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Status „Partner AHS“ 

 

Výkonný výbor AHS na základě rozhodnutí valné hromady rozhodl o stanovení těchto podmínek 
vzájemné spolupráce prostřednictvím statusu Partnera AHS: 

- Na počátku roku 2022 budou osloveny vybrané lyžařské areály v ČR s nabídkou stát se pro rok 

2022, případně i pro rok 2023, Partnerem AHS. 

- Nabídka statusu Partner AHS bude učiněna všem provozovatelům lyžařských areálů s výjimkou 

těch, které dle Hodnocení horských středisek ČR (stav ke konci roku 2021) spadají do kategorie 

Velký horský areál, nebo Středně velký horský areál – seznam naleznete zde. Tyto neoslovené 

subjekty se však v případě jejich zájmu kdykoliv dle podmínek stanov mohou stát řádnými členy 

AHS a tato je připravena je v případě splnění podmínek za členy přijmout.  

- Pro všechny ostatní provozovatele menších skiareálů tedy AHS zavádí status Partner AHS, který 

vzniká písemným potvrzením zájmu o přiznání tohoto statutu a uzavřením příslušné smlouvy 

se servisní organizací AHS, společností AHS ČR - servisní, s.r.o. 

- Status Partnera AHS umožní takovému subjektu čerpání většiny služeb, získávání informací a 

dalších výhod, které mají ostatní řádní členové AHS.  

- Partner AHS nemá práva řádných členů AHS dle stanov, tj., zejména právo hlasovat na valné 

hromadě apod.   

- Partner AHS bude smluvním subjektem společnosti AHS ČR - servisní, s.r.o., přičemž roční 

poplatek za poskytování služeb dle smlouvy bude činit částku ve výši 3.000,-- Kč bez DPH. 

Podrobné podmínky vzájemné spolupráce budou stanoveny v písemné smlouvě, jejíž návrh 

příslušný subjekt od AHS obdrží v případě potvrzení zájmu stát se Partnerem AHS. 

- V průběhu roku 2023 bude projekt Partner AHS vyhodnocen a je zamýšleno, že do stanov AHS 

bude od roku 2024 zařazena další kategorie subjektů s nejnižším obratem a partnerské subjekty 

tak budou moci být integrovány v odpovídající členské kategorii jako řádní členové AHS 

za podmínek a s právy a povinnostmi dle platných stanov AHS. 

- Kterýkoliv subjekt, který splňuje podmínky stanov AHS, může kdykoliv zažádat i o řádné členství 

v AHS se všemi právy a povinnostmi specifikovanými ve stanovách a vnitřních předpisech AHS. 

Vznikem řádného členství v AHS zaniká status Partnera AHS.  
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