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Magistrát města Jihlavy, obecní živnostenský 
úřad upozorňuje na nové povinnosti podnikatelů, 
kteří nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají 
spotřebitelský úvěr.

Od 1. 7. 2011 došlo z. č. 180/2011 Sb. k rozšíře-
ní působnosti fi nančního arbitra, který je specifi c-
kým státním orgánem určeným pro řešení vyme-
zeného okruhu sporů mezi zákonem uvedenými 
osobami, i na oblast spotřebitelského úvěrování. 

Noví podnikatelé v oblasti spotřebitelského úvě-
rování mají povinnost nejpozději ke dni, od něhož 
jsou oprávněni vykonávat tuto činnost na základě 
živnosti vázané „Poskytování nebo zprostředková-
ní spotřebitelského úvěru“, poskytnout fi nanční-

mu arbitrovi své zákonem dané identifi kační úda-
je např. obchodní fi rmu, sídlo, jméno a příjmení, 
místo podnikání, příp. kontaktní osobu apod.

Stávající podnikatelé, kteří provádí nabízení, po-
skytování nebo zprostředkování spotřebitelského 
úvěru na základě svého živnostenského oprávnění 
ať již k živnosti vázané „Poskytování nebo zpro-
středkování spotřebitelského úvěru“, či živnosti 
volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v pří-
lohách 1 až 3 živnostenského zákona“, mají povin-
nost poskytnout fi nančnímu arbitrovi své záko-
nem dané identifi kační údaje nejpozději do 1. 10. 
2011. 

Tuto informační povinnost mohou splnit i na 

formuláři vydaném arbitrem, který je zveřejněn 
na internetových stránkách www.fi narbitr.cz. 

Finančnímu arbitrovi je nutné rovněž bez zby-
tečného odkladu písemně oznamovat změny ve 
sdělených údajích. 

Za nesplnění informační povinnosti může arbitr 
uložit pokutu až do výše 1.000.000 Kč, přičemž ří-
zení o uložení pokuty lze zahájit do jednoho roku 
ode dne nesplnění povinnosti. 

Kontakt: 
Finanční arbitr ČR, Washingtonova 25, 110 00 

Praha 1. Telefon 221 674 600. E-mail: arbitr@fi -
narbitr.cz

 (Dle podkladů magistrátu –lm-)

Nové povinnosti podnikatelů

Bazén Rošického prošel v červenci 
odstávkou. Mimo provoz byla také 
sauna.

V době uzavření se prováděly ma-
lířské a natěračské práce, oprava 
dlažby na bazéně a údržba strojovny. 
Dále se v době odstávky vypustily a 
vyčistily bazénové vany a akumu-
lační jímky. Provedla se komplexní 
údržba a drobné opravy technologie, 
které se nedají dělat za provozu.

Zásadní ale jsou opravy podlahy 
v malé tělocvičně, které budou stát 
zhruba 400.000,-Kč a výměna dveří 
do bazénových šaten za 200.000,-Kč. 
Dále to bude výměna dlažby v pro-
storu sauny za 80.000,-Kč.

Všechny tyto výměny a opravy byly 
naplánovány s odborem správy realit 
a uvedené částky budou hrazeny z 
rozpočtu města Jihlavy.  

Odstávka  by měla trvat do 5. 8., 
provoz bude zahájen opět od 6. 8. 
takzvaným „Letním režimem“ s ote-
vírací dobou pro veřejnost denně od 
10.00 do 18.00 hodin, který potrvá 
až do 31. 8. 2011.

Po otevření bazénu E. Rošického 
budou k dispozici pro návštěvníky 

Odstávka krytého bazénu E. Rošického

NÁHRA DOU za zavřený bazén Rošického slouží Vodní ráj, zvláště při sluneč-
ném počasí. Foto: Lubomír Maštera

Nezisková organizace ASEKOL 
od července spustila dlouhodobý 
projekt Věnuj počítač. Jde o akci na 
podporu sběru a recyklace počítačů 
a notebooků z fi rem po celé České 
republice. Firmy podle výzkumu to-
tiž až v 80 % případů nakupují nové 
zařízení mnohem dříve, než staré 
skutečně doslouží. Tyto funkční pří-
stroje chce ASEKOL po repasování 
předávat dětem z dětských domovů. 
Navíc zapojené fi rmy obdrží i certifi -
kát společenské odpovědnosti.

Průzkum společnosti ASEKOL 
ukázal, že 80 % fi rem nakupuje počí-
tače jednou za dva až pět let, přičemž 
faktická životnost počítačů dosahuje 
i deseti let. Vzniká tak spousta elek-
troodpadu, který často zůstává ve 

fi rmách, nevyužitý. ASEKOL bude 
od přihlášených fi rem svážet vyřaze-
né počítače a navíc jim poskytne tzv. 
E-box, do nějž budou moci zaměst-
nanci vhazovat ostatní drobný elek-
troodpad. O tyto nádoby si může fi r-
ma zažádat bezplatně u společnosti 
ASEKOL. 

„Všechna zařízení zkontrolujeme, ta 
nefunkční poputují k recyklaci a funkč-
ní počítače zrepasujeme a předáme k 
dalšímu využití například dětem z dět-
ských domovů. Děti počítač využijí ne-
jen jako nástroj pro komunikaci s rodi-
nou či kamarády, ale hlavně ke studiu. 
Navíc je pro nejmladší generaci práce s 
počítačem naprosto samozřejmá a neu-
mí si bez ní představit život. Děti z dět-
ských domovů přece vůbec nejsou jiné,“ 

říká Hana Ansorgová, manažerka 
komunikace společnosti ASEKOL.

Projekt má za cíl nejen podpořit 
sběr počítačů a notebooků, ale elek-
trozařízení celkově. V červenci a srp-
nu bude ASEKOL fi rmy kontaktovat 
a zvát je jak k účasti na tomto projek-
tu Věnuj počítač, tak i k dlouhodo-
bé spolupráci na odděleném sběru 
elektrozařízení, tedy sběru zařízení 
nepocházejících z domácností pří-
mo od koncových uživatelů. Věnuj 
počítač navíc bude fungovat i jako 
osvěta pro jednotlivé zaměstnance a 
povede k lepšímu porozumění mož-
ností třídění elektroodpadu.

Akce navazuje na podobně zamě-
řený a velmi úspěšný projekt Věnuj 
mobil. 

Jen v jeho školní části se za jed-
no pololetí podařilo vybrat 42 000 
mobilních telefonů. „Věříme, že Vě-
nuj počítač bude minimálně stejně tak 
úspěšný projekt, jako je Věnuj mobil. 
Je potřeba neustále upozorňovat na 
možnosti sběru elektroodpadu a moti-
vovat k tomu, aby jej lidé třídili,“ říká 
Ansorgová. 

Firma, která odevzdá nejvíce počí-
tačů a notebooků navíc získá zajíma-
vé ceny. Zájemci se mohou hlásit na 
www.venujpocitac.cz, kde zároveň 
získají veškeré informace o projektu, 
soutěži i cenách. Každá fi rma rovněž 
v rámci souběžného projektu Ekolo-
gická fi rma získá možnost používat 
jeho logo a obdrží certifi kát spole-
čenské odpovědnosti. -tz-

Firmy mohou recyklací pomoci 
dětem z dětských domovů

také venkovní travnaté plochy ur-
čené ke slunění a velké pískoviště. 
Veřejnost má také přes celé letní 
prázdniny k dispozici ke koupání a 
saunování krytou i venkovní část 
Vodního ráje v Jihlavě.

 
Vstupné na 1 hodinu pro veřej-

nost na bazén E. Rošického:
děti do 6 let – zdarma
děti od 6 do 15 let, důchodci 
 – 30,- Kč
dospělí  – 40,- Kč
celodenní vstupné  – 50,- Kč
Tobogán je v ceně vstupného! 
Permanentky neplatí! 

Statistika návštěvnosti veřejnos-
ti v uplynulých letech na bazénu 
E.Rošického:

2005 – 24 434 osob
2006 – 25 903 osob
2007 – 31 878 osob
2008 – 34 193 osob
2009 – 31 845 osob (celková ná-

vštěvnost bazénu 96 404 osob)
2010 – 34 788 osob (celková ná-

vštěvnost bazénu 101 792 osob)
 -lm-


