
Na setkání s Vámi se těší:

Jiří Bis
Prezident Asociace horských 
středisek ČR

Mgr. Petr Hynek
Člen legislativní komise Asociace 
horských středisek ČR 

Alan Tomášek
Starosta Pece pod Sněžkou

Ing. Zdeněk Zídek
Starosta Lipna nad Vltavou

Ing. Markéta Vogelová
Ředitelka odboru Institut turismu 
– CzechTourism

a další hosté v rámci panelové diskuze

V případě Vašeho zájmu 
se bezplatně registrujte 
do 1. 11. 2015 na adrese: 
ivana.tilkeridu@2kconsulting.cz

Asociace horských středisek ČR
a agentura CzechTourism si Vás v rámci 
projektu „Česko – naše destinace“ 
dovolují pozvat na konferenci s názvem

 

Konference se uskuteční 

dne 3. listopadu 2015
od 13.00 do 17.00 hod.
v hotelu Kampa – Stará zbrojnice
Adresa: hotel Kampa – Stará zbrojnice, Všehrdova 16, Praha 1

„Role státu při rozvoji 
turistického ruchu 
v horských střediscích “
„Jak ovlivňuje nový občanský zákoník 
a nakládání s pozemky ve vlastnictví 
státu fungování lyžařských areálů 
a horských středisek v ČR“

—

—

—

—

—

Hlavním cílem konference je seznámit 
přítomné se specifickou situací 
horských středisek v ČR, srovnat 
výchozí podmínky se zahraničím 
a společně hledat možná řešení pro 
zvýšení konkurenceschopnosti 
a pro další rozvoj českých horských 
turistických oblastí. 

Konference je určena pro zástupce 
ministerstev, jimi zřizovaných státních 
organizací, starosty horských měst 
a obcí a pro zástupce organizací 
působících v cestovním ruchu.



Program konference:

13.00    Registrace účastníků

13.30    Úvodní slovo

13.35 – 14.45  Přednáškový blok

  Jiří Bis, prezident AHS ČR
  Přínosy horských středisek pro státní rozpočet 
  Role státu a jeho organizací při správě majetku 
  a vztah k rozvoji horských středisek 

  Mgr. Petr Hynek, člen legislativní komise AHS ČR
  Problematika nájmů státních pozemků a dopady 
  některých ustanovení nového občanského zákoníku 
  na podnikání v horských střediscích

  Alan Tomášek, starosta Pece pod Sněžkou
  Ing. Zdeněk Zídek, starosta Lipna nad Vltavou 
  Rozvoj horské obce ve vztahu k fungování lyžařského areálu 
  a další turistické infrastruktury 

  Ing. Markéta Vogelová, ředitelka odboru Institut turismu – CzechTourism
  Podpora domácího cestovního ruchu – kampaň České hory 
  a analýza návštěvnosti horských středisek

14.45 – 16.00  Panelová diskuze
  Panelové diskuze se kromě řečníků zúčastní
  zástupci ministerstev, státních organizací, 
  představitelé obcí a subjektů působících
  v cestovním ruchu

16.00 – 17.00  Občerstvení

17:00    Ukončení konference

—

—

—

—

—

—


