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Ve dnech 13. - 14. října 2011 se 
v Jihlavě uskuteční společné pod-
zimní jednání členů A.T.I.C. ČR 
(Asociace turistických informač-
ních center ČR), pracovníků turis-
tických informačních center, které 
se koná pouze dvakrát do roka ve 
vybraných městech. 

Členské fórum samotné je vhod-
né k výměně zkušeností a zajíma-
vých nápadů na podporu cestov-
ního ruchu. Významným bodem 
vlastního jednání členského fóra 
bude přijetí rozpočtu na rok 2012 
i diskuse k podzimní recertifikaci 
Turistických informačních center 
(TIC) v rámci nastavení nové kla-
sifikace TIC.

V Jihlavě je pro členy asociace 
připraven zajímavý program. Před 
neformálním společenským veče-

rem v gotické síni jihlavské radnice 
čeká na účastníky prohlídka jihlav-
ského pivovaru. 

Druhý den bude patřit prohlídce 
jihlavského podzemí, jihlavské rad-
nice, Brány Matky Boží a vyhlídce 
kostela sv. Jakuba. 

Na odpoledne je pro účastníky 
připraven výlet na rozhlednu Pí-
palka na Křemešníku a v Pelhři-
mově Muzeum rekordů a kurio-
zit, Muzeum Lipských a prohlídka 
města. Především díky vstřícnosti 
jihlavských a pelhřimovských pro-
vozovatelů památek a firem, kteří 
poskytli pro účastníky této kon-
ference své služby zdarma, se tato 
akce může konat právě v Jihlavě.

 (Dle podkladů magistrátu 
 zpracoval –lm-)

Podzimní členské fórum 
A.T.I.C. ČR v Jihlavě Podnikatelé, kteří zprostředková-

vali spotřebitelský úvěr, mohou tuto 
skutečnost doložit na živnostenský 
úřad do konce roku 2011.

Dne 01. 01. 2011 nabyl účinnosti 
zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebi-
telském úvěru a o změně některých 
zákonů, (dále jen „zákon o spotřebi-
telském úvěru“). V souvislosti s při-
jetím tohoto zákona došlo rovněž ke 
změně v živnostenském zákoně, a to 
vložení nové vázané živnosti s před-
mětem podnikání „Poskytování ne-
bo zprostředkování spotřebitelského 
úvěru“. 

Dle přechodných ustanovení záko-
na o spotřebitelském úvěru podni-
katelé, kteří k 1. 1. 2011 poskytovali 
nebo zprostředkovávali spotřebitel-
ské úvěry v rámci živnosti ohlašo-
vací volné „Výroba, obchod a služby 
neuvedené v přílohách 1 až 3 živ-
nostenského zákona“, mohou v této 

činnosti pokračovat po dobu 1 roku 
ode dne nabytí účinnosti zákona o 
spotřebitelském úvěru (tj. do 31. 12. 
2011). Jestliže před uplynutím této 
lhůty podnikatel oznámí, že hodlá v 
provozování této činnosti pokračo-
vat, a doloží živnostenskému úřadu 
doklady prokazující splnění odbor-
né způsobilosti pro živnost vázanou 
„Poskytování nebo zprostředkování 
spotřebitelského úvěru“, živnosten-
ský úřad vydá podnikateli výpis z 
živnostenského rejstříku. Marným 
uplynutím této lhůty oprávnění k 
poskytování nebo zprostředkování 
spotřebitelského úvěru zaniká. Ten-
to úkon je osvobozen od správního 
poplatku. Více informací na živnos-
tenském úřadu, Třebízského 16, Jih-
lava, příp. na telefonu 567167360 
nebo 567167363.

 (Dle podkladů magistrátu 
 zpracoval –lm-)

Spotřebitelský úvěr

Poprvé v Jihlavě se budou vyhlašovat výsledky 
soutěže „O českou báseň roku 2011“ v rámci tra-
dičního pořadu Stříbrné listování.

Po Kutné Hoře, Přelouči a Pardubicích se stává 
Jihlava hostitelkou této významné události nejen 
pro všechny české básníky. Soutěž, jež se zobra-
zuje v ročence Pár střípků, slouží od prvopočát-
ku výhradně jako pouhý, leč nezbytný nástroj ke 

zprostředkování výpravy soudobých básníků za 
vzácnými čtenáři.

Díky podpoře města Jihlava se slavnostní ukon-
čení již osmého ročníku uskuteční v sobotu 29. 
října od 14.30 hodin v gotickém sále jihlavské rad-
nice. Záštitu nad akcí převzal náměstek jihlavské-
ho primátora pan Rudolf Chloupek. Mezi čestný-
mi hosty by neměli chybět Jiří a Daniel Reynkovi 

z Petrkova, synové a zároveň pokračovatelé odka-
zu Bohuslava Reynka, význačného básníka, pře-
kladatele a malíře.

Přednes vítězných i jiných veršů bude proložen 
hudbou a tancem. Pokud to technické možnos-
ti dovolí, bude na závěr uvedeno divadelní před-
stavení Cesar a Drana dobronínských Zmatkařů.
 -lm-

Básníci tentokrát zamíří do Jihlavy

Jedno místo usnadní start podnikání
Již druhým rokem funguje na obecním živnostenském úřadu tzv. Jednotné 

kontaktní místo, které je zřízeno jako jediné v Kraji Vysočina.
Účelem jednotného kontaktního místa je především usnadnit podnikate-

lům zahájení jejich podnikatelské činnosti, a to jak českým podnikatelům, 
kteří zamýšlejí poskytovat své služby v jiných členských státech Evropské 
unie, tak poskytovatelům služeb z jiných členských států, kteří chtějí své pod-
nikání rozšířit na území České republiky. Na jednom místě tak obdrží veškeré 
informace nezbytné pro vstup do podnikání, a to jak v režimu přeshraniční-
ho poskytování služeb, tak v režimu usazení. Jednotné kontaktní místo pře-
dá žádost o oprávnění k poskytování služby správnímu orgánu příslušnému 
o této žádosti rozhodovat, funguje tedy jako prostředník mezi podnikatelem 
a příslušnými orgány.

Jednotné kontaktní místo poskytuje informace ohledně:
• získání oprávnění k poskytování služby v ČR (náležitosti žádosti)
• získání oprávnění k poskytování služeb v jiných členských státech EU, 

EHP a Švýcarské konfederace
• opravných prostředků proti rozhodnutí správních orgánů a možností 

řešení sporů
• ochrany spotřebitele v jiných členských státech EU, EHP a Švýcarské 

konfederace
• sdružení nebo jiných právnických osob, které mohou poskytovatelům 

či příjemcům služeb poskytovat praktickou pomoc

Kontakt na Jednotné kontaktní místo v Jihlavě:
Magistrát města Jihlavy
obecní živnostenský úřad
Třebízského 16
586 28 Jihlava

Bc. Martin Šebesta – kontrolní a správní oddělení, 1. patro, kancelář č. 8
Telefon: 567 167 352
E-mail: jkm@jihlava-city.cz

Úřední hodiny:
pondělí  8:00 – 17:00
úterý  8:00 – 14:00
středa  8:00 – 17:00
čtvrtek  8:00 – 14:00
pátek  8:00 – 14:00


