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S T A T U T 
 

Komise pro strategii a rozvoj horských středisek spoluvlastněných ČUS 

 
 

čl. I 

Základní ustanovení 
 

1. Výkonný výbor ČUS (dále jen VV ČUS) zřizuje v souladu s ustanovením čl. VII. odst. 6 písm. e) 

Stanov ČUS Komisi pro strategii a rozvoj horských středisek spoluvlastněných ČUS (dále jen 

Komise) jako svůj poradní orgán. 

 

2. Komise se zřizuje jako poradní orgán pro oblast kontroly činnosti akciových společností, kde je 

ČUS akcionářem, a to konkrétně SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s., Ski Pec, a.s. a Sportovní areál 

Harrachov, a.s. (dále jen akciové společnosti). 

 

3. Předsedu, členy a tajemníka Komise jmenuje VV ČUS. Předseda a členové pracují bez nároku na 

odměnu. Komisi a její zasedání řídí její předseda nebo jím pověřený člen Komise. 

 

čl. II. 

Činnost a způsob jednání Komise 
 

1. Činnost Komise je zaměřena zejména na následující: 
 

a) kontrola plnění smluvních podmínek v případě nájmu podniku SKIAREÁL Špindlerův 

Mlýn, a.s. (pronajato společnosti MEGA PLUS, s.r.o.) a Ski Pec, a.s. (pronajato společnosti 

MELIDA, a.s.); v této oblasti se Komise zaměřuje zejména na plnění výše a rozsahu 

sjednaných investic; úkolem Komise však není nahrazovat v tomto směru činnost a 

odpovědnost orgánů dotčených akciových společností; 

 

b) pomoc akciovým společnostem a jejich nájemcům ve vzájemné součinnosti vedoucí k řádnému 

plnění smluvních ujednání při nájmu podniku, a to zejména při řešení vztahů s vlastníky 

pozemků zasahujících do prostor areálů a při spolupráci ve snaze o změnu legislativních 

podmínek potřebných pro řádné užívání areálů; 

 

c) koordinace vzájemné součinnosti akciových společností, a to především v oblasti úspory 

nákladů, v oblasti marketingu, legislativy a prosazování dobrého jména akciových společností 

a ČUS; 

 

d) monitorování aktivit třetích osob v oblastech horských středisek, jenž by mohly mít jakýkoli 

vliv na zájmy ČUS;  

 

e) komunikace s  municipalitami, zejména místně příslušnými a s dalšími partnery působícími 

v oboru činnosti horských středisek; 

 

f) zpracování návrhů a doporučení k přijetí postupů v orgánech dotčených akciových společností 

tak, aby nebyly ohroženy benefity ČUS z činnosti těchto společností a byly vytvářeny 

předpoklady k jejich trvalému rozvoji; 



  

2 

 

 

g) zpracování návrhů pro globálního řešení v oblasti horského turistického průmyslu a postupů 

směrem ke státní správě a místní samosprávě, které posílí roli ČUS v oblasti horského turismu;  

 

h) předkládání VV ČUS dle potřeby, minimálně však jednou ročně zprávu o situaci v akciových 

společnostech z hlediska ochrany zájmů ČUS. 

 

2. Komise jedná na zasedáních svolávaných ad hoc předsedou Komise v závislosti na aktuální 

potřebě a na požadavcích VV ČUS. Ze zasedání Komise je jejím tajemníkem pořizován zápis. 

 

 

čl. III. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Změny tohoto statutu jsou v kompetenci VV ČUS. 

 

2. Tento statut byl schválen VV ČUS dne 17. 5. 2016 a tímto dnem také nabývá platnosti a účinnosti. 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Miroslav Jansta, v.r. 

předseda ČUS 

 

Mgr. Jan Boháč, v.r. 

generální sekretář ČUS 

 

 

 


