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ASOCIACE HORSKÝCH STŘEDISEK ČR, O.S. 
PRACOVNÍ KOMISE, JEJICH SLOŽENÍ A HLAVNÍ ÚKOLY  

1. Struktura a složení pracovních komisí 
Jednotlivé komise, jejich předsedové a návrh na personální obsazení: 
 Komise obchodně-ekonomická, předseda R. Kirnig, členové Č. Jílek, P. Zeman 
 Komise legislativní, předseda P. Bažant, členové P. Hynek, O. Straková, L. Wimětal 
 Komise pro marketing a komunikaci, předseda M. Palán, členové P. Souček, D. Albrecht, A. Svačina  
 Komise analytická, předseda M. Kratochvíl, členové M. Jurdík 
 Komise technická, předseda V. Kasík, členové M. Píša 
 
2. Komise obchodně-ekonomická 
 Hlavním úkolem je definovat co konkrétně potřebujeme řešit, jaké máme kontakty, jakou zvolit strategii jednání a následně 

vést komunikaci s příslušnými úřady a institucemi 
 Prezentovat poslání a úkoly asociace na jednotlivých úřadech a institucích (prezentační materiál) 
 Investice do infrastruktury související s horským turismem 
 Otázka řešení financování turismu, včetně porovnání stavu v ČR a v zahraničí 
 Iniciovat vznik projektu rozvoje lyžování dětí a mládeže 
 Trasy pro běžecké lyžování – diskutovat možnosti podpory areálů připravujících běžecké stopy, konzultovat ceny za úpravy  
 Centrální prodej (nabídka na společný odběr energií, nákup bezpečnostních prvků a dalších komodit, apod.) 
 Spolupráce s asociacemi z turistického ruchu (Asociace hotelů a restaurací, apod.) 
 
3. Komise legislativní  
 Zabezpečení právních rozborů a vznik „manuálů“ na vybraná témata (přenositelnost časových jízdenek, problematika 

kontrolních turniketů, právní spory a judikáty v oblasti poskytování služeb na sjezdovkách a dopravních zařízeních, apod.) 
 Otázky majetko-právní, podmínky nájmů pozemků ve vlastnictví státních organizací. Zpracovat a rozeslat členským 

organizacím „dotazník“ s konkrétními údaji o této problematice v jednotlivých střediscích 
 Novela Občanského zákoníku a souvisejících předpisů – zejména s ohledem na problematiku pozemkou pod stavbou a 

dopad na liniové stavby 
 Kontinuální sledování legislativního procesu - AHS se musí stát připomínkovým místem při tvorbě dalších legislativních 

materiálů – např. Zákon o cestovním ruchu, sazba DPH na dopravní služby, apod. 
 Srovnání legislativních požadavků na provoz vleků a lanových drah v ČR a v zahraničí  
 Databáze současných předpisů (zákonů, vyhlášek, ČSN, apod.)  
 Další dílčí témata – např. legislativní možnosti využít dopravní značení – turistické cíle – pro potřeby horských středisek, 

působení jiných podnikatelských subjektů v rámci skiareálu, apod. 
 Sledování a analýza projektů souvisejících s provozem horských středisek – např. projekt elektronických provozních 

deníků, systém kvality Q, apod. 
 
4. Komise pro marketing a komunikaci 
Členové VV se shodli, že AHS nebude pořádat listopadovou tiskovou konferenci na téma „představení středisek“, ale bude 
prezentovat především svoji hlavní činnost. V termínu okolo 10.1.2014 uspořádat tiskovou konferenci AHS s hlavními tématy 
(i) výstupy z analýzy konkurenceschopnost českých středisek a (ii) zhodnocení právě skončené vánoční sezóny na horách. 
Hlavní pracovní okruhy komise: 
 Vytvoření aktuálního i střednědobého konceptu – komunikace vně i dovnitř asociace 
 Analýza mediálního obrazu, monitoring 
 Reakce na články, vyjádření k tématům 
 PR kampaň 
 Komunikace dovnitř – ke členům asociace 
 
5. Komise analytická 
 Zabezpečit zdroje informací a dat za účelem vzniku analýz a statistické podpory prezentací asociace 
 Nutné jako racionální podklad pro jednání s protistranami ve všech oblastech 
 Vytvořit seznam témat  a vybrat vhodné subdodavatele 
 Využít existující metodologii a data – jednání s KPMG, Lipno servis, Datank, podklady od Manova, Czech Tourism, ČSÚ, 

atd.  
 
6. Komise technická  
 Definovat sféry zájmu činnosti AHS v profesně-technické oblasti a zabezpečit odbornou součinnost s ostatními komisemi 
 Zjistit a analyzovat podmínky školení pracovníků lanových drah (Drážní úřad) 
 Navrhnout a organizovat semináře a work shopy pro členy 
 Zpracovat koncept a podmínky vlastního školení zaměstnanců, zvážit případnou spolupráci s Mag Consulting 
 


