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Ski Beskydy krachují, bylo málo sněhu
Mladá fronta DNES - 23. 12. 2015
rubrika: Kraj Moravskoslezský - strana: 13 - autor: Darek Štalmach, Ivana Lesková
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Tisíce kilometrů a hodin, miliony korun. Úprava běžeckých tratí není
levná a je potřeba najít dlouhodobé řešení
Krkonošský deník - 22. 12. 2015
rubrika: Krkonoše a Český ráj - strana: 03 - autor: (aš)
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Lyžování v Česku: byznys na vodě. Chybí přírodní sníh a lyžaři
lidovky.cz - 21. 12. 2015
rubrika: Lidovky / Moje peníze - strana: 00 - autor: JAROSLAV MATĚJKA
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Plné znění článku najdete zde.
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Stát chce zvýšit nájemné za pozemky pod sjezdovkami
Prima - 21. 12. 2015
pořad: Zprávy FTV Prima - vysíláno: 18:55 - pořadí zprávy: 03
Stát chce zvýšit nájemné za pozemky pod sjezdovkami
Tomáš HAUPTVOGEL, moderátor
-------------------Vánoce bez sněhu už začínají být smutným každoročním pravidlem. Letošní teplý prosinec však působí trápení i
majitelům ski areálů. Pro ně může být letošní sezona ještě náročnější. Stát chce zvýšit nájemné za pozemky, na
kterých leží v Česku většina sjezdovek. Podle vlekařů hrozí, že se zvednou ceny permanentek. Stát ale odmítá, že by
chtěl podnikání v lyžování zlikvidovat.
Pavel ŠTRUNC, redaktor
-------------------Sezona, na kterou musí být provozovatelé českých lyžařských center pomalu už zvyklí. Málo přírodního sněhu a vysoké
teploty. Teď se ale přidává jiný problém. Některé areály jednají se státem o ceny, jaké mají platit za pronájem
pozemků, na kterých stojí jejich ski areály.
Libor KNOT, ředitel Asociace horských středisek ČR
-------------------Ve většině těch případů to nájemné je na snesitelné úrovni, my nechceme nějak ho snižovat jakoby plošně. Chceme
jenom se dohodnout na těch principech tak, aby nerostlo skokově, tak jak se to stalo teď třeba o třetinu.
Pavel ŠTRUNC, redaktor
-------------------Větší výhrady k dohodě mají podle Mladé fronty DNES provozovatelé sjezdovek v Harrachově. Dodnes ani nemají se
státem smlouvu o pronájmu pozemku, a to jich tam stát vlastní až třetinu. Dosud platili vlekaři 2 miliony 200 tisíc. Teď
prý chce stát o milion 300 tisíc víc.
Marek HÁJEK, předseda představenstva, Sportovní areál Harrachov
-------------------Kdybychom akceptovali cenu státu, tak bychom museli samozřejmě to promítnout do cen služeb a ten dopad by byl
také skokový, což by bylo nepříjemné, protože bychom zaznamenali odliv zákazníků.
Lucie CHYTILOVÁ, redaktorka
-------------------Někteří vlekaři si myslí, že pokud bude chtít nájemné zvyšovat stát, budou to chtít i ostatní majitelé pozemků pod
sjezdovkami. To by pak ale pro některé ski areály mohlo být likvidační.
Pavel ŠTRUNC, redaktor
-------------------Stát to ale vidí jinak. Odmítá, že by chtěl vlekařům podnikání ztěžovat.
Radek LEŽATKA, mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
-------------------My pouze požadujeme cenu v místě obvyklou, to znamená podle znaleckého posudku, ani korunu navíc.
Pavel ŠTRUNC, redaktor
-------------------O jaké cifry konkrétně jde? Stát chce zvýšení z 8 na 11 korun za metr čtvereční ročně a už má plán, co s případným
vyšším výnosem pro státní kasu udělá.
Radek LEŽATKA, mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
-------------------Ten dodatečný výnos by mohl jít například na sociální dávky nebo na platy učitelů.
Pavel ŠTRUNC, redaktor
-------------------O výši nájmu může v případě nedohody rozhodovat nezávislý arbitr. V krajním případě i soud. Pavel Štrunc a Lucie
Chytilová, Prima FTV,
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Nová rána pro lyžaře: dražší vleky
Mladá fronta DNES - 21. 12. 2015
rubrika: Titulní strana - strana: 01 - autor: Martin Biben
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Skiareál za miliardu
5plus2 - 18. 12. 2015
rubrika: Česká republika - strana: 36 - autor: TOMÁŠ PLECHÁČ
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