
ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST 

CZECH SPELEOLOGICAL SOCIETY 
Na Březince 1513/14, 150 00 Praha 5 

 
                                                                                                         č.j. CSS/99/URA/ZAPIS/2011 

O b ě ž n í k č. 107/2011 
A) Dne23. 6. 2011 se konalo 15. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS 

Přítomni: Motyčka, Geršl (virtuálně), Šimečková, Záviška, Flek, Ouhrabka 
Omluveni: Piškula, Tásler, Mokrý, Jindra, Slavík, Šebela  
Nedorazili: Musil, Doležal, Sirotek, Wagner  

I. Stav připravovaného projektu AOPK ČR 
• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o stavu přípravy projektu: vzhledem ke sku-

tečnosti, že AOPK ČR může financovat opravy a údržbu pouze vlastního majetku, musí do-
hodnout a převést jednotlivé uzávěry vchodů do dotčených jeskyní do svého majetku; jedná 
se o administrativní úkon, který se nijak nedotýká udělování výjimek pro průzkum a výzkum 
v dotčených jeskyních 

II. Ediční rada a dodatky k SPF 2011 
• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Geršla o výsledku ankety stran tiskovin ČSS: zúčastnilo 

se pouze 24 respondentů, tedy nebude dále nijak vyhodnocována 
• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o výsledku  SPF 2011 

III. Spor Milana Ježe a ZO ČSS 6-11 Královopolská 
• předsednictvo vzalo na vědomí stanovisko dozorčího sboru k možnému porušení stanov ČSS 

v ZO ČSS 6-11 vůči Milanu Ježovi a zcela se s ním ztotožnilo: viz příloha tohoto oběžníku 
• předsednictvo pověřilo Vlčkovou zasláním stanoviska účastníkům sporu a jeho zveřejněním pro 

informaci všem ostatním základním organizacím ČSS na interní části www.speleo.cz  
• předsednictvo vzalo na vědomí informace Vlčkové o stavu placení členských příspěvků a pověřilo 

Šimečkovou dotázat se na vysvětlení situace plateb a odvodů z členských příspěvků v ZO ČSS 
6-12 

IV. Valná hromada ČSS 2012 
• předsednictvo schválilo: 

termín: 13. října 2012 
místo: pravděpodobně Žacléř  - bude ještě upřesněno 
harmonogram příprav: 
 do 31. 3. 2012 jednotlivé ZO ČSS dodají bezpodmínečně zápisy z výročních členských 

schůzí, kde kromě obvyklých informací bude uvedeno jméno schváleného delegáta, 
a své návrhy na jednání valné hromady, jakož i běžné zprávy o činnosti za rok 2011 

 do 31. 3. 2012 všechny organizační složky (SZS ČSS, pracovní komise ČSS) dodají zprá-
vy o činnosti za celé období a své návrhy na jednání valné hromady 

 do 30. 6. 2012 předsednictvo zpracuje souhrn návrhů, přidá své vlastní a rozešle je zpět 
na ZO ČSS již uspořádané vcelku tak, aby je přes léto mohly jednotlivé ZO ČSS projed-
nat a pověřit svého delegáta 

 do 30. 9. 2012 sekretariát ČSS zpracuje návrh zprávy o činnosti celé ČSS za období 2008 
- 2012 a v písemné podobě ji rozešle delegátům jednotlivých ZO ČSS, aby ji měli 
k dispozici včas před samotnou valnou hromadou 

 do 30. 9. 2012 předsednictvo dohodne s Pavlem Bosákem řízení jednání valné hromady 
ČSS 

http://www.speleo.cz/�


V. Různé 
• předsednictvo schválilo individuální členství Petra Zajíčka (dosud ZO ČSS 5-07), Petra Kadlece 

(členem ZO ČSS 1-02 do března 2011), nově pak Davida Vičara a Aleše Prochasky 
 

B) Různé provozní přípodotky 

Z mé dosavadní znalosti fungování člověků všeho druhu znovu, důrazně, trošinku jinak 
opakuji pro ČSS zásadní záležitost, která je právě od teď na stole, a to: 

1) řádná valná hromada ČSS nastává příští rok 2012 (bez ohledu na některými 
očekávaný, některými plánovaný konec světa!) 

2) již nyní začínají všechny řádné přípravné tance, které v souhrnu znamenají: 
a) seskrumážení a sjednocení zpráv o činnosti organizačních složek 

a orgánů ČSS do jedné velké zprávy za období 2008 - 2012 

b) těmito organizačními složkami a orgány jsou: 
 základní organizace (v našem slangu skupiny, kluby...) 
 předsednictvo 
 dozorčí sbor 
 pracovní komise pro pseudokras, pro speleopotápění a pro práci 

ve výškách a nad volnou hloubkou 
 Speleologická záchranná služba ČSS 

c) zaslání příslušných zpráv a návrhů na jednání valné hromady do sekre-
tariátu (včetně návrhů na případná ocenění členů ČSS) 

d) zaslání jmen schválených klubových delegátů, s nimiž bude nadále or-
ganizace valné hromady domlouvána - uvedením jeho jména v zápise z VČS je 
dáno na vědomí jeho schválení členstvem klubu, aby je zastupoval na VH! 

Harmonogram také raději zopakuji: 

1) do 30. 3. 2012 musí být na sekretariátu jméno skupinou schváleného dele-
gáta, zpráva o činnosti za rok 2011, návrhy na jednání valné hromady, ja-
kož i zprávy mimoklubových orgánů od jejich předsedů či náčelníků 

2) do 30. 6. 2012 dorazí zpět skupinám souhrn všech návrhů, doplněný 
o předsednické a případně jiné mimoklubové další 

3) do 30. 9. 2012 dorazí delegátům písemná pracovní verze zprávy za období 
2008 - 2012 

4) dne 13. 10. 2012 se valná hromada uskuteční, projedná dohodnuté body, 
zvolí předsednictvo, dozorčí sbor a předsedu a v klidu se zase rozejde na 
další čtyři roky 

Takže - hezké léto a spoustu objevů. 

Veronika  



Dozorčí sbor České speleologické společnosti obdržel od předsednictva ČSS podnět k řešení sporu ve 
věci příslušnosti Milana Ježe do ZO ČSS 6-11  
 

Pozastavení odeslání členského příspěvku ČSS 
 
Výklad dozorčího sboru: 

Členský příspěvek ve výši určené výroční schůzí ZO je podle OŘ čl. IV. odst. 6 splatný vždy 
do 28.2. příslušného roku a to na účet příslušné ZO. Ta je však povinna dle čl. III odstavec Ad. a- Sta-
nov ČSS prostřednictvím výboru ZO zajistit odvod z členských příspěvků ve výši stanovené valnou 
hromadou ČSS (tj. v současné době 500 Kč/člena) na účet ČSS a to nejpozději do 31.3. příslušného 
roku. 

De facto je příspěvek člena ve výši stanovené valnou hromadou příjmem ČSS a ZO ČSS zajiš-
ťuje pouze servis výběru a jeho odvodu na účet ČSS. 

Tím, že M. Jež zaplatil dne 21.2.2011 členské příspěvky na účet ZO ČSS 6-11 (tj. v hotovosti 
pokladníkovy) splnil svou povinnost vůči ČSS. Výbor příslušné ZO byl tedy povinen zajistit odeslání 
odvodů z členských příspěvků na účet ČSS do 31.3.2011, za což nese zodpovědnost předseda ZO ČSS 
6-11 
 
Konstatování dozorčího sboru: 

Pozastavení odeslání členského příspěvku  je porušení stanov ČSS a to:  čl. IV odstavce Ad. 2b:  
„Výbor ZO ... zajišťuje vybírání  a odeslání odvodů členských příspěvků na účet ČSS“  a  čl. IV odstav-
ce Ad.2c  „Předseda ZO zodpovídá ... za odeslání odvodů z členských příspěvků na účet ČSS“.  
 
Konstatování, že není M. Jež pro organizaci už delší dobu přínosem a informaci o možnosti úhrady 

příspěvku u jiné organizace 
 
Výklad dozorčího sboru: 

Zánik členství v ČSS upravuje č. VI odst 3. Stanov ČSS  a blíže specifikuje čl. IV  Organizační-
ho řádu ČSS  v  

odst. 2. zánik členství pro neplacení členských příspěvků 
odst. 3. zrušení členství (na základě žádosti člena) 

odst. 4. vyloučení člena ( za hrubé porušení povinností, jednání odporující poslání a 
cílům ČSS, zákonům,  příp. dobrým mravům) 

 
Konstatování dozorčího sboru: 

Žádné z těchto ustanovení organizačního řádu  nebylo v případě Milana Ježe využito, je tedy 
nutno konstatovat, že Milan Jež je řádným členem ZO ČSS 6-11. 

Konstatování  ZO že M. Jež není pro organizaci už delší dobu přínosem je irelevantní. Nemá 
žádnou oporu ve Stanovách a Organizačním řádu ČSS.  Je to jednostranné konstatování stavu, které 
ho nijakým způsobem nevylučuje z řad členů ČSS. 

Z další dikce je možné vysledovat pouze návrh, doporučení k přestupu M. Ježe do jiné ZO 
ČSS, ale nic víc. 

Milan Jež je řádným členem ZO ČSS 6-11, zaplatil v termínu členské příspěvky. Je povinností 
předsedy ZO zajistit včasné odeslání odvodu z jeho členských příspěvků na účet ČSS. 
 
  



Dále se  dozorčí sbor zabýval možností přidělit  členům ČSS určitou formu členství tak jak to vy-
plývá ze zápisu z „Výroční schůze ČSS ZO 6-11 za rok 2011“ která se konala ze dne 21.2.2011. 

 
ZO v 1. bodě „rozděluje členstvo na řádné, aktivní členy, tj. ty kteří vykazují aktivitu a přispí-

vající, kteří nevykazují aktivitu“, a postupuje sekretariátu v seznam členů rozdělený v tomto smyslu 
na členy „řádné“ a „přispívající“. 

 
Výklad dozorčího sboru: 
Formy členství v ČSS podle 4l. VI Stanov ČSS jsou: 

řádný člen 
člen čekatel 
přispívající člen-alternativní forma řádného členství s upravenými právy a povinnostmi  
individuální člen 
čestný člen 

 
Pro formu členství: 

− řádný člen, přispívající člen a individuální člen –  se rozhoduje budoucí člen sám  
− člen čekatel – pro nováčky v ZO stanovuje ZO ČSS (ZO může rozhodnout, že nového člena  

příjímá s čekatelskou lhůtou jejíž délka je  stanovena členskou schůzí)  
− čestný člen – rozhoduje valná hromada ČSS 

ČSS nezná členy činné a přispívající (ve smyslu nečinné), případně aktivní a neaktivní. 
 
Konstatování dozorčího sboru 

Ve smyslu Stanov a Organizačního řádu ČSS si o formu členství (řádný x přispívající) žádá zá-
jemce o členství příp. člen sám a nelze mu ji ze strany ZO jednostranně určit (s výjimkou stanovení 
čekatelské lhůty). Jednalo by se o omezení členských práv ze strany ZO.  

Ve smyslu Stanov a Organizačního řádu ČSS tady  ZO nemůže  členy dělit na aktivní a neak-
tivní. Pokud si toto rozdělení ZO zřídila je to její vnitřní rozhodnutí a organizační uspořádání, které 
však nemá oporu ve Stanovách ani v Organizačním řádu ČSS a tudíž je nutné oficiálně pokládat 
všechny členy za řádné a to se všemi povinnostmi a právy.  O toto rozdělení se nelze opírat a ani je 
publikovat v oficiálních tiskovinách ZO ČSS, jako je např. Výroční členská schůze, Seznam členů atd.  
 
Závěr: 

Předseda ZO ČSS 6-11 porušil Stanovy ČSS tím, že nezajistil odeslání odvodů členského pří-
spěvku Milana Ježe na  účet ČSS (čl. IV. odst.ad.2c). 

Zápis z Výroční členské schůze ČSS ZO 6-11 ze dne 21.2.2011 neobsahuje žádnou zmínku, 
konstatovaní nebo výsledek hlasování o ukončení členství Milana Ježe v ZO ČSS  6-11.  

Milan Jež je nadále řádným členem ZO ČSS 6-11 
Rozdělení členů na aktivní a neaktivní je ve smyslu Stanov a Organizačního řádu ČSS nepří-

pustné a nelze ho v oficiálně prezentovat. 
 
V Blansku 10.05.2011      Za dozorčí sbor ČSS 

      Ing. Jan Flek 

 




