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POZVÁNKA NA LEGISLATIVNÍ SEMINÁŘ PRO ČLENY AHS ČR 
„AKTUÁLNÍ PROVOZNĚ – PRÁVNÍ AGENDA V LYŽAŘSKÝCH AREÁLECH“ 

středa 8. 9. 2021 OD 10 HOD. 
V HOTELU HARMONY VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ 

(tento SEMINÁŘ pro členy AHS se uskuteční od 10 do CCA 12 hod., bezprostředně před Konferencí 
horských středisek, která se koná na stejném místě) 

 
Pořadatel: Asociace horských středisek ČR 
 
Program:  

 
1. Návrhy na úpravu metodiky pro povolování odběrů vody pro technické zasněžování (VÚV 

Praha a Ing. Pravec).  

2. Legislativní úpravy v oblasti bezpečnosti na sjezdových tratích - novelizace podmínek pro práci 
členů horské služby, změny pro provozovatele LA.  

3. Nový stavební zákon – přehled hlavních změn a možné dopady pro provozovatele v rámci HS. 
4. Právní aspekty koronavirové krize – úpravy VOP a dalších vnitřních předpisů; kompenzační 

programy; uplatnění žalob vůči státu, nebo návrhu na uplatnění nároku ze strany 
provozovatelů lyžařských středisek. 

5. Novela zákona o vodách – informace o novele zákona, předpokládané dopady implementace.  
6. Stručné informace a diskuze k implementaci některých dalších legislativních norem: 

• Novela zákona č. 159/1999 Sb. o cestovním ruchu - prodej skipasů v balíčcích služeb.  
• Podmínky přenositelnosti časových jízdenek – informace o novele vyhlášky a souvisejících 

ustanoveních ve všeobecných obchodních podmínkách provozovatelů.  

• Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny – dopady na povolovací praxi na území 
CHKO a národních parků 

• Implementace GDPR - Ochrana osobních údajů (Nařízení EP a Rady č. 2016/679) - zkušenosti.  

7. Různé 

 
 
Přednášející:  
Mgr. Tomáš Polcar, AK Wimětal & partneři 
Mgr. Petr Hynek, legislativní komise AHS ČR  
PaedDr. Libor Knot  
 
Organizace:  
V rámci work shopu bude dostatečný prostor pro vaše dotazy a pro diskuzi. Vaše podněty můžete 
zaslat i předem, aby bylo možno se na dané téma připravit.  
Work shop je určen pouze pro členy AHS ČR a je zdarma.  
 
 
Další informace:  
Libor Knot, ředitel AHS ČR, libor.knot@ahscr.cz, tel.: 603157817 

http://www.ahscr.cz/

