
ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST 

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

 
                                                                                                        č.j. CSS/84/URA/ZAPIS/2014 

O b ě ž n í k č. 122/2014 

A) Dne 25. 6. 2014 se konalo 10. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS 

Přítomni: Motyčka, Brom, Šimečková, Záviška, Flek 
Omluveni: Audy, Mokrý, Koutecký, Ouhrabka, Slavík, Šebela, Wagner 

I. Nový Občanský zákoník 

- předsednictvo vzalo na vědomí informace Motyčky od právníků: 

• podstatné jsou zásadní změny v terminologii 
• bude se muset zajistit přeregistrace u rejstříkového soudu 
• některé kompetence nad pobočnými spolky je přesunuto na hlavní spolek 
• v dokumentech ČSS oddělení OŘ od stanov zůstane, úpravy doznají některé formulace, jakož 

i způsob uspořádání samotného textu 

- na minulém zasedání předsednictvo hlasováním schválilo termín a místo konání mimořádné valné 
hromady 24. 4. 2015 v KD Sloup k úpravě stanov a organizačního řádu do souladu s novým OZ  

• pravděpodobný harmonogram: 
1. během léta proběhne diskuse v předsednictvu a připraví se úpravy dokumentů 
2. v září budou podklady rozeslány klubům 
3. ZO ČSS budou muset zareagovat do listopadu proto, aby… 
4. po prosincovém zasedání předsednictvo zpracovalo souhrn klubových připomínek, kte-

ré… 
5. v lednu půjdou zpět na ZO ČSS 
6. mimořádná valná hromada se bude KONAT v pátek před Speleofórem 2015 

II. Příprava systému odborného vzdělávání členstva ČSS 

- předsednictvo vzalo na vědomí: 
• informace Broma o stavu ankety, spuštěné na www.speleo.cz 
• bylo doporučeno nechat anketu běžet ještě do konce července 

III. Různé 

- předsednictvo vzalo na vědomí: 

• informace Motyčky o uzavření smlouvy s webProgressem na renovaci www.speleo.cz 
• informace Závišky o průběhu záchranné akce v německé jeskyni Riesending-Schachthöhle, pa-

trně zatím největší v historii speleozáchrany 

- předsednictvo hlasováním schválilo: 
• převedení výtěžku ze Speleofóra 2014 - celkem 9 059,- Kč -  na účet Martin, založený ZO ČSS 1-

10 Speleoaquanaut na podporu rodiny speleopotápěče Martina Honeše, který zahynul při au-
tonehodě cestou na speleoexpedici 

• obnovené individuální členství Radima Bulharta a nového individuálního člena Vladana Žůrka 
 

Příští zasedání se koná 10. 9. 2014 v 930 v zasedací místnosti Mediformu v Brně. 
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B) Různé provozní přípodotky 

Prosím - opravdu VNÍMEJTE! 

Připomínám, že se bude konat MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA kvůli vypořádání se s novým 
OZ, takže prosím DELEGÁTY klubů do střehu!  

Půjde jen a jen o soulad stanov ČSS apod. s novým OZ, takže nic kolem vyznamenávání, restruktura-
lizace skupin apod. nepřichází na jednání do úvahy. 

 

Krásné prázdniny. 

Veronika 
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