ASOCIACE HORSKÝCH STŘEDISEK ČR
INFORMAČNÍ NEWSLETTER – PROSINEC 2018
Vážení kolegové,
zasíláme vám informační souhrn z činnosti AHS ČR – výběr podstatných témat a událostí za poslední období - podzim 2018.
1.

Využívání pozemků ve vlastnictví státu; žádost AHS na Lesy ČR, s. p.
Na zasedání Podvýboru pro cestovní ruch Poslanecké sněmovny PČR byl dne 11. 10. 2018 projednán bod „Využívání pozemků
státu pro rozvoj cestovního ruchu.“ Přítomni byli kromě poslanců podvýboru také vrcholní představitelé dotčených institucí
(Lesy ČR, ÚZSVM, MZe ČR) - zástupci AHS zpracovali k věci podkladový materiál (k dispozici zde), který byl projednán. Součástí
usnesení ze zasedání je zřízení komise složené z relevantních institucí a zástupců cestovního ruchu (včetně AHS), která bude věc
dále řešit.
V září zaslala AHS žádost na Lesy ČR související se záměrem změny metodiky LČR, která měla plošně zrušit povolování staveb ve
vzdálenosti do 50 m od hranice lesa, s tím, že o případných výjimkách by rozhodovalo generální ředitelství LČR. Ve svém dopise
ze dne 2. 10. 2018 LČR akceptovaly naše argumenty a ponechaly rozhodování v kompetenci místních organizačních jednotek.
Podrobnosti jsou k dispozici zde.

2.

Novelizace vodního zákona – problematika zpoplatnění odběrů povrchových vod pro technické zasněžování
V první polovině roku 2018 byla projednávána novela vodního zákona, při které byla často (zejména v médiích) diskutována
i otázka případného zavedení poplatku za odběry povrchové vody pro technické zasněžování. V přijatém znění zákona platném
od 16. 6. 2018 zůstala příslušná ustanovení, i díky naší aktivitě a komunikaci s Ministerstvem zemědělství ČR (MZe),
v nezměněné podobě. Podobně je tomu i v případě další připravované novely, kterou máme k dispozici ve stádiu vládního
návrhu novely zákona (zde). Směrem k MZe aktivně komunikujeme skutečnosti, které podporují zachování současného stavu,
a věříme, že MZe nezmění své stanovisko, které k záležitosti prezentovalo – zde.

3.

Mediální kampaň o nedostatku vody a o vlivu technického zasněžování na přírodu
V souvislosti s dlouhodobým suchem a aktuálním nedostatkem vody se letos již před zimní sezónou objevuje v médiích téma
vlivu technického zasněžování na přírodu. Jsme připraveni na dotazy k těmto tématům vystupovat i za jednotlivé lyžařské
areály. Shromážděné podklady a argumenty, které jsme shrnuli do stanoviska AHS ČR k této problematice, jsou k dispozici zde.
Dále pracujeme na získávání dalších informací a argumentů.
Průběžně reagujeme i na další mediální nevyvážené zprávy – například článek obsahující jednostranný výklad ohrožení přírody
vlivem provozu sjezdových tratí a naši reakci najdete zde.
Tradiční tisková konference AHS před zahájením zimní sezóny proběhla 6. 11. 2018 v Praze – více zde.

4.

Negativní situace v oblasti povolování staveb v chráněných územích/parcích
Podle informací z různých pohoří je v posledním období mnoho žádostí vyřizováno s negativními stanovisky, což brzdí další
rozvoj středisek. Situace se stává neúnosnou a bude třeba ji řešit – hlavní myšlenkou je rovnováha mezi ochranou přírody vs.
podnikání a život na horách. AHS chce shromažďovat podněty a negativní povolovací vyjádření – v této věci vás tedy prosíme o
spolupráci. Cílem je připravit společnou argumentaci a ukázat mnohdy absurdní rozhodování ve srovnání s okolními zeměmi.

5.

Aktivity v oblasti podpory rozvoje cestovního ruchu u nás
AHS ČR pokračuje v činnostech, které souvisí s rozvojem cestovního ruchu v ČR a jeho postavením – jedná se například
o připravovanou koncepci cestovní ruchu na období 2020 – 2030, kde prioritou zůstává řešení struktury a financování
cestovního ruchu (zákon o podpoře rozvoje CR). Kromě jednání na MMR jsme se v této věci například angažovali na jednání
Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP ČR, jejímž výstupem je zadání právního rozboru zákonů o podoře cestovního
ruchu v okolních zemích. Tuto analýzu pro poslance a zástupce organizací cestovního ruchu zpracuje Parlamentní institut PSP
ČR. Podporu má tato záležitost nejen u některých poslanců, ale i u nového prezidenta SOCR ČR Tomáše Prouzy (bývalá
prezidentka Marta Nováková se stala ministryní průmyslu – více zde) i dalších subjektů. Jeden z podkladových dokumentů
najdete zde.

6.

Implementace GDPR
Jak víte, AHS ČR objednala u vybrané dodavatelské firmy zpracování pilotní analýzy vyhodnocení souladu s předpisy a
zpracování vzorových vnitřních směrnic a postupů pro splnění požadavků GDPR na typických lyžařských areálech. Ve druhé fázi
jsme členům AHS zaslali vzorovou dokumentaci a interní předpisy pro provoz lyžařského areálu, včetně doplňkových analýz
(např. splnění požadavků GDPR ve „fotících“ turniketech). Tyto informace jsou také v členské sekci našeho webu zde. I když
zpracování a dodání podkladů bylo poněkud zdlouhavé, domníváme se, že pro splnění povinností GDPR jsou materiály
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dostatečné. Pokud bude zájem, uskutečníme v jarních měsících pro odpovědné osoby společný seminář o zkušenostech
s implementací GDPR.
7.

Možnosti využití dotačních titulů pro cestovní ruch
Postupně se daří zlepšovat možnosti zapojení podnikatelů v cestovním ruchu do dotačních programů. Kromě již dříve
zveřejněných možností získání zvýhodněných úvěrů, nebo záruky za provozní, nebo investiční úvěry od ČMZRB (více také zde), je
připravován na MPO ČR program, který podpoří rekonstrukce vysloužilých objektů – více zde. V prosinci 2018 Evropská komise
rozhodne o případném dalším uvolnění dotačních podmínek pro cestovní ruch – to by otevřelo možnosti čerpání z programů,
které nabízí Agentura pro podnikání a inovace (API) – zde. Připravuje se také vznik meziresortní komise při MPO ČR, kde by AHS
mohla mít zástupce. Kromě toho byla zveřejněna každoroční dotační výzva MMR ČR – zde.

8.

Kampaň na podporu českých hor 2018/19
I pro letošní sezónu se podařilo ve spolupráci s agenturou CzechTourism připravit kampaň na podporu návštěvnosti našich hor.
Proběhne v prosinci 2018, přičemž je připraven rozpočet cca 2 mil. Kč, který bude využit zejména na online propagaci.

9.

Projekt Hodnocení horských středisek a Český systém kvality služeb (ČSKS)
Aktuálně má Hodnocení uděleno 32 areálů, přičemž v kategorii velkých středisek je zapojeno 100 % areálů a v kategorii středně
velkých lyžařských středisek je to 80 % – více zde. Jak víte, certifikát je také nezbytným technickým předpokladem k účasti
v ČSKS, který souvisí s dotační politikou. Projekt samozřejmě pokračuje a další dílčí vyhodnocení bude následovat po skončení
zimní sezóny.
CzechTourism, který je pověřen agendou projektu ČSKS, musí na začátku prosince 2018 rozhodnout, zda technickým
předpokladem pro lyžařská střediska zůstane „Klasifikace“ od ALDR, nebo „Hodnocení horských středisek“ od AHS ČR. V této
souvislosti byli aktivováni členové AHS, aby se do ČSKS více zapojili. Variantou je také prodloužení obou možností do
31.12.2019. Více informací o ČSKS je zde.

10. Zvýšení bezpečnosti v lyžařských areálech
AHS zahájila spolupráci se soudním znalcem v oblasti bezpečnosti v lyžařských areálech, panem Jaromírem Lukášem. Chceme
zpracovat vzorovou směrnici o bezpečnosti v lyžařských areálech a zvažujeme také možnost doplnit či upřesnit existující normu
o značení a zabezpečení v zimním středisku. AHS zprostředkuje nabídku metodické pomoci a zpracování bezpečnostního auditu
pro jednotlivá střediska. Cílem je pomoci lyžařským areálům zpřehlednit a usnadnit splnění požadavků na bezpečný provoz ve
středisku.
11. Problematika přenositelnosti skipasů
Téma přeprodeje skipasů se v médiích znovu objevovalo na začátku tohoto roku a AHS ČR zpracovala k věci následující
vyjádření. V létě 2018 došlo k přípravě již dlouho avizované novelizace související vyhlášky č. 175/2000 Sb. o přepravním řádu.
V říjnu 2018 jsme od MD ČR obdrželi písemnou informaci, že vyhláška je ve finální fázi zpracování a obsahuje námi požadované
ustanovení, které problematiku nepřenositelnosti časových jízdenek jednoznačně vyřeší. Tedy bez jakýchkoliv pochybností bude
zcela legalizována nepřenositelnost jízdenek na držitele i z „fotících turniketů“.
12. Novela zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích – aktuální stav
Na jaře 2018 proběhla poslední jednání o podobě novely zákona v rámci pracovní komise (za účasti AHS ČR) – diskutovány byly
zejména poměrně zásadní připomínky ze strany MF ČR. Kromě otázky paušalizace plateb poplatků, které MF ČR z legislativních
důvodů odmítlo, by z pohledu horských středisek měly změny mít pozitivní vliv na výběr místních poplatků. Aktuálně je novela
jako tisk č. 286 v prvním čtení v PSP ČR. Více o problematice zde.
13. Novela zákona č. 159/1999 Sb. o cestovním ruchu
Od 16. 6. 2018 vstoupila v platnost novela zákona č. 159/1999 Sb., která transponovala požadavky EU známé jako „Travel
Package“ – její znění je zde. Z našeho pohledu se jedná zejména o prodej skipasů v balíčcích služeb, kde se nově bude muset
prodávající společnost stát cestovní kanceláří, nebo dodržet konkrétní postup při prodeji jednotlivých služeb. Naše analýza
k tomuto tématu z počátku roku 2018 je k dispozici zde.
14. Systém pro elektronickou evidenci kontrol a záznamů na lanových drahách – EDLOG
Systém, který vytvořila AHS ČR ve spolupráci s firmou Sitour ČR, fungoval již v loňské zimní sezóně 2017/18 a je průběžně
aktualizován. Upozorňujeme, že před sezónou je dobré vše znovu ověřit – zejména generování kontrol na lanových drahách,
které byly v létě mimo provoz.
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15. Oborová legislativa
AHS aktuálně pracuje na analýze legislativy v oblasti stanovení povinného počtu osob obsluhujících jednotlivé stanice lanové
dráhy. Současně zpracováváme téma řešení hlášení mimořádných událostí na DI, resp. na DÚ ČR.
16. Společný nákup elektrické energie
Poslední společný nákup elektrické energie pro členy AHS se uskutečnil na období let 2016 – 2018. Proto nabídla asociace svým
členům oslovení dodavatelů elektrické energie na období od 1. 1. 2019. V první fázi jsme oslovili dodavatele silové elektřiny
s objemem cca 13 GWh ročně. Finální nákup se uskutečnil od Pražské plynárenské, a.s. s tím, že dodavatelem zůstala společnost
ČEZ Distribuce, s.r.o.
17. Školení zaměstnanců lanových drah a lyžařských vleků
AHS ČR organizovala v posledním období tato školení:
 Monínec 28. - 29. 5. 2018 – školení pro vedoucí provozu lanových drah
 Praha 11. - 12. 10. 2018 – školení pro pracovníky elektro
 Vrchlabí 22. 11. 2018 a Zadov 29. 11. 2018 – školení pro obsluhy lyžařských vleků
Celkem se uvedených akcí zúčastnilo téměř 200 osob.
Další informace o činnosti asociace jsou k dispozici na www.ahscr.cz
V případě zájmu o podrobnější informace z jakékoliv výše uvedené oblasti nás neváhejte kontaktovat!
Vrchlabí, 5. 12. 2018, Libor Knot, ředitel AHS ČR
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