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Vážený pane ministře, 

 

dovolte mi, abych Vás jménem Sdružení místních samospráv ČR, jež sdružuje více než 2000 

členů kontaktoval ve věci opětovného povolení provozu lyžařských areálů a kompenzací těm 

obcím, jež jsou provozovateli lyžařských středisek. Jak jistě víte, v některých regionech jsou 

skiareály významným hospodářským činitelem a klíčovým prvkem místního života a zimní 

sezóna pro tyto oblasti znamená výrazný příliv kapitálu, který je nyní krizovými opatřeními 

vlády zcela zastaven.  

  Jak se ukázalo, kompenzace pro provozovatele v rámci programu Covid Sport III jsou 

bohužel nedostatečné, stěží pokrývají fixní náklady, a hrozí tím pádem ukončení činnosti 

některých provozovatelů, což může mít v příštích letech devastující dopad na zasažené 

regiony. 

  Z pohledu nastavení příjemců tohoto programu považujeme za naprosto nepřijatelné, 

že do kompenzačního programu nebyly zahrnuty také obce. Mnohé obce z horských oblastí 

přitom provozují (především menší) lyžařská střediska a ve svých rozpočtech počítají 

s očekávaným příjmem z tohoto provozu, který chtěly využít na financování služeb pro své 

občany, na spolufinancování dotací nebo údržbu samotného skiareálu. V současném době, 

kdy je jim podnikání znemožněno, musí obce platit stejně jako ostatní podnikatelé fixní 

náklady, ale výpadek jim není na rozdíl od ostatních provozovatelů nijak kompenzován.   

 

Vážený pane ministře, žádáme Vás proto tímto dopisem, aby nastavení programu Covid 

Sport III bylo okamžitě upraveno a byly zavedeny kompenzace i pro obce provozující 

skiareály, a to ve stejné výši, jako je tomu v případě ostatních provozovatelů. Takovýto 

přístup je nerovný a zcela diskriminační.  

 

  Jsme přesvědčeni, že vláda má omezovat podnikatelskou činnost podle rizikovosti 

jednotlivých typů provozů, prodeje zboží a poskytování služeb. Ohledně zákazu provozu 

lyžařských areálů nebyly dosud předloženy žádná data a analýzy, které by takové opatření 

odůvodňovaly. Plně respektujeme platná krizová opatření a chápeme jejich význam 

v současné nelehké době, nicméně epidemiologická situace se v posledních týdnech výrazně 

zlepšuje, a i podle veřejných prohlášení ministra zdravotnictví Jana Blatného provoz skiareálů 

nepřináší zásadní epidemiologické riziko. Provozovatelé lyžařských areálů také opakovaně 

deklarují, že jsou ochotni a schopni zajistit dodržování zpřísněných hygienických opatření. 

 

SMS ČR se s ohledem na výše uvedené bezvýhradně připojuje k výzvě Asociace 

horských středisek a vyzývá vládu, aby umožnila provoz lyžařských středisek nejpozději 

k 29. lednu 2021. Pevně věříme, že vláda této žádosti vyhoví. 
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S uctivým pozdravem, 

 

 

 

JUDr. Stanislav Polčák, v. r 

předseda SMS ČR 

poslanec Evropského parlamentu 

 

 

 

Jiří Černý, v.r 

  předseda KS SMS ČR Libereckého kraje 

starosta obce Zlatá Olešnice 

  

 

 

 

 

Vážený pan 

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA 
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