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č >1<            

Začíná nové volební období pro rok 2010 – 2014
pro které byly zvoleni do zastupitelstva:

Starosta:                                        Vopařil Václav
Místostarosta 1:                            Krejsa Pavel
Místostarosta 2:                            Uher Jan
Kontrolní výbor:                          Krumpl Stanislav
Finanční výbor:                           Večeřová Stanislava
Kulturní komise:                         Sejkorová Jitka
Sociální komise:                            Krumplová Pavla

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce č. 1 konané dne 8.11.2010
1. Členové zastupitelstva složili slib a potvrdili podpisem
2. OZ schválilo program ustavující zasedání OZ, zapisovatele a ověřovatele
3. OZ schválilo 2 místostarosty pro příští volební období
4. OZ schválilo, aby zvolený starosta vykonával funkci jako uvolněný, ostatní členové zastupitelstva jako neuvolnění, 

všemi hlasy.
5. OZ schválilo veřejný způsob volby starosty a ostatních členů zastupitelstva
6. OZ zvolilo do funkce starosty obce Široký Důl Václava Vopařila
7. OZ  zvolilo do funkcí místostarostů obce Široký Důl Pavla Krejsu a Jana Uhra
8. OZ stanovilo počet členů výborů a komisí, a to tříčlenné
9. OZ zvolilo do funkce předsedy finančního výboru Stanislavu Večeřovou
10. OZ zvolilo do funkce předsedy kontrolního výboru Stanislava Krumpla
11. OZ zvolilo do funkce předsedy kulturní komise Jitku Sejkorovou
12. OZ zvolilo do funkce předsedy sociální komise Pavlu Krumplovou
13. OZ schválilo odměny neuvolněných členům zastupitelstva, kteří jsou současně předsedy výborů a komisí

      Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce č.2 konané dne 18.11.2010
1. OZ schválilo složení inventarizační, sociální a kulturní komise, kontrolního a finančního výboru
2. OZ schválilo jako určeného zastupitele obce podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a   
             stavebním úřadu, v platném znění (stavební zákon) na celé volební období 2010 – 2014 p. Jana Uhra
3. OZ souhlasí s trváním činnosti zřízené Rady obcí pro udržitelný rozvoj území správního obvodu  ORP Polička
4. OZ navrhlo starostovi města Polička jmenovat za člena Rady obcí pro udržitelný rozvoj území Jana  Uhra
5. OZ schválilo prodej p.p.č. 14/4 o výměře 349m², p.p.č 15 o výměře 1346 m² a p.p.č. 185 o výměře 37 m² Josefu a  
             Boženě Kadidlovým
6. OZ předschválilo prodej p.p.č. 192 o výměře 262 m² ke stavebním účelům
7. OZ schválilo žádost Jany Sejkorové č.p.24 o zakoupení a instalaci zrcadla pro bezpečný výjezd vozidla
8. OZ schválilo žádost Ivy Kalábové odpuštění platby za likvidaci a svoz komunálního odpadu za rok 2009 a 2010 ze  
             sociálních důvodů
9. OZ schválilo rozpočtové opatření č.3/2010
10. OZ schválilo zadání výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce školy
11. OZ schválilo smlouvu o řízení věcného břemene od firmy ČEZ distribuce a.s.
12. OZ schválilo nabídku na změnu pojištění majetku obci

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce č.3 konané dne 28.12.2010
1. OZ schválilo rozpočtové opatření č.4/2010
2. OZ schválilo rozpočet obce na rok 2011
3. OZ schválilo rozpočet a provozní příspěvek základní škole ve výši 100 000,-Kč na rok 2011
4. OZ schválilo poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu na rok 2011, a to ve výši 480,-Kč na rok za osobu, za psa 

100,-Kč za rok a za stočné 600,-Kč na rok za osobu
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Naše obec je členem a spolupracuje s následnými svazky a firmami:

 Svazek obcí Borovsko
 Svazek obcí Mikroregion Poličsko se zaměřením na rozvoj Mikroregionu
 Svazek obcí Smetany a Martinů se zaměřením na rozvoj cestovního ruchu
 Svazek obcí AZASS Polička (areál zdravotních a sociálních služeb)
 Svaz měst a obcí ČR
 Spolek pro obnovu venkova
 LIKO Svitavy – obec je akcionářem
 VHOS Moravská Třebová
 SMSV Poličsko (sdružení majitelů skupinového vodovodu)

V současné době obec vstoupila do mikroregionu Litomyšlsko – Desinka
      
     *První akce v tomto sdružení bude setkání seniorů, které se uskuteční dne 3.dubna
od 14 hodin na Skalce v Lubné. Na tuto akci zveme všechny naše seniory.

     Mimo uvedenou činnost, na kterých obec pracovala v uplynulém volebním období, byla 
věnována průběžnému úklidu veřejných prostranství, údržbě obecního majetku, odpadovému 
hospodářství. Na této činnosti se značnou měrou podílí jeden obecní zaměstnanec v rámci 
veřejně prospěšných prací, čímž mu patří dík, ale i všem občanům, kteří této činnosti přispěli.
    Ekonomická situace je stabilizovaná, obec splácí úvěr na výstavbu kanalizace a je hrazen 
z rozpočtu obce. Výše úvěru v současné době je 3 800 000,-Kč.

  V současném období probíhá rekonstrukce pomníku padlých na dolním konci obce a údržba
prostranství okolo obecní studny za školou. Práce po dobu zimního období jsou pozastaveny.

Tříkrálová sbírka
    8.ledna proběhla v naší obci již tradiční tříkrálová sbírka pořádaná oblastní charitou 
Polička. Děkujeme všem dárcům a koledníkům, kteří se na této sbírce podíleli. Letošní 
výtěžek je opět rekordní a činí 496 006,-Kč což je o 23 669,-Kč více než v loňském roce. 
V naší obci se v roce 2011 vybralo také rekordních 10 930,-Kč. Ještě jednou děkujeme.

Obec také přivítala nově narozené občánky:
                                                                                      

Andrlovou Terezku                              Lorence Adámka
Jílkovou Marušku                                Lorence Honzíka

                                                                          
                                                                          

Vítání občánků se konalo 5.12.2010 v hasičské zbrojnici.
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Ohlédnutí za volební období 2007 – 2010, co se v obci změnilo
2007

1. Výstavba kanalizace o ČOV v obci
2. Malování v ZŠ
3. Výměna vodovodního řádu                                                                                              Plocha u č.p. 52
4. Odpočívalo u hasičského hřiště
5. Úprava koryta potoka u č.p. 82

    Výměna hasičských aut                                                

                                                                               2008
1.      Bezdrátový rozhlas
2. Výměna vedení veřejného osvětlení 

I.etapa
3. Výměna vodovodního potrubí č.p. 84 – 70
4. Dostavba kanalizace
5. Zřízení vidimace a legalizace (ověřování 

podpisů a listin)
6. Nákup auta Ford Tranzit pro hasiče
7. Zpracování znaku a praporu obce
8. Nová dlažba před školou
9. Pořízení trezoru OÚ
10. Uskutečnění srazu rodáků
11. Vybudování dešťové kanalizace ZD-

Lubná,  Flídr s.r.o.
12. Nová koupelna ve školním  bytě
13. Zakoupen nový kotel do školy
14. Přeložka a prodloužení vedení plynu 

parcely Kopec
15. Posunutí katastrální hranice do Oldříše, 

zvětšení k.ú. Široký Důl asi o 6 ha
16. Vydání knihy - Široký Důl

   Stará čekárna

2009                                                                                       Výstavba nového hřiště na Kopci
1. Rozvaděč veřejného osvětlení Kopec
2. Prodloužení řadu kanalizace parcely Kopec
3. Silnice parcely I.etapa
4. Zakoupení sekačky na trávu a traktůrek
5. Vydražení pozemků v místní části Kopec
6. Výměna vedení veřejného osvětlení, revize světel II. etapa
7. Zřízení Czech Pointu
8. Vybudování místní komunikace I.etapa
9. Přeložení vodovodu parcely Kopec

2010
1. Výměna rozvaděče veřejného osvětlení 

dolní část 2010
2. Rozšíření veřejného osvětlení parcely 

Kopec
3. Dětské hřiště na Kopci 2010
4. Výstavba čekárny dolní část
5. Výstavba chodníku parcely konfiskát
6. Silnice – lesní cesty od č.p. 29 po 98
7. Dokončená místní komunikace II.etapa

      Záplavový propustek u č.p. 71                                   3



>>> Občané kteří chtějí přispět, nebo se rovnou podílet<<<
>>>na příštích vydaní informačního letáku mohou tak učinit,<<<

>>>bližší informace na OÚ.<<<

Informační list bude vycházet zatím nepravidelně. 

………………………………………………………………………….

18.června se bude konat 120 výročí založení sboru 
dobrovolných hasičů v Širokém Dole

.…………………………………………………………………………

Poplatky za rok 2011

      Poplatky za rok 2011 činí:  komunální odpad 480,- Kč za rok na osobu

                                                stočné                     600,- Kč za rok na osobu

                                               za psa                      100,- Kč za rok

Poplatky jsou splatné do 31.3.2011 pro trvale žijící občany v obci a do 30.6.2011 pro chalupáře a chataře.

Starý vodovod na kopci 
    
     Vysvětlení obyvatelům v části Kopec.
Rezervoár Kopec po starém vodovodu je nevyužívám, kromě sousedního domu č.p. 136 majitele ing. 
Štarmanna, který odebírá užitkovou vodu, ale nemá udělán žádný rozvod této vody ani po zahradě po domu 
(tedy používá jeden kohoutek, který je přímo na nádrži)
obec s panem Štarmannem má podepsanou smlouvu o odběru a tato voda je zpoplatněna paušální částkou.

Koupaliště kopec

     Tak zvané koupaliště na Kopci vyvolává mnoho diskusí, tato požární nádrž je ve vlastnictví ZOD Lubná a 
pozemek je Pozemkového fondu České republiky. Tedy obec nemá právo s tímto majetkem nakládat, jen 
dohlíží nad jeho stavem.
V loňském roce proběhla dohoda mezi ZOD Lubná a p. M. Kadidlem z Poličky o využití této nádrže pro 
uskladnění ryb za údržbu vodní plochy. Obec vyvolala jednání o získání tohoto majetku, zatím bezúspěšně a 
nevím, jestli je dobré vlastnit nádrž ve stávajícím nevyhovujícím stavu.

                                                                                                                   Starosta obce
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Sportovní činnost SDH Široký Důl v roce 2010

Jednou z aktivit, které se věnuje místní sbor je i soutěžení v požárním sportu, kde 
dosahuje v posledních letech velmi výrazných úspěchů a to jak na úrovni regionální, tak i 
na republikové.  V letošním roce náš sbor zanechal svou stopu na celkem 26 soutěžích 
všude po celé České republice. V následujících pár řádkách bych vám chtěl přiblížit 
největší úspěchy, kterých náš sbor v letošním roce dosáhl.

           Jako každoročně se dvě družstva mužů a jedno družstvo veteránů zúčastnila okresní 
ligy Svitavska v požárním útoku. Okresní liga se koná na 8 místech našeho okresu a to je: 
Lubná, Telecí, Hartmanice, Rozhraní, Kamenec, Desná, Bohuňov a Sádek. Širokodolské 
“Áčko“ se usadilo po prvních pěti závodech na prvním místě ligy a jelikož se v těchto pěti 
závodech nenašel tým ze Svitavska, který by Široký Důl porazil, bylo jasné, že o celkový 
triumf se můžou “Širočáci“ připravit jen sami. A tak se také stalo. Chyba na stroji v Desné a 
další chyba na rozdělovači v Bohuňově znamenali při obrovské vyrovnanosti týmů v okresní 
lize propad na druhé místo a muselo se rozhodovat až na posledním závodě v Sádku. Tam 
ale dominoval stále se zlepšující tým z Desné a po útoku Širockých hasičů, který stačil pouze 
na třetí místo v závodě, se mohla Desná po právu radovat z titulu okresních přeborníků. 
Široký Důl “B” se také v okresní lize neztratil a po několika vydařených a několika méně 
vydařených závodech skončil na 6. místě. Nejlepším výkonem našich hasičů se tak stal čas 
17,51 z Hartmanic, který ale na vítězství v tomto závodě nestačil, jelikož na tomto závodě 
startovali také vítězové Velké ceny Blanenska Horní Poříčí, kteří ustanovili nový rekord 
okresní ligy a to 16,98. Celkové pořadí okresní ligy tedy vypadalo následovně. 

1. Desná

2. Široký Důl

3. Hartmanice

Kromě okresní ligy se náš sbor aktivně účastní také postupových soutěží, 
organizovaných Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. Svoji letošní pouť zahájil 
tradičně v Květné, kde se konalo okrskové kolo. Tam náš sbor bez větších problémů, a 
podle očekávání, zvítězil a postoupil na okresní kolo do Kamence. V Kamenci nás přivítalo 
nepříliš vlídné počasí, které taky značně ovlivnilo průběh soutěže a mohlo nás stát i postup. 
Právě nepříliš zdařená první disciplína tj. štafeta 4x100m nás zařadila na průběžné 3., takže 
nepostupové, místo. V dalších disciplínách ale Široký Důl už nechyboval, a po obrovském 
dramatu v průběhu požárních útoků nakonec zvítězil, a postoupil do krajského města na 
krajské kolo.

     Na konci srpna se tedy tým Širokého Dolu vypravil na soutěž “pravdy” do Pardubic. 
Postup na republikové kolo znamená pro tak malou ves obrovský úspěch a naproti tomu 
případný nepostup už druhý rok po sobě, by znamenal obrovské zklamání. Soutěž byla 
zahájena štafetovým během, ve kterém kvartet Širokého Dolu (J.Paulíček, Křivka, Volf, 
Bureš) zaběhl štafetu za parádních 58,36,  vytvořil tak nový rekord SDH a zaslouženě se 
zařadil na první místo. V běhu na 100m s překážkami se taky zadařilo a po dvou 
disciplínách byl Široký Důl stále na první příčce. V běhu na 100m se stal krajským 
přeborníkem Jakub Paulíček a druhé místo obsadil také “Širočák” a to Jirka Volf ml. 
Následovala poslední disciplína a to požární útok, který ještě mohl velmi znatelně zamíchat 
pořadím na postupových příčkách. První pokus se Širokému Dolu nepovedl a bylo jasné, 
že pokud chceme postoupit, musíme se zlepšit. To se také beze zbytku povedlo a druhý 
útok “na jistotu” znamenal sice až 4. místo v disciplíně, ale celkově stačil na udržení 
prvního místa a Široký Důl tak opět po dvou letech mohl slavit zisk titulu přeborníků 
Pardubického kraje a jelo se do Prahy.

5



Vítězné družstvo Širokého dolu na krajské soutěži v Pardubicích

       

            

        V Praze nás přivítal fantasticky připravený stadion na Julisce, který sám o sobě byl 
předzvěstí špičkových výkonů, které by měly přijít. Do Prahy přijel tým Širokého Dolu sice už 
v pátek, ale samotné závody začínali v sobotu ráno během na 100m. Páteční volný večer 
využila část výpravy k návštěvě 3D kina IMAX a druhá část s trenéry ladila taktiku na 
sobotní závody. Velmi studené ráno mělo za následek, že zpočátku nepadaly časy takové, 
jak by se na MČR slušelo. Jakmile ale vyšlo sluníčko, časy se pomalu zlepšovaly. V první 
disciplíně obsadil Široký Důl slušné 7. místo, které dávalo velké šance do dalšího průběhu 
závodu. V první disciplíně se ale zrodil také největší úspěch “Širočáků” na republice a to byl 
titul vicemistra České republiky v běhu na 100m s překážkami, který vybojoval až posledním 
pokusem celé soutěže Jakub Paulíček časem 16,11. V nabité konkurenci se neztratil ani 
Jirka Volf a svým nejlepším výkonem sezóny obsadil 16. místo časem 16,92. Další disciplínou 
byla štafeta 4x100m, kde se po výkonu na krajském kole očekával také velmi slušný 
výsledek. Štafeta ve složení Paulíček, Flach, Volf, Bureš rozběhla svůj pokus výborně a velmi 
reálně vypadal i útok na medaili v této disciplíně. Po několika chybách se ale čas zastavil 
na hodnotě 58.86, což znamenalo velmi pěkné 5. místo. Po prvním dnu nám tedy patřilo 7. 
místo v celkovém hodnocení s minimálním odstupem od nejvyšších příček. 
       Poslední disciplína a to požární útok probíhala v neděli dopoledne a běhalo se poprvé 
v historii MČR na dva pokusy, což je určitě spravedlivější než loterie na jeden pokus, kdy 
může například prasknout hadice a celoroční snažení je v tu ránu pryč. Paradoxně nás ale 
právě toto pravidlo “připravilo” o medaili. První pokus s časem 27:30 nám dával velkou 
naději na nějaké solidní umístění, a jelikož se favoritům moc nedařilo, byli jsme po první kole 
opravdu vysoko. Kdyby se soutěž konala pouze na jedno kolo, tak by náš sbor obsadil 
fantastické 2. místo a zopakoval zatím největší úspěch sboru z roku 2005, kdy si z Havlíčkova 
brodu přivezl titul vicemistra ČR. Soutěž se ale konala na dvě kola a my jsme se museli 
soustředit, abychom se zlepšili. Postupné zlepšování pokažených pokusů ostatních týmů nás 
totiž neustále odsouvalo dál a dál ve výsledkové listině. Široký Důl nastupoval do soutěže 
s posledním číslem tj. 15. Tím pádem bylo jasné, jaký čas musíme dát, aby to “zacinkalo”. 
Stačilo se zlepšit asi o vteřinu a medaile by byla doma. Útok byl rozběhnut velmi pěkně. 
Jaké ale bylo naše překvapení, když se objevila chyba na místě, kde to nikdo neočekával. 
Za zraněného Michala Křivku si Široký Důl vypůjčil závodníka Jaromíra Lidmilu ze Zbožnova, 
který se během krátkého treninku naučil savice a běžel je s námi v útoku. Bohužel ale 
specifické podmínky, které při útoku panovaly, v kombinaci s improvizovanou sestavou, 
měly za následek nezdar pokusu, protože se nepodařilo při útoku nabrat a tím pádem 
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skončil tento pokus časem kolem 40 vteřin. Celkově to znamenalo, že jsme obsadili na 
MČR, trochu smolné ale i tak pěkné, 8. místo, což je určitě pro tak malou obec velký 
úspěch. Příští rok bude zavedena novinka, které nás velmi zajímá, a to že na MČR 2011 
v Ostravě nebude umožněn start hasičů profesionálů v kategorii dobrovolných. Pro nás to 
znamená další motivaci a doufáme, že i šanci poprat se o mistrovský titul.
       

      Závodníci SDH Široký Důl se také pravidelně účastnili závodů jednotlivců v běhu na 
100m s překážkami, Českého poháru, kde se zrodil největší sportovní úspěch SDH Široký Důl 
v této sezóně. Širokodolský závodník 
Jakub Paulíček zvítězil v celém tomto seriálu a navázal tak na stejný úspěch Jana Lorence 
z roku 2004 a 2006. Od doby, kdy byl založen Český pohár, v roce 2003, se pouze dvakrát 
stalo, že na stupních vítězů nestanul žádný Širočák a ještě do Širokého Dolu celkem třikrát 
z uplynulých osmi ročníků putovala trofej nejcenější. Jakub Paulíček také dosáhl v Jablonci 
nad Nisou dalšího obrovského úspěchu, kdy zaběhl halový národní rekord, který měl v tu 
chvíli hodnotu 15.62. Bohužel na těch samých závodech byl tento rekord překonán, ale i 
tak je tento čas z kategorie snů

   nejlepším časem, kterého kdy Širokodolský závodník dosáhl. Jen pro porovnání světový 
rekord Bělorusa Strelčenka má v tuto chvíli hodnotu 15,02.
                        
                                                                                                             

Vítěz ČESKÉHO POHÁRU roku 2010 v běhu na 100 metrů s 
překážkami

za SDH Jakub Paulíček
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Diecézní charita Hradec Králové

OObbll aass ttnníí cchhaarr ii ttaa PPooll ii ččkkaa
Vrchlického 22
572 01 Polička
tel.: 461 725 552
e-mail : charita@policka.cz

Dvě nové služby  

Oblastní charita Polička na začátku roku otevřela dvě nové služby, které je připravena poskytovat občanům 
z Poličky a okolních obcí. 

První z nich je sociální služba „Osobní asistentce“
Tuto, občany dlouhá léta poptávanou službu, jsme zahájili od 1. ledna 2011. Osobní asistenci poskytujeme 

dětem od 1 roku věku a dospělým v jejich vlastních domácnostech. Doposud jsme žadatele odkazovali na svitavskou 
neziskovou organizaci Salvia.

Služba je určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu tělesného, mentálního, zrakového a sluchového 
postižení, chronického onemocnění či věku, jejichž situace vyžaduje nezbytnou pomoc druhé osoby. Osobní asistent 
pomáhá člověku se vším, co člověk pro své postižení nemůže zvládnout sám: pomoc při osobní hygieně, zajištění 
stravy nebo chodu domácnosti, pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
i prostředkování kontaktů se společenským prostředím. 

Osobní asistenci vykonáváme v pondělí až pátek od 7 do 18 hodin. Služba však nemusí být omezena pouze na 
uvedenou pracovní dobu. Klient si ji může s asistentem dojednat podle potřeby i v jiný čas a v jiné dny v týdnu. 
Poskytnuté služby si částečně hradí uživatel z příspěvku na péči. 

Sídlo Osobní asistence najdete v Poličce na ul. T Novákové čp. 734. Kontaktní osobou je vedoucí služby Milena 
Nedělová, DiS.: tel: 731 598 814. 

Věříme, že rozšíření spektra služeb Charity přispěje občanům Poličska k tomu, aby mohli zůstávat ve svém 
domácím prostředí s handicapem, v nemoci i ve stáří, a pro jejich pečující osoby bude úlevou při namáhavé službě 
svým blízkým.

Druhá je sociální služba „Sanace rodiny“
  Službu „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ jsme zahájili 1. února 2011 v rámci pilotního projektu 

Sanace rodiny Pardubického kraje. Vzniká v úzké spoluprácí s odborem sociálně právní ochrany dětí a jejím posláním 
je podpora rodin s nezaopatřenými dětmi,  které jsou v tak obtížné situaci, že potřebují podporu při obnově základních 
rodinných funkcí. Je poskytována v domácím prostředí v Poličce a spádových obcích a vychází z individuálních potřeb 
rodiny.

Sanace rodiny sídlí ve Vrchlického ulici 185 a kontaktní osobou je Mgr. Markéta Šafářová, tel.: 731 598 813. 
Doba není ekonomicky příznivá, přesto se poličská charita rozrůstá. Některé projekty byly připravovány roky 

dopředu, jiné se „objevily“ ze dne na den. Sociální problémy v naší zemi bohužel nemizejí, naopak přibývají a vyostřují 
se. My se na ně snažíme reagovat. 

Past  jménem  rozhodčí  doložka
Vážení čtenáři, Občanská poradna Oblastní charity Polička by vám chtěla představit jednu z nástrah, která 

na nás může být nachystána ve smlouvách. Je to past jménem rozhodčí doložka. 
Jak funguje? 
Někde v textu čeká, nejčastěji ke konci smlouvy. Je v něm umístěna obvykle nenápadně a při podpisu smlouvy 

se nám o ní ten, s kým ji podepisujeme, zmíní jen lehce nebo vůbec. A doložka čeká. Čeká na nešťastníka, který 
smlouvu s ní podepíše. Pokud se někdo takový najde a dodržuje všechny úmluvy ve smlouvě stanovené (třeba 
splátkový kalendář), nemusí o ní ani vědět. 

Velice brzy se však ozve v momentě, kdy se splácení nebo jiné plnění ze smlouvy jaksi nedaří. Pak past 
sklapne. Osoba, která se dostala do potíží, až tehdy zjistí, že podpisem rozhodčí doložky se vlastně vzdala práva 
na soud podle práva. Na místo soudu bude o sporu v rozhodčím řízení rozhodovat „nezávislý“ rozhodce. 

Tím může být kdokoliv: právník, ale i lékař, prodavač, zemědělec, prostě každý dospělý, pokud není soudem 
omezený ve způsobilosti k právním úkonům a předpokládá se o něm, že je to člověk nestranný a spravedlivý. Kdo to 
však posoudí? Smiřte se s tím, že rozhodce určí vždy druhá strana, tedy ta, která má vypracovanou smlouvu 
a předkládá vám ji k podepsání. „Nestrannost a spravedlnost“ rozhodce proto bývá pouhou iluzí. Vzhledem k tomu, že 
rozhodcem může být téměř kdokoliv, není ani zaručeno, že bude rozhodnuto podle práva. Jak by mohlo, když jím 
nemusí být studovaný právník, ale jen „dobrý a spravedlivý“ člověk. 

Rozhodčí řízení probíhá zásadně neveřejně a rozhodce s ním má své náklady. V případě rozhodčího řízení 
mohou dosahovat až 50 000 Kč. Kdo je zaplatí? Inu, ten kdo prohraje! Budete to Vy!?

K rozhodčím doložkám se vyjádřil i Ochránce lidských práv v ČR. Řekl, že by bylo dobré, aby 
ze spotřebitelských smluv a půjček zmizely. Zatím to však žádný zákon neukládá ani netrestá. Proto pozor na pastičky!

Štěpánka Dvořáková
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Příspěvek do obecních časopisů




