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ZÁPIS  
ZE SETKÁNÍ ČLENŮ ASOCIACE HORSKÝCH STŘEDISEK ČR, 

které se uskutečnilo ve čtvrtek 29. ledna 2015 od 11:00 hodin v Praze  

 

Přítomno: 21 zástupců členských organizací a pozvaní hosté 

Program jednání: 

I. Zpráva o činnosti AHS za uplynulé období včetně stavu řešení aktuálních témat 

1. Členskou základnu AHS tvoří nyní 30 subjektů a s mnohými dalšími spolupracujeme, nebo jednáme o 
členství. Aktuální seznam členů je k dispozici zde. Základním úkolem je nyní rozšířit spolupráci se 
zástupci horských obcí a měst. Připravujeme memoranda o spolupráci s některými významnými 
subjekty – například Českým olympijským výborem, Svazem lyžařů ČR, Horskou službou, apod.  

 
2. Novelizace zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách - řešení dopadů nového občanského zákoníku 
- Petr Hynek informoval přítomné o tom, že do probíhající novely zákona o dráhách se nám podařilo 

doplnit větu, že „stavba dráhy není součástí pozemku“.  To by zásadním způsobem mělo změnit 
současný právní stav platný u liniových staveb lanových drah na cizích pozemcích. Platnost ustanovení 
se předpokládá od 1.1.2016. 

- byly zmíněny souvislosti tohoto opatření ve vztahu ke „stavbám na dráze“, „zařízení služeb“ a také 
otázky platnosti přechodných opatření.  

- vzhledem k absenci definice „lyžařský vlek“ v předmětném zákoně není možné v této chvíli požadovat 
oddělení vlastnictví stavby a pozemku také u lyžařského vleku. Toto bude AHS nadále řešit v jiných 
právních normách s cílem dosáhnout stejného stavu jako u lanovek i u lyžařských vleků. 

- v této souvislosti byl zmíněn postoj zástupců ALDR, kteří změny v zákoně nepodporují, což při jednáních 
na MD ČR způsobovalo komplikace. 
 

3. Přenositelnost jízdenek 
- dalším cílem v legislativní oblasti v gesci MD ČR je dosáhnout změny ve vyhlášce č. 175/2000 Sb. o 

přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu v tom smyslu, aby provozovatelé mohli 
lépe zabezpečit nepřenositelnost časových jízdenek. 

- jednání s odborem veřejné dopravy MD ČR právě probíhají. 
 

4. „Česko – naše destinace“ – projekt CzechTourismu ve spolupráci s AHS ČR 
- Milan Jurdík představil podrobněji obsah a záměr kampaně Česko – naše destinace, která má hlavní cíl v 

podpoře propagace horských středisek. Prostředky ve výši 35 mil. Kč budou směřovány do propagační 
kampaně, ale také do PR podpory, pořádání seminářů a konferencí, tvorby webového portálů, apod. 

- V rámci spolupráce s CzechTourismem probíhá také kampaň Snow and Fun, která je zaměřena zejména 
na Polsko, Německo, Holandsko, ale i na Českou republiku. Celkový objem prezentací je 5 mil. Kč. 

- Prohloubení další spolupráce s CzechTourismem bude řešeno i na některé z dalších akcí AHS. 
 
5. Analýza návštěvnosti horských středisek v ČR 
- Na začátku února bude dokončeno výběrové řízení na dodavatele této zakázky, která je součástí 

projektu „Česko – naše destinace“. Následně bude analytická komise AHS s vítěznou agenturou jednat o 
našich konkrétních požadavcích a nutných krocích. Data by měla být zjištěna ze zimní sezóny (zpětně 
z dat operátorů), ale i z letní sezóny 2015. Analýza má hodnotu 1 mil. Kč. 
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- Členové AHS budou podobně jako v případě loňské studie od KPMG požádáni o spolupráci 
v poskytnutích některých statistických údajů, aby analýza co nejlépe sloužila ke zjištění návštěvnosti 
horských středisek. 

 
6. Stav příprav zákona o podpoře rozvoje turistického ruchu 
- Jiří Bis informoval o posledním vývoji v této věci a konstatoval, že příprava zákona byla přerušena. AHS 

chce přispět k debatě mezi hlavními subjekty v cestovním ruchu o dopadech neexistujícího zákona o 
podpoře CR.  

- Jedním z hlavních prostředků bude uspořádání odborné konference – podrobněji viz. níže. 
 
7. Spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR  
- AHS ČR dodalo na MMR ČR přehled hlavních témat, zejména bariér dalšího rozvoje podnikání 

v horských střediscích. Podrobněji byla některá témata dále rozpracována – například projekt na 
podporu skibusů, případně úpravy běžeckých tratí. 

- Zejména vzhledem k rozsáhlým personálním a kompetenčním změnám v souvislosti s příchodem nové 
ministryně, nemá aktuálně situace požadovaný vývoj.  

 
8. Novelizace zákona č. 219/2000 Sb. o majetku státu – nájmy státních pozemků 
- V říjnu a listopadu 2014 proběhlo připomínkové řízení k novele zákona o majetku státu.  
- Návrhy AHS byly u některých věcí dílčím způsobem akceptovány, pozitivní je zejména zmírnění dopadů 

zamýšlené tříměsíční výpovědní doby u nájmu pozemků.  
- Nebyl akceptován náš požadavek na zavedení pravidel pro řešení výjimek v gesci MF ČR a návrhy na 

definování „sportovně-rekreačních areálů“ byly odmítnuty s odkazem na nutnost řešení přes MMR ČR.  
 
9. Školení zaměstnanců – hodnocení a příprava  
- V září 2014 se v Benešově uskutečnilo školení zaměstnanců elektro obsluhy LD, kterého se zúčastnilo 25 

osob.  
- V listopadu 2014 bylo vypsáno pět termínů školení pro obsluhy lyžařských vleků, na kterých se vyškolilo 

70 zaměstnanců. Dvoudenní model školení se ale neosvědčil a pro příští rok bude zvolen jiný koncept.  
- V květnu 2015 plánujeme již druhý ročník školení pro vedoucí provozu lanových drah.  
 
10. Novela zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie  
- Úkolem AHS bylo zabezpečit konzultace v rámci připravovaných změn v tomto zákoně s cílem ověřit 

možná rizika pro členy AHS (podrobněji viz. prosincový newsletter AHS) 
- Bylo zjištěno, že navrhovaný nový způsob výpočtu příspěvku na obnovitelné zdroje by provozovatele ski 

areálů neměl poškodit.  
- Aktuálně je zákon ve druhém čtení ve sněmovně a situaci monitorujeme s ohledem na to, aby případný 

pozměňovací návrh nenarušil výše zmíněný neutrální dopad na naše členy 
 

11. Elektronická evidence tržeb (EET) 
- Znovu byl prezentován hlavní záměr předkladatele EET – MF ČR. Podrobněji k tématu viz. prosincový 

Newsletter AHS. 
- Bylo konstatováno, že v podstatě není reálná možnost účinně vystupovat proti tomuto záměru. 

Nicméně se přítomní shodli, že jeho podporu a rychlé zavedení budeme podmiňovat snížením sazby 
DPH na služby v cestovním ruchu, zejména na dopravu. 

- V této souvislosti bude AHS usilovat o dosazení svého zástupce do příslušné komise při Svazu obchodu a 
cestovního ruchu, která tuto problematiku řeší.  Současně bude potřeba úzká spolupráce AHS 
s dodavateli odbavovacích systémů (Axess, SkiData). 
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12. Kategorizace lyžařských areálů 
- Bylo konstatováno, že v květnu 2015 skončí platnost dosavadní kategorizace skiareálů, kterou 

garantovaly společnosti Sitour ČR a ALDR.  
- Vzhledem k právním a věcným nedostatkům v existující kategorizaci ČSKS („qéčkování“) a vzhledem 

k nedostatečné poptávce po tomto způsobu hodnocení, nedoporučujeme členům účast v takovém 
systému a nedoporučujeme také vytváření dalšího paralelního způsobu kategorizace.   

- Situaci vyhodnotíme před zimní sezónou 2015/16 a případně budeme pracovat na jiném společném 
řešení.  

 
13. Cenové mapy pozemků 
- Výkonný výbor AHS zadal znalcům z oboru odhadu cen pozemků vytvoření metodiky, která by byla 

obecně využitelná pro zpracování cenové mapy pozemků, na kterých se skiareály nacházejí  
- Výsledkem by měl být způsob zjišťování cen pozemků vypracovaný renomovanou kanceláří (Český 

spolek certifikovaných odhadců majetku), který bychom využili pro získání argumentačních podkladů 
pro jednání s hlavními pronajímateli pozemků.   

 
14. Příprava seminářů a konferencí AHS na rok 2015 
- 3. -4. 6. 2015, Špindlerův Mlýn – Seminář Sitour ČR ve spolupráci s AHS ČR. Tradiční seminář Sitour 

doplněný odborným work shopem pro členy AHS a prezentací členských firem. 
- 4. 6. 2015, Praha – konference „Konkurenceschopnost českých horských středisek“. Pro zástupce státní 

správy a institucí. 
- Říjen 2015, Praha – konference „Potřebuje cestovní ruch zákon o podpoře cestovního ruchu?“ Určena 

zejména pro zástupce horských měst a obcí a státní správu. 
- Kromě těchto konferencí připravujeme další menší akce – např. tiskové konference, apod. 
 
15. Novelizace vyhlášek MD ČR č. 173/1995 Sb. a 177/1995 Sb.  
- Vyhláška MD ČR č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah - byla novelizována s platností od 

15. 1. 2015 
- Vyhláška MD ČR č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah - byla novelizována 

s platností od 1. 2. 2015 
- V této vyhlášce byla mimo jiné do § 87 odst. 2 doplněna první věta takto: „Výsledky prohlídek a měření 

musí být zaznamenány v elektronické podobě". Nejedná se ovšem o zavádění „elektronických 
provozních knih“. Více k tomu tématu naleznete zde. 

- Novelizované texty obou vyhlášek naleznete na tomto odkazu. 
 

II. Rozprava o současné činnosti AHS, podněty a návrhy od členů sdružení pro další  
činnost asociace.  
 
V rozpravě vystoupilo několik přítomných zástupců členů AHS – projednávána byla například tato témata: 
- Pořádání společných akcí typu World Snow day (možná spolupráce s velkými partnery, např. ČEZ) 
- Projekt Czech Skipass 
- Vstup AHS ČR do Sdružení obchodu a cestovního ruchu a Hospodářské komory 
- Monitoring médií a reakce na některé konkrétní články, nebo reportáže 
- Nutnost podpory procesu zvýšení prestiže cestovního ruchu v rámci ČR 

apod. 
 
Jednání bylo ukončeno ve 14 hod.  
Více informací na www.ahscr.cz, případně na sekretariátu. 
Zapsal: Libor Knot 
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