INFORMACE
Lyžařská, popř. snowboardová výuka v Salcbursku na živnost je regulována Zákonem o Salcburské lyžařské a
snowboardové škole a jím se musí řídit ti, kteří disponují příslušným povolením.
1.

Poskytování lyžařské, popř. snowboardové výuky v rámci svobodného poskytování služeb
zaručeného právem Společenství EU nebo státní smlouvou je možné ve spolkové zemi Salcbursko za
těchto podmínek:
a. Poskytovatel služeb musí být za účelem provádění lyžařské, popř. snowboardové výuky
podle zákona usídlen v členském státě EU nebo EHP nebo ve státě, který je zvýhodněný
státní smlouvou, nebo v jiné spolkové zemi, a tuto činnost musí také skutečně vykonávat.
Výkon této činnosti nesmí být zakázán ani v okamžiku předložení osvědčení o přístupu
k svobodnému poskytování služeb. Kromě toho musí vlastnit doklad o dostatečném
pojištění odpovědnosti.
b. Poskytování lekcí lyžování nebo snowboardingu se uskutečňuje při zachování svobody
poskytování služeb zaručené právem Společenství. Poskytovatel může poskytovat služby v
Salcbursku jen příležitostně a dočasně, tzn., že není povolena žádná trvalá, častá,
pravidelná nebo nepřetržitá činnost.
c. Osoby poskytující hodiny lyžování nebo snowboardingu musí mít adekvátní vzdělání.
i. Osoby samostatně výdělečně činné, tzn. které provádějí výuku lyžování nebo
snowboardingu pouze jako jednotlivci nebo vykonávají samostatnou výdělečnou
činnost jako instruktoři lyžování nebo snowboardingu, musí mít nejvyšší úroveň
státního diplomovaného instruktora lyžování nebo diplomovaného
snowboardového instruktora nebo musí disponovat ekvivalentním nebo
rovnocenným vzděláním.
ii. Vyučovací síly nasazené v lyžařských nebo snowboardových školách musí mít
adekvátní kvalifikaci jako státní diplomovaný lyžařský instruktor, diplomovaný
snowboardový instruktor, zemský instruktor lyžování/snowboardingu nebo
kandidát na zemského instruktora lyžování/snowboardingu nebo musí disponovat
rovnocenným vzděláním.
iii. Pokud není možné prokázat adekvátní vzdělání v rámci inspekce (rozhodnutím o
uznání zemské vlády Salcbursko), může být výuka lyžování nebo snowboardingu s
okamžitou platností přerušena a pokud je to nutné, může být výkon další činnosti
zakázán prostřednictvím předběžného odebrání pracovních prostředků.

2.

Před započetím poskytováním služeb v Salcbursku musí poskytovatel služeb dodržet tento postup:
a. Písemné hlášení poskytovatele na SBSSV (Salcburský svaz profesionálních instruktorů
lyžování a snowboardingu) musí být provedeno 4 týdny před poskytnutím služby
prostřednictvím formuláře určeného k tomuto účelu. Toto hlášení se musí opakovat jednou
ročně v případě opakované činnosti.
b. K ročnímu hlášení musí být přiloženy následující dokumenty vydané v německém jazyce
nebo přeložené soudním překladatelem:
i. Doklad o státní příslušnosti poskytovatele služeb, popř. sídlo jeho školy lyžování
nebo snowboardingu
ii. Doklad o zákonném usídlení poskytovatele služeb nebo lyžařské/snowboardové
školy a doklad o tom, že činnost není v domovském členském státě v době podání
zakázána, a to ani dočasně
iii. Doklad o odborné způsobilosti poskytovatele služeb a všech zaměstnaných učitelů
iv. Doklad o dostatečném pojištění odpovědnosti
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3.

Přezkoumání hlášení a poskytnutých podkladů:

Následující řízení je třeba dodržet:
a. Do jednoho měsíce po doručení písemného hlášení a (kompletních) průvodních dokumentů
bude SBSSV informovat o tom, zda se dokumenty přezkoumávají, popř. informuje o výsledcích
prověřování.
b. SBSSV informuje poskytovatele služeb do 1 měsíce od doručení hlášení o vzniklých zpožděních
a jejich důvodech, jakož i o časovém harmonogramu postupu při vydávání rozhodnutí, popř.
informuje o veškerých dokumentech, které musí být ještě doloženy.
c. V každém případě musí být konečné rozhodnutí přijato dva měsíce po doručení úplných
dokumentů pro hlášení.
4.

Přezkoumání odborné způsobilosti:

Přezkoumání odborné způsobilosti poskytovatele služeb, popř. nasazených učitelů provádí Úřad zemské
vlády Salcbursko.
5. Je třeba dodržet následující všeobecná opatření:
a.

b.
c.
d.

e.

Všichni nasazení učitelé musí disponovat potřebnými osvědčeními k poskytování první
pomoci a jsou povinni pomáhat při nehodách na lyžích nebo na snowboardu, a to
i zraněným, kteří nejsou účastníky kurzu.
Účastníci kurzu by měli být učiteli poučeni o správném chování v lyžařském areálu,
bezpečnosti při výstupech, jakož i o nebezpečích hrozících v alpském prostředí.
Lyžařská nebo snowboardová výuka musí probíhat v souladu s pokyny Zákona o lyžařské a
snowboardové škole v Salcbursku (viz § 13 Zákona o lyžařské a snowboardové škole v
Salcburku).
Provoz místních lyžařských a snowboardových škol nesmí být narušen.
V případě správních přestupků nebo nedodržení ustanovení Zákona o lyžařské a
snowboardové škole v Salcbursku lze uložit pokuty do výše 10 000 euro. V případě stíhání
za přestupky vůči zákonným ustanovením Zákona o lyžařské a snowboardové škole v
Salcbursku mají kontrolní orgány podle Zákona o lyžařské a snowboardové škole v
Salcbursku pravomoc zastavit lekce lyžování nebo snowboardingu, odebrat pracovní
prostředky a zatýkat nasazené učitele.
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