich Matl 

 Marie  Sopuchová   

 Josef  Valušek   

 Emil   Šimíček   

 Marta  Čípová   

 Milan  Matějek    

28. březen    Den učitelů 
 

Vzdělání přináší mladým lidem umírněnost,  
starým útěchu, chudým bohatství a  bohatým ozdobu“  

Diogenes  
 
K svátku učitelů přejeme všem učitelům i ostatním školským 
pracovníkům hodně sil a elánu, dobré zdraví a také trochu 
štěstí. 

zaměstnanci Obecního úřadu Rybí 
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MAS Lašsko vyhlašuje 4. ročník programu 

Mikrogranty MAS Lašsko, z. s. na podporu projektů, 

které svým naplněním podporují kulturní a tradiční 

život v obcích, lokální producenty a produkty, 

ochranu přírody, spolupráci a rozvoj území.  

Celkem MAS Lašsko rozdá 20 000 Kč, maximální dotace na jeden projekt je  4 000 

Kč. Příjem žádostí probíhá od 1. 2. 2018 do 31. 3. 2018. 

Bližší informace naleznete na: http://maslassko.cz/mikrogranty.php 

Prosba o spolupráci - projekt čištění odpadních vod v Rybí 

Všichni zájemci o stavbu domovní čistírny odpadních vod u svých nemovitostí dostanou 

v druhé polovině měsíce března popř. dubna do svých schránek situační snímek 

s umístěním své domovní čistírny. K této situaci bude připojen seznam všech sousedů, 

od nichž bude potřeba získat souhlas – podpis na situačním snímku se stavbou ČOV. 

Jejich souhlasem se proces povolování stavby výrazně zjednoduší a urychlí.  

Prosíme Vás proto o spolupráci s obstaráním podpisů a vrácení situačního snímku zpět 

na obecní úřad. Rádi bychom, kdyby se Vám tato akce podařila vyřešit během 14 dnů 

po obdržení materiálů.  

Zároveň v obálce najdete smlouvu o právu provést stavbu ČOV na Vašem pozemku 

opět včetně situačního snímku. Prosíme o podpis této smlouvy i situačního snímku a 

navrácení zpět na obecní úřad. 

Za Vaši pomoc a trpělivost velmi děkuje Marie Janečková 

S projektem stavby systému čistíren odpadních vod s centrálním monitoringem se přijel 

v pátek 23. února do naší obce seznámit také místopředseda vlády a ministr životního 

prostření Richard Brabec. Pro naši obec jde významný signál podpory ze strany státu.  

Veřejná sbírka na rekonstrukci Věžičky skončila. 
 

31. ledna byla ukončena veřejná sbírka 

na sbírkovém účtu Fio banky na 

rekonstrukci Věžičky. Za dva roky se    

nám podařilo nasbírat 74.000,- Kč.                

Za tyto peníze uhradíme projektovou 

dokumentaci na rekonstrukci Věžičky. 

Všem dárcům velmi děkujeme.  

Těšíme se na další podporu našeho projektu. 

členové spolku Věžička 

http://maslassko.cz/mikrogranty.php
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Turistický oddíl TJ Rybí pořádá  

Výroční členskou schůzi, 

která se koná v sobotu 3.3.2018 od 18:00 hod.  
v Restauraci na hřišti. 

Jsou zváni všichni členové turistického oddílu  
i ostatní účastníci našich turistických akcí. 
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Skupina Pangea – The Beatles Revival Band patří ke špičce evropských revivalovým 
skupin a profesionálně se věnuje věrné interpretaci legendární liverpoolské čtveřice. 
Propracované detaily hry, perfektní nastudování skladeb, přesně znějící vokální 
harmonie v původních tóninách, originální nástroje (kytary Gretsch, Rickenbacker, 
Höfner a Epiphone, aparáty Vox i bicí Ludwig), dokonalé repliky kostýmů, 
charakteristické účesy a v neposlední řadě levoruký baskytarista – to vše jsou atributy 
přesně vystihující skupinu Pangea. 
Důkazem kvalit skupiny je mimo jiné vítězství v soutěži Beatles revivalových kapel v 
červnu 2010 nebo osobní pozvání nevlastní maminky Paula McCartneyho na 
vystoupení v rámci slavnostního křtu její memoárové knihy, které proběhlo v lednu 2013 
v liverpoolské filharmonii. Pangea byla rovněž vybrána k účasti na prestižním 
mezinárodním festivalu Beatleweek 2011 v Liverpoolu. Zde odehrála sérii vystoupení, 
které vyvrcholily koncerty v legendárním klubu Cavern. 
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Kulturní komise zve občany na tradiční  

„VYNÁŠENÍ ZIMY ZE VSI",  

které se uskuteční v neděli 18. března.  

Průvod vyjde ve 14.30 hodin od Fojtství a zakončí se krátkým     

kulturním vystoupením na Polďáku.  

Pro děti připraveno sladké překvapení.  

Hospůdka u Milana pořádá letos již v sobotu 24. března tradiční  

TURNAJ V KARETNÍ HŘE „VŮL“ o „PUTOVNÍHO VOLA“ 

Prezentace do 8:30 hod. Občerstvení zajištěno. 

Jarní vycházka 
 
Vydejte se s rybskými turisty za krásami 

jarní přírody. 

 

V neděli 25. března 2018 se vypravíme 

přes Libhošťskou hůrku  

k rybníkům do Borovce.    

Čeká nás nenáročná 15 km dlouhá trasa. 

 

Sraz v 13.30 hodin u sokolovny v Rybím. 

 

Sportovní komise pořádá v sobotu 31.3.2018  

jednodenní ZÁJEZD NA PRADĚD  

Cena 120 Kč. 

Přihlášky (včetně uhrazení ceny)  do 16.3.2018 na obecním úřadě.  

Bližší informace o zájezdu u Petra Skalky na tel. č.  720 697 795. 
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KLUB ŽEN    zve své členky ve středu 7. března  do přísálí Besedy v 17:00 hod. 

ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ se bude konat  v pondělí  12. března v konzultační místnosti 
lékaře na obecním úřadě v době od 9:30 - 10:00.     
       
ZAPISOVÁNÍ LÉKŮ A MĚŘENÍ TLAKU  se bude konat v pondělí  26. března  
ve stejnou dobu. 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín  

Přednáška pro seniory na téma:

- požární prevence
- ochrana obyvatelstva při

mimořádných událostech

Dne 14. března 2018 
v 9:30 hodin

v sále kulturního domu Beseda v 
Rybí

Upozorňujeme, že od 1. března začíná v sokolovně v Rybí cvičení bosu.  

Více informací vám poskytne Lidka Krpcová, která toto cvičení povede. 
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Kulturní komise nespí zimním spánkem  
a stále pro vás připravuje společenské akce. 

 
V sobotu 17.3.2018 od 19 hodin vystoupí v Besedě živá hudba Beatles Revival 
Band. 
Pojďme si společně připomenout dobu, kdy na zábavy chodili hoši v oblecích, bílých 
košilích a děvčata v sukních. 
Pro všechny návštěvníky je také připravena malá ochutnávka anglické kuchyně. 
Vstupné 80 Kč. 
 

V neděli 18.3. 2018 se můžete těšit na tradiční Vynášení zimy ze vsi. Průvod vyjde 
ve 14.30 od Fojtství a zakončí krátkým kulturním vystoupením na Polďáku.  Děti čeká 
sladké překvapení. 
 

3. ročník místního hudebního festiválku FishFest , který se uskuteční 26. května, 
ovládnou tentokrát mladí zpěváci a muzikanti od 0 do 18 let.  
Vystoupení svých žáků přislíbila základní a mateřská škola. Zveme také rodiny s dětmi 
a jiné dětské nebo mládežnické uskupení, aby přišli zahrát a zazpívat své oblíbené 
písničky. Pokud tedy chcete představit veřejnosti svoje hudební a pěvecké nadání, 
volejte na telefon 556 760 181, společně pak program doladíme. 
Na odpoledne bude navazovat letní večer, kterým nás bude provázet volné 
seskupení místních muzikantů. 
Odpolední program zdarma. 
Večerní 80 Kč. 
Další informace se dočtete v květnovém Zpravodaji  
 

V sobotu 16.6.2018 připravujeme Třešňové slavnosti na zahradě Hospůdky u 
Milana 
K dobré pohodě zahraje hudební skupina Cizinci. Pro děti budou opět připraveny hry, 
soutěže a skákací hrad.  
Doufáme, že už konečně dozrají třešně i na rybských zahradách. 
 

V letošním roce pořádáme ve spolupráci s cestovní kanceláří LMtour z Nového Jičína 
třídenní zájezd do Českého Krumlova a okolí v termínu od 29.6. – 1.7.2018 
Cena 3000 Kč. Děti a mládež do 18 let 2000 Kč.  
V ceně: doprava, ubytování polopenze. Vstupy do objektů si platí účastník sám.  
Ve zpravodaji přiložen plakátek s dalším upřesněním trasy. 
Hlaste se do 15. března na obecním úřadě na tel. číslo 556 760 181. 

Od 1.3.2018 bude cena obědu pro cizí strávníky 60,- Kč. 
Prosím rodiče dětí ZŠ i MŠ, aby obědy odhlašovali v kuchyni MŠ. Na obědy mají nárok 
pouze první den nepřítomnosti ve škole, neodhlášené obědy propadají, stravné se za 
ně nevrací.  
Bližší informace poskytneme ve školní jídelně MŠ na tel.č.  556 760 002 

Iva Nováková, vedoucí školní jídelny 
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Kulturní komise připravuje 

 

zájezd do Jižních Čech  v termínu 29.6. – 1.7.2018   

cena 3 000 Kč, děti a mládež do 18 let 2000 Kč 
 

1. den 

Telč – prohlídka města, Třeboň prohlídka města, večeře, 

ubytování 

2. den 

Hluboká – prohl. zámku, Český Krumlov – prohlídka města, 

zámku (v případě možnosti návštěva otáč. divadla), večeře, 

ubytování 

3. den 

Tábor – prohl. města, Pelhřimov – prohlídka města nebo návštěva 

Muzea rekordů 
 

V ceně : doprava, ubytování v dvoulůžkových pokojích 

v Českých Budějovicích,  polopenze, průvodce 
 

V ceně nejsou vstupy do objektů.  
 

Hlaste se, prosím, do 15. března na OÚ, abychom zjistili zájem o 

zájezd a mohli oslovit cestovku k zajištění autobusu a noclehů.  
 

Do 15. března  je také nutno složit zálohu 1500 Kč. 
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TJ Rybí, z.s. zve všechny členy na výroční schůze jednotlivých oddílů, které se konají 

v restauraci Na hřišti v následujících termínech: 

Turistický oddíl – sobota 3.3.2018 v 18.00 hodin 

Sport pro všechny – pátek 9.3.2018 v 18.00 hodin 

Fotbalový oddíl – sobota 10.3.2018 v 18.00 hodin 

Vlekařský oddíl – sobota 17.3.2018 v 17.00 hodin. 

Výbor TJ Rybí, z.s. zve všechny své členy na valnou hromadu všech oddílů, která se 

bude konat v restauraci Na Hřišti v sobotu 24.3.2018 v 18.00 hodin. 

Zadlužili jste se tak, že nedokážete splácet půjčky, úvěry a jiné závazky? Obáváte se 
„dluhové spirály“ a bez cizí pomoci nedokážete zadlužení zvládnout? I tato zdánlivě 
beznadějná situace má řešení.  
Jednou z možností je podání návrhu na oddlužení. Fyzická osoba ho však může podat 
jen pokud má právnické nebo ekonomické vzdělání v magisterském programu nebo 
vykonala zkoušku insolvenčního správce. Návrh lze podat také prostřednictvím 
advokáta, notáře, soudního exekutora nebo insolvenčního správcem, jejichž služby jsou 
ale zpoplatněné. 
Poslední možností je podat návrh 
prostřednictvím osoby s akreditací pro 
poskytování služeb v oblasti oddlužení. 
Občanská poradna Centra zdravotně 
postižených Moravskoslezského kraje 
takovou akreditovanou osobou je – na 
základě udělené plné moci je oprávněna 
podat za fyzickou osobu návrh na povolení 
oddlužení ke Krajskému soudu v Ostravě. 
Podání návrhu je zde bezplatné. 
Další informace o oddlužení vám rádi 
zodpovíme v naší pobočce v Novém Jičíně, 
Sokolovská 9 (budova za čekárnou autobusového nádraží), telefon 556 709 403.  
Navštívit nás můžete: 
v úterý od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin (celý den pouze na objednávku),  
ve středu od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin (celý den bez nutnosti objednání)  
a ve čtvrtek od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin (celý den pouze na objednávku). 
 

Marie Mayerhofferová, vedoucí detašovaného pracoviště 
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Moravskoslezská pobočka Společnosti přátel Itálie  
pořádá v sobotu 14. dubna jednodenní tematický výlet 

ZA STARÝMI ŘÍMANY DO RAKOUS 
Staré Římany lze najít i za humny, třeba v Carnuntu a Retzu, jejichž návštěvu 
nabízíme. Překvapivě nedaleko za hranicemi jsou Pompeje, rakouské Pompeje. Říká 
se tak bývalému římskému vojenskému táboru Carnuntum, který je dnes jedním z 
největších archeologických parků v Evropě. Italský ráz má také půvabné náměstí 
městečka Retz, které proslavily unikátní středověké vinné sklepy. 
 
Cena zájezdu: 1100 Kč. 
V ceně jednodenního zájezdu je zahrnuta cesta pohodlným autobusem, vstup do 
areálu archeologického parku (9 EUR = cca 250 Kč), průvodcovské služby a pronájem 
sluchátek po dobu komentovaných prohlídek, které budou v češtině. 
Návštěva vinných sklepů je fakultativní, vstupné je 11 EUR (pro skupinu od 15 osob 10 
EUR/os.) - není zahrnuto v ceně zájezdu. 
 
Odjezdovými místy budou Nový Jičín (cca v 5.30), Opava, Fulnek, popř. Ostrava, 
Olomouc. Předpokládaný návrat kolem 23.00 hod. 
 
V případě zájmu prosím kontaktujte do 15. 3. 2018 Andreu Tománkovou na emailu 
(nebo osobně): andrea.tomanek@email.cz 

mailto:andrea.tomanek@email.cz
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Ze zasedání rady obce  
V měsíci únoru rada obce  
schválila: 
 uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi obcí Rybí a vlastníky nemovitosti 

pod stavbou domovních čistíren odpadních vod. 
 uzavření smlouvy mezi obcí Rybí a společností DIGIS se sídlem Výstavní 292/13, 

Moravská Ostrava. 
 uzavření objednávky na vyhotovení leteckého snímku obce Rybí u společnosti JAS 

AIR spol. s.r.o. se sídlem Letiště Hosín 373, Hluboká nad Vltavou.  
 podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně 

prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání a to pro 1 pracovní místo. 
 nabídku společnosti Asompo, a.s. se sídlem Životice u Nového Jičína na pořízení 

100 sad - tašek na tříděný odpad do domácnosti.  
 poskytnutí finančního daru ve výši 2.500,- Kč obecně prospěšné společnosti Škola 

života se sídlem Beskydská 176, Nový Jičín – Žilina. 
 dočasný provozní řádu areálu sokolovny  
 Knihovní řád obecní knihovny Rybí, Provozní řád internetu obecní knihovny Rybí a 

Ceník služeb a sankcí obecní knihovny Rybí 
 kalkulační list pro školní stravování ve školní jídelně MŠ Rybí v roce 2018 
 vyhlášení veřejné zakázky na zpracování územní studie ÚS1 Územního plánu 

Rybí. 
 zaslání výzvy projekčním kancelářím: 

- Ing. arch. Kateřina Buschová, jednatelka společnosti Atelier Archplan Ostrava, 
s.r.o., Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava, IČ: 26863065, DIČ: CZ26863065, 
busch@archplan.cz 
- Ing. arch. Iveta Seitzová, jednatelka společnosti Ateliér Genius loci, s.r.o., 
Chocholouškova 1527/6, 702 00 Ostrava 1, IČ: 64086135, DIČ: CZ64086135,  
iva.seitz@gmx.net 

-Ing. arch.Helena Salvetová, jednatelka společnosti Urbanistické středisko Ostrava, 
s.r.o, Spartakovců 6014/3, 708 00 Ostrava 4, IČ: 00562963, DIČ: CZ00562963 
h.salvetova@uso.cz 

  

neschválila  
 uzavření objednávky u společnosti DARUMA se sídlem Zelinářská 10, Plzeň na 

zveřejnění obce Rybí na informačním panelu v Novém Jičíně. 
 

doporučila zastupitelstvu ke schválení: 
 žádost M.V. bytem Rybí ke přidělení účelově vázané dotace ve výši 16.962,- Kč 

z rozpočtu obce Rybí na rok 2018 na stavbu domovní ČOV. 
 

vzala na vědomí: 
 výzvu zastupitelům obcí a měst ČR za spravedlivou odměnu členům volebních 

komisí  
 informaci starostky o výzvě předsednictva ČR na podporu novely zákona o střetu 

zájmu a o zapojení obce Rybí do této výzvy. 

mailto:busch@archplan.cz
mailto:iva.seitz@gmx.net
mailto:h.salvetova@uso.cz


14 Věrka Šustalová, knihovnice 

                Statistika z obecní knihovny za rok 2017 
K 31. 12. 2017 bylo v knihovně      3.465 knih        počet výpůjček celkem    3.304 knih 
z toho naučná literatura                     762 
                        beletrie                    2.703 
počet odebíraných časopisů                  8  v roce 2017 bylo zakoupeno     169 knih 
počet zaregistrovaných uživatelů       129  z toho naučná dospělých     29 
z toho uživatelů do 15 let                     32          beletrie dospělých      61 
návštěvníci využívající internet            88          naučná literatura pro mládež     19 
využití on-line katalogu                        70     beletrie pro mládež     60 

A. Claybourneová     Proč se ryby neutopí? 
     Kam se poděli dinosauři? Co znamená HAF? Potřebují zvířata mapy? Tyto a spoustu dalších 
překvapivých otázek a ještě překvapivějších odpovědí naleznete v této knize. Je plná fascinujících a 
zábavných  informací o světě zvířat a je určena především dětem od 7 let. 
 

     J. Lada       Tradiční české jaro 
     Další kniha, která přiblíží dětem dávné tradice a zvyky. Tentokrát se seznámí například 
s masopustem, zjistí jak se jmenují dny v pašijovém týdnu a přečtou si i o pálení čarodějnic a stavění 
májky. 
 

     E. Blytonová      Správná pětka – Znovu na ostrově 
     Děti se těšily, že na svém ostrově si užijí dobrodružné chvilky, ale bohužel tam nesmějí. Strýček 
Quentin si tam zařídil laboratoř a chce tam být úplně sám. Netuší, že mu hrozí nebezpečí a že parta 
pěti správných kamarádů bude muset vzít věci do svých rukou. 
 

     I. Peroutková      Francouzská jízda 
     Ivaně se splnil sen – dostala se na Filozofickou fakultu a studuje divadelní vědu. Ještě větší radost 
má z toho, že se dostala na jazykový kurz do Francie. Poznává Paříž, stopem jede do Toulonu a 
poznává mnoho nových lidí. Je to životní zkušenost, která ji změní, ale úplně jinak, než čekala. 
 

     K. Pacner      Géniové XX. století – Kniha I. – III. 
     Karel Pacner v knižní řadě „Géniové XX. století“ opět s nadhledem jemu vlastním zpracoval velmi 
čtivou formou příběhy skutečných hybatelů dějin – vědců, kteří spoluutvářeli dnešní svět. Kromě jiného 
se čtenář seznámí například s Janem Jánským, Albertem Einsteinem, Marií Curie-Sklodowskou nebo 
Christiaanem Barnardem. Jde o osobnosti a objevy, které změnily náš svět. 
 

     D. Gabaldon      Vážka v jantaru 
    V tomto pokračování knihy Cizinka se bývalá zdravotní sestra a v současnosti úspěšná primářka 
Claire Randallová se svou dospělou dcerou Briannou vrací do zamlžených kopců Skotské vysočiny. 
Vypráví jí neuvěřitelný příběh o lásce, která překonává hranice času. Také o Jamesi Fraserovi, 
bojovníkovi, jehož udatnost donutila mladou Angličanku vyměnit život v jistotě za vír nebezpečných 
nástrah. 
 

     M. Váňová      Tereza 
     Tereza má dospělou dceru a manžela, který je jí nevěrný. Cítí se osamělá a zbytečná, ale 
rozhodne se, že s důležitou životní změnou začne u sebe.  Víc o sebe dbá, získá sebevědomí a 
převezme řízení prodejní umělecké galerie. Manžela pak překvapí tím, že návrh na rozvod podá ona. 
Tereza poznává, že rozvodem všechno nekončí, že může začít svůj život znovu a jinak. 
 

     F. Francis      Odmítnutí poslušnosti 
     Před šesti lety kvůli manželce a malé dcerce opustil Sid Halley svou nebezpečnou a nejistou 
vyšetřovatelskou dráhu. Nechtěl se k ní vrátit, ale předseda dostihového vedení jej požádá, aby 
prošetřil sérii podivných výsledků v řadě dostihů. Sid nejdříve odmítne, ale následující události jej 
přesvědčí, že se nepříteli musí postavit v otevřeném boji. 
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Jak schovat některé osobní údaje (EET, insolvence)

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, 

cílem dnešního článku není navést 

kohokoliv ke schovávání něčeho, co 

by mělo být odkryto. Úmyslem je 

poukázat na trend ochrany osobních 

údajů a na situace, kdy se naopak 

běžně tyto údaje nechrání. Mnohdy je 

možné ochranu svých údajů 

jednoduše zajistit. 

Aktuálně máme účinný zákon 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů. Ke dni 25. 5. 2018 bude účinné 

tzv. nařízení GDPR, které k výrazné 

ochraně osobních údajů směřuje 

(zvláště svými zásadami jako 

zákonnost, korektnost, 

transparentnost, minimalizace údajů, 

omezení uložení a svými právy 

subjektu údajů na informace o 

zpracování, přístup k osobním 

údajům, na opravu a na výmaz, na 

přenositelnost, vznést námitku a 

další). 

Podnikatelé a jiní správci osobních 

údajů se na tuto úpravu připravují 

a jsou v různých fázích (nevíme o 

tom, víme o tom, máme datový audit, 

máme GAP analýzu, máme analýzu 

rizik, máme zavedena opatření, máme 

proškoleno, máme reaudit, máme 

zdokumentováno). 

Jak je to ale s ochranou osobních 

údajů fyzických osob (rodná čísla, 

adresy, čísla účtů) u některých 

veřejných subjektů a rejstříků? 

Podle mého názoru zcela v rozporu 

s tímto ochranářským trendem máme 

například v rámci EET účtenek 

uváděno DIČ, které je u fyzických 

osob tvořeno rodným číslem. Dalším 

příkladem je insolvenční rejstřík, 

který v rámci zcela veřejně přístupné 

evidence na isir.justice.cz obsahuje 

například v přihlášce pohledávky 

věřitele (třeba i bývalého 

zaměstnance) osobní údaje fyzických 

osob (rodná čísla, adresy, email, 

telefon, čísla účtů). 

Ve vztahu k EET účtenkám již 

zareagoval Ústavní soud, když dne 

12. 12. 2017 vydal nález sp. zn. 

Pl. ÚS 26/16, kterým zrušil 

k 28. 2. 2018 povinnost uvádět DIČ 

na účtence podle ust. § 20 odst. 1 

písm. b) a odst. 2 zák. č. 112/2016 Sb.  

Ústavní soud se tedy zastal fyzických 

osob s tím, že uvádění rodného čísla 

na účtenkách není dostatečně důvodné 

a potřebné a především šetrné k právu 

na ochranu před neoprávněným 

shromažďováním, zveřejňováním 

nebo jiným zneužíváním osobních 

údajů 

Ve vztahu k údajům v insolvenčním 

rejstříku pak mohu odkázat na 

jednoduché řešení, které v zákoně je, 

avšak mnohdy není známo nebo není 

využíváno. Jedná se o ust. § 422 zák. 

č. 182/2006 Sb., které stanoví, že „Na 

žádost fyzické osoby, která učinila 

příslušné podání, může insolvenční 

soud rozhodnout, že některé z 

osobních údajů této fyzické osoby, 

obsažené v podání, nebudou v 

insolvenčním rejstříku veřejně 

přístupné. Takovou žádost lze podat 

kdykoliv v průběhu insolvenčního 

řízení. Jméno a příjmení takové 

fyzické osoby insolvenční soud v 

insolvenčním rejstříku zveřejní vždy.“ 

Lze tedy velmi jednoduše nahlédnout 

do insolvenčního rejstříku na 

isir.justice.cz a podívat se, zda mé 

osobní údaje nejsou v nějakém řízení 

(kde jsem byl jako dlužník nebo 

věřitel s přihláškou pohledávky) 

nadbytečně zveřejňovány. Pokud 

zveřejněny budou, lze žádostí vůči 

soudu takové údaje nechat „začernit“. 

Dlužníkovy osobní údaje budou často 

zveřejněny z důvodu běžícího 

oddlužení nebo konkurzu. I zde je ale 

částečná ochrana, aby údaje nebyly 

dostupné navždy. 

Jedná se o ust. § 425 zák. č. 182/2006 

Sb., kdy „po uplynutí 5 let od nabytí 

právní moci rozhodnutí, jímž bylo 

skončeno insolvenční řízení, vyškrtne 

insolvenční soud dlužníka ze seznamu 

dlužníků a údaje o něm v 

insolvenčním rejstříku znepřístupní. 

Skončí-li insolvenční řízení 

rozhodnutím podle § 142, vyškrtne 

insolvenční soud dlužníka ze seznamu 

dlužníků a údaje o něm v 

insolvenčním rejstříku znepřístupní do 

15 dnů od doručení žádosti dlužníka; 

dlužník je oprávněn požádat o 

vyškrtnutí nejdříve po uplynutí 3 

měsíců od právní moci rozhodnutí.“ 

Zjednodušeně řečeno tedy po 5 letech 

od skončení oddlužení anebo 15 

dnech v případě pravomocného 

odmítnutí, zastavení či zamítnutí 

insolvenčního návrhu lze žádat a 

zkontrolovat vyškrtnutí z veřejného 

rejstříku a své údaje tak ochránit. 
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Motivační odměny a stipendia  
 

Ve středu dne 31. 1. 2018 jsme na naší škole rozdávali nejen 

vysvědčení, ale také odměny nejlepším žáků a žákům preferovaných oborů. 

Z prostředků nadačního fondu školy bylo vyplaceno celkem 66 000 Kč a z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje jako zřizovatele školy bylo žákům dvou preferovaných oborů 

(mechanik strojů a zařízení a zedník) vyplaceno celkem 44 000 Kč. Další odměny 

obdrží žáci naší školy v měsíci červnu 2018. Celkem za školní rok vyplatíme žákům na 

odměnách a krajských stipendiích celkem 280 000 Kč. Tato částka se bude v příštích 

letech zvyšovat. Naši žáci budou moci od druhého ročníku studia navíc pobírat 

podniková stipendia. 

Být žákem Střední školy technické a zemědělské v Novém Jičíně se vyplatí. 

Více informací naleznete na www.tznj.cz nebo na tel. č. 731 446 916.   
 

„Našim žákům zajistíme, co nikdo jiný ani nenabídne“. 
 

PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel školy   

http://www.tznj/
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E-mail adresa: obec@rybi.cz.  Webové stránky obce: www.rybi.cz.  

Evidenční číslo zpravodaje:  MK  ČR E 10143.   
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Koupím náhradní díly na vozy Škoda 

1000mb,100,110,105,120,130.... a také na 

motocykly Jawa a ČZ. 

Dále koupím stahováky a potřebné 

nářadí, dílenské příručky a různé návody 

k těmto strojům.  

Prosím nabídněte.    

  Vojkůvka Jan, Rybí  

telefon :720 417 305  
email: vojkuvka.jan@email.cz 

 

PRODEJ JATEČNÍCH KUŘAT 

23. až 24. března 2018 

chov drůbeže Závišice. 

Informace na tel.č. 604 609 915 

                     602 577 726 
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