ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST
CZECH SPELEOLOGICAL SOCIETY
Na Březince 1513/14, 150 00 Praha 5
č.j. CSS/152/URA/ZAPIS/2014

O b ě ž n í k č. 124/2014
A)

Dne 17. 12. 2014 se konalo 12. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS

Přítomni: Motyčka, Audy, Brom, Mokrý, Šimečková, Záviška, Flek, Koutecký, Ouhrabka
Omluveni: Šanda
I.

Příprava systému odborného vzdělávání členstva ČSS

-

předsednictvo schválilo hlasováním Bromův návrh členů budované komise pro vzdělávání: Lukáš
Falteisek (ZO ČSS 1-02 Tetín) a Helena Vysoká (ZO ČSS 1-05 Geospeleos)

-

předsednictvo schválilo hlasováním Bromův návrh poslání a programu činností nové komise - viz
příloha tohoto oběžníku

II. Nový Občanský zákoník - příprava nových stanov organizačního řádu ČSS
-

předsednictvo schválilo hlasováním komentář k připomínkám úprav dokumentů ČSS ze ZO ČSS
a návrh identifikační karty ZO, která bude součástí výroční zprávy za rok 2014
mimořádná valná hromada ČSS
k úpravě stanov a organizačního řádu do souladu s novým OZ
mimořádná valná hromada se bude KONAT v pátek 24. 4. 2015 před Speleofórem 2015 v KD
Sloup
 registrace účastníků je stanovena od 800
 zahájení je stanoveno od 900
 jednání VH bude moderovat hospodářka Barbora Šimečková

•

•

program jednání valné hromady:
 zahájení a volba komisí mandátové a návrhové
 představení návrhu úprav dokumentů ČSS
 projednání připomínek od ZO ČSS
 oběd 1200 - 1300
 projednání posledních připomínek
 schvalování konečného znění dokumentů

III. Různé
-

předsednictvo hlasováním schválilo nové individuální členy Josefa Lukeše, Ivu Zaplatílkovou, Kamilu
Machovou, Michala Kamena

-

předsednictvo vzalo na vědomí:
•
•

informace Motyčky o změnách v systému zamykání některých jeskyní v Moravském krasu
a o zavedení tzv. generálního klíče a souhlasilo se zpracovaným stanoviskem
informace Motyčky o 50tiletém výročí založení UIS, jehož oslavy proběhnou v příštím roce další informace se objeví bezprostředně na www.speleo.cz
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•

informaci Vlčkové o dořešeném doručování e-mailových faktur za pevnou linku ČSS, dále pak
i k aktuálnímu konci počítače na sekretariátě ČSS

Příští zasedání se koná 18. 2. 2015 v 930 v zasedací místnosti Mediformu v Brně
B)

Různé provozní přípodotky

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 a organizačního řádu ČSS s novým OZ, takže nic kolem vyznamenávání apod. nepřichází na jednání do úvahy. V podstatě budou následovat tyto akce:
1) styčným důstojníkům každé ZO ČSS dorazí nejen „každonovoroční revize členské databáze“, ale
i další e-mail, obsahující zpracované připomínky k návrhu úprav dokumentů ČSS - viz příloha
tohoto oběžníku, a pak ještě jeden se souborem pro úpravu a vytištění tzv. „identifikační karty
ZO ČSS“, která je nezbytná pro zápis všech dokumentů ČSS, schválených mimořádnou valnou
hromadou, a jednotlivých ZO ČSS rejstříkovým soudem;
2) každá ZO ČSS tedy kromě svých záležitostí musí na své výroční členské schůzi zvolit delegáta
na mimořádnou valnou hromadu, projednat adresu svého sídla i korespondenční adresu (tyto
dvě nemusí být shodné) a osobu svého statutárního zástupce
Děkuji za spolupráci, která je pro mě velkou pomocí z vaší strany - a přeji spokojený a po všech stránkách utěšený rok 2015.
Veronika
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Komentáře předsednictva ČSS k došlým připomínkám ZO ČSS a doplnění návrhu stanov a
organizačního řádu ČSS

Celkem dorazily připomínky od těchto ZO a ostatních složek ČSS:
ZO 6-20 Moravský kras
ZO 5-02 Albeřice
ZO 6-02 Vratíkovský kras
ZO 6 – 18 Cunicunulus
ZO 1-08 Týnčany
ZO 6-17 Topas
ZO 5-01 Bozkov
Ediční rada ČSS

Všechny připomínky týkající se překlepů budou ve finálním návrhu pro jednání VH pochopitelně
opraveny, zde je dále nekomentujeme a za upozornění děkujeme!
K dalším připomínkám a dotazům:

Připomínky a dotazy ZO 6-20:

Čl.III bod 4 odst.f): Co se myslí zánikem ČSS? Každá ZO má svoji právní identitu a může
fungovat dále a může se jmenovat stejně. Takže i po případném zániku ČSS budu členem
tohoto subjektu s původním názvem. Nebo ne?
Zánik ČSS znamená, že by přestala existovat jako právní osobnost. Po ev. zániku ČSS by pochopitelně
přestaly existovat všechny ZO, jelikož jejich právní osobnost je odvozena od právní osobnosti ČSS. Pro
další fungování byste si museli založit nový spolek (klidně se stejným jménem, ale pochopitelně bez
příznaku ČSS) s vlastními stanovami.

Čl IV bod 1 pozn.: I u člena čekatele a přispívajícího by měla být práva vyjmenována bodově.
Tzn.že, a) zúčastňovat….b) studovat…..c) přednostně apod.
Tuto formu jsme ponechali jako v původních stanovách z důvodů celkového rozsahu stanov.

Čl VI bod 1 odst. a): …a termín jejich splatnosti na účet ZO Příspěvky musí být posílány na
účet??? Hotově nejdou předat? Musí mít ZO účet??? Co když je vyberou hotově a na poště

vyplní složenku a pošlou je ČSS? Nebo je vybere hotově, část dá na účet a pošle a část
v hotovosti bude využívána na provoz ZO???
Čl. II bod 4.: …splatné na účet příslušné ZO…. Příspěvky musí být posílány na účet???
Hotově nejdou předat? Musí mít ZO účet??? Co když je vyberou hotově a na poště vyplní
složenku a pošlou je ČSS? Nebo je vybere hotově, část dá na účet a pošle a část v hotovosti
bude využívána na provoz ZO???
Použitý termín na „účet ZO“ neznamená, že ZO musí mít bankovní účet, ale znamená formou, která je
doložitelná, např. k rukám pokladníka oproti dokladu.

Čl II bod 6: Doplnil bych Členská legitimace je platná pouze s průkazem totožnosti.
Je uvedeno na průkazce. V OŘ považujeme za nadbytečné.

Čl. IV bod 3: Doplnění bodu e) Neodešle-li do 28.2. členské příspěvky všech členů Neodešleli příspěvky všech členů, automaticky jim zaniká členství. Může ZO existovat bez členů?
Doplnění považujeme za matoucí, zrušení ZO je až následný krok.
ZO nemůže existovat bez členů, pokud by tato situace nastala, což se v minulosti několikrát stalo,
navrhne předsednictvo VH její zrušení.
Čl.IV bod 7. Delegát, který nemůže si někoho jen tak pověří. A ještě k tomu člena ČSS. To třeba i jiné
ZO??? Členská schůze by měla zvolit i náhradníka (takto jsme to udělali posledně).
Čl. IV bod 9 odst. f: doplnit: jméno delegáta ZO a jeho náhradníka
Návrh, stejně jako dosavadní praxe předpokládá, že delegát ZO je volen s maximální zodpovědností,
neboť bude rozhodovat o budoucnosti ČSS. Možnost zastupování k jakýmkoliv úkonům vyplývá ze
zákona. Obligatorní povinnost volit náhradníka se nám jeví jako nadbytečný požadavek, nicméně
každá ZO si to může upravit interně, jinak je to právem zvoleného delegáta.

Ve stanovách a OŘ je uváděna možnost hlasování za použití elektronické komunikace.
S tímto bych byl velmi opatrný. Mělo by být doplněno o jaké typy komunikace jde a mělo by
jít o komunikaci certifikovanou (elektronický podpis, datová schránka). Jinak se může stát, že
někdo může zpochybnit hlasování, že nedošel mu mail, poslal ho, ale nepřišel atd. atd.
Dále se při hlasování mohou objevit dokumenty s osobními údaji. Viz poslední
korespondenční hlasování, kde byly jména a příjmení, bydliště a data narození. Toto by
mohlo být napadeno při posílání obyčejným mailem. Není nijak chráněno.
Primárně je myšlena e -mailová komunikace, nicméně je vždy na organizátorovi takového hlasování,
jakou formu uzná za důvěryhodnou. Tento návrh pouze upravuje již zažitou praxi, kdy většina ZO o
aktuálních záležitostech komunikuje a rozhoduje pomocí e-mailu. Z hlediska práva je e-mail
považován jako roven papírové komunikaci, pokud je z něj možná identifikace adresáta a odesílatele.

Připomínky ZO 5-02:

Obecné pro stanovy i org. Řád : vynechat formulace zejména apod.
Použití slova „zejména“ je v souladu s jeho právní povahou, tedy je použito vždy, když se uvádí pouze
některé, demonstrativní příklady z vícera možných. Jeho vynechání může zcela změnit smysl a právní
výklad celého sdělení
Stanovy:
čl. II odst 4 : vynechat slovíčko také
Doporučujeme vynechat, zde použito nadbytečně.
Čl. V odst I valná hromada )c a návazně VI – poslední věta. …. Zrušení a přeměně ZO rozhoduje valná
hromada ČSS na návrh předsednictva ČSS. To se mi zdá divné i když chápu, že valná, respektive
předsednictvo chce mít kontrolu nad ZO. To je možné v případě, že ZO udělá nějaký průser, čili se
proviní proti stanovám. Ale ZO má právní subjektivitu a když se rozhodne sama zrušit nebo
transformovat a vše proběhne dle zákona, nemůže o tom valná rozhodovat. Může to vzít na vědomí.
Příklad: Když se ZO rozhodne, že se zruší, tedy jako právnický subjekt se vypořádá s majetkem,
berním úřadem, zruší účet, předsedu atd, tedy ji nebude nikdo zastupovat, nemůže do valné čekat
na schválení valnou hromadou. Extrémní situace - co když to valná nechválí?
Jedná se o stávající praxi a jednu z podstatných činností předsednictva – připravovat podklady pro
VH. Co se týká zrušení a přeměny ZO, je to stejné jako s jejich založením. ZO je právně vázána na ČSS
a nemůže existovat samostatně. Z hlediska práva to znamená, že pokud ZO rozhodne o svém zrušení,
jedná se pouze o návrh, který musí potvrdit VH. VH nemá důvod neschválit zrušení ZO na její vlastní
žádost, pokud nebude mít nějaké závazky vůči ČSS. Spolek je svoji zákonnou povahou dobrovolný a
nemůže členství komukoliv nařizovat, nebo vyžadovat.
Organizační řád:
Čl 1 odst 2, písmeno a : vložit slovíčko : jeskynního a jiného umělého vytvořeného prostředí
Navrhujeme použít následující znění:
speleologický průzkum – představuje souhrn praktických činností prováděných zejména v podzemí a
zahrnuje především jeho fyzický průstup, rekognoskaci a další specializované činnosti
Připomínky ZO 6-02 Vratíkovský kras
Co když členská základna malé ZO dočasně klesne na 4, 3 nebo 2 členy. Pokud jsem se dobře díval tak
na založení je třeba členů 5. Co v průběhu již fungující skupiny?

Počet členů v ZO nesmí klesnout pod tři, což je nejmenší možný počet pro fungování výboru ZO.
Pokud takový stav přetrvává, nejlepším řešením je zrušení ZO a přestup zbylých členů, či člena do jiné
ZO, nebo změna členství na individuální.

Připomínky ZO 6 – 18 Cunicunulus
PŘEČETLI JSME A PROJEDNALI STANOVY A ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČSS A MÁME PŘIPOMÍNKU K
ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU.:
ČL.I ODSTAVEC 2e NAVRHUJEME STÁVAJÍCÍ TEXT
e) DOKUMENTACE JESKYNNÍCH PROSTOR MAPOVÁNÍM, FOTOGRAFOVÁNÍM A JINÝMI
METODAMI
NAHRADIT TEXTEM :
e) DOKUMENTACE JESKYNNÍCH PROSTOR A DALŠÍCH PODZEMNÍCH PROSTOR MAPOVÁNÍM,
FOTOGRAFOVÁNÍM A JINÝMI METODAMI.

Navrhujeme použít následující znění:
e) dokumentace podzemních prostor mapováním, fotografováním a jinými metodami

Připomínky ZO 1-08 Týnčany
Článek V; Orgány spolku, odstavec 4:
Dozorčí sbor – je kontrolním orgánem spolku dle zákona, kontroluje a reviduje činnost složek ČSS dle
platných stanov a interních předpisů. Dozorčí sbor tvoří předseda a 2 členové. Schází se operativně
nebo na žádost organizačních jednotek nebo jejich orgánů, orgánů a členů ČSS. Dozorčí sbor volí
valná hromada a jeho funkční období je čtyřleté.

Článek V, Orgány spolku, odstavec 4, doplnit bod e)
e) kontrolní působnost vykonává i pro základní organizace

Odůvodnění:
- Zákon doporučuje mít Kontrolní komisi spolku, která je tříčlenná. Cituji: „Stanovy mohou orgány
spolku pojmenovat libovolně, nevzbudí-li tím klamný dojem o jejich povaze“. ČSS tuto komisi má v
podobě Dozorčího sboru, ale aby to bylo jasné a zřejmé, čímž se má Dozorčí sbor zabývat, je vhodné
toto definovat ve stanovách (… je kontrolním orgánem spolku dle zákona….). Zákon uvádí sice ideální
název „kontrolní komise“, ale tento název by ve stanovách a org. řádu rezonoval s pracovními
komisemi ČSS. Proto ponecháno označení „orgán“.

- Ve stanovách není zakotveno, že ZO má mít kontrolní komisi (původně byla funkce revizora) – dle
zákona má být tříčlenná, tím by nastal problém s počtem členů ZO (nyní minimálně 5), neb potom by
jich muselo být minimálně 6. Tímto doplněním mají ZO kontrolní orgán, což může být důležité při
získávání grantů a dotací, jejichž přidělení je mnohdy podmíněno existencí právě tohoto orgánu ve
spolku.
Doporučujeme oba body akceptovat.
Doplnění organizačního řádu ČSS, článku IV, nový odstavec 10.
10. Dojde-li ke změně skutečností, které se zapisují do veřejného rejstříku ohledně ZO, dotčená ZO
bezodkladně ČSS navrhne jejich zapsání. Návrh na zápis podává ČSS za všechny ZO.
Odůvodnění:
- Zákon vyžaduje doplňování údajů o spolku včetně změny v osobě statutárního orgánu, kterým je
v případě ČSS a ZO předseda. Taktéž se jedná například o změnu adresy spolku. Pokud se objeví
v rejstříku nesrovnalosti, může to dopadnout až soudním nařízením o zrušení spolku.
- Zároveň je tímto ujednáním zde dáno, že tyto změny v rejstříku provádí hlavní spolek – ČSS – a to
z důvodu jednotnosti podoby změn a jistoty provedení změn na návrh ZO.
- Zde nutno připravit kuchařku pro ZO, co a jak mají po VH udělat – schůzi, zápis, jméno statutárního
apod. A v jaké podobě to mají doručit na ČSS.
Vše je již v návrhu OŘ ošetřeno v čl. IV, bod 9. OŘ. Navrhovaná formulace navíc používá termíny,
které by museli být dále vysvětleny, např. „skutečnosti, které se zapisují do OŘ“.

Připomínky ZO-6-17:
Připomínka k Organizačnímu řádu ČSS:
V čl. IV. odstavec 3. Zrušení ZO by bylo vhodné sloučit řádek b) s řádkem d). Samostatný řádek d) bez
uvedení kdo zrušení ZO navrhuje nemá smysl.
Nedoporučujeme, neboť skutečnosti uvedené v obou bodech mohou nastat samostatně.

Připomínky ZO 5-01 Bozkov:
v ORGANIZAČNÍM ŘÁDU
navrhujeme doplnit (opravit) žlutě označené :
čl. II. Členství v ČSS
1.
Centrální evidence členů – vede a aktualizuje sekretariát na základě informací od ZO, které
jsou povinny jakoukoliv změnu neprodleně oznámit pověřenému pracovníkovi sekretariátu. Součástí
centrální evidence členů je také evidence individuálních a čestných členů.

Navrhujeme doplnit

Připomínky ediční rady ČSS
V čl. VI. bod 7 by se melo doplnit, že ČSS disponuje i kódem ISSN, kterým má Speleo i Speleofórum
(Speleofórum má ISBN i ISSN).
Nelze doplnit, neboť přidělení ISSN je v kompetenci Národní knihovny, nikoliv vnitřní záležitostí ČSS
jako registrovaného vydavatele.

Na základě dalších právních konzultací a dosavadní praxe některých rejstříkových soudů, navrhuje
předsednictvo ČSS následující úpravy a doplnění:

K čl. III. Bod 2 stanov
Doplnit větu:
Čestné členství vzniká udělením valnou hromadou na základě doporučení předsednictva.

Upravit odst. 3 písm. b) stanov takto:
„je oprávněn zastupovat ČSS vůči třetím osobám, případně ….“

za první větu odst. 3 doplnit výslovně samostatnou větu: „Předseda ČSS zastupuje spolek
samostatně.“
Tato formulace by byla zapsána i do rejstříku jako způsob jednání, soud by to měl lehko dohledatelné
a nemusel by to odvozovat z písm. b).

Čl. V odst. 1) stanov:
vypustit slovo „shromáždění“ a větu dále upravit ve smyslu vypuštění. Důvodem je kolize s jiným
významem tohoto termínu v zákoně.
Čl. V odst. 1) stanov:
Doplnit slovní spojení „ přítomných delegátu“ za druhou větu posledního odstavce.
Čl. V odst. 2. stanov:
doplnit slovo „konáními“ do první věty před slovní spojení valnými hromadami

Komise pro vzdělávání ČSS

Podzim 2014

Členi komise pro vzdělávání ČSS
Radim Brom
Narozen v roce 1975, člen ČSS od roku 1996. Od roku 2000
předsedá ZO 1-08. Zabývá se především praktickou speleologií,
dokumentací krasu a jeskyní, agendou spolků.
Po vyučení v oboru opravy automobilů absolvoval střední
průmyslovou školu dopravní a v tomto oboru pracuje i v současnosti.

Lukáš Falteisek
Narozen v roce 1983, člen ČSS od roku 2004, nyní v ZO 1-02.
Vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Zabývá
se mikrobiologií podzemních a především důlních vod, mimoto
se věnuje praktické speleologii v Českém krasu, v Golfo di Orosei
na Sardinii i jinde.

Helena Vysoká
Narodila se v Praze. Členkou ČSS, ZO 1 – 05
Geospeleos, je od roku 1998. V rámci studia
na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy
v Praze (Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie
a užité geofyziky) se zabývala vztahem říčních vod
a krasových jezer v jeskyních v okolí Berounky
mezi Berounem a Karlštejnem a charakterem
proudění a střední dobou zdržení vody
v nesaturované zóně nad Ochozskou jeskyní.
V současné době působí ve společnosti Arcadis CZ, divize Geotechnika.
Zúčastnila se expedic Rumunsko 1998 – 2000, Řecko 2001, Wielka Sniezna 2003, P35 Bleikogel 2005, Skalarjevo Brezno 2012, Cernelsko Brezno 2014, Turecko – Altin Besik
2013 a 2014, účast na speleologických projektech Mt. Kanin_2000m_deep od roku 2003
a Kačna Jama od roku 2007. Fandí speleoalpinismu a potápění.

Program Komise pro vzdělávání ČSS
Poslání komise
Komise pro vzdělávání (dále jen KPV) je účelová složka České speleologické společnosti
(ČSS), která má za úkol pořádat vzdělávací programy a všemožně podporovat sdílení znalostí
a dovedností mezi členy ČSS. Tímto způsobem KPV naplňuje jeden ze zásadních účelů ČSS,
který je uvedený ve stanovách spolku. Cílem vzdělávání je osobní růst a zvyšování
kompetence členů i dalších osob, které o nabízené programy projeví zájem. Mimoto je cílem
rozšiřování informací o speleologii a ČSS u široké veřejnosti. Posláním KPV není zpřísňování
podmínek nebo vytváření nových pravidel či předpisů pro speleologickou činnost. KPV nemá
v úmyslu si udržovat žádnou formu monopolu na vzdělávání speleologů v ČSS a nebude
omezovat ani regulovat nezávislé vzdělávací aktivity.
KPV vytvoří a bude postupně rozšiřovat nabídku vzdělávacích programů na témata
související se speleologií a činností spolků obecně. Přitom může využít jak existující nabídku
členů a složek ČSS, tak bude aktivně vyhledávat v ČSS i mimo ni nové lektory. KPV si nečiní
nároky na posuzování či schvalování potenciálních lektorů nebo obsahů jejich přednášek,
může však odmítnout podporu zjevně neseriózním programům.
Zakotvení vzdělávacího systému ve vnitřních normách ČSS
KPV ve spolupráci s dalšími složkami ČSS podílejícími se na vzdělávání (především s
ostatními pracovními komisemi a SZS) a přizvanými speleology vypracuje strukturu
vzdělávacího systému a s ní spojené potřebné předpisy (např. vzdělávací směrnici a řád,
výukové směrnice pro dané kurzy). Tyto předpisy budou obsahovat především kompetence
organizačních složek spolupracujících na vzdělávacích programech, sjednocení terminologie i
samotnou organizaci výuky včetně jejího financování. Účelem těchto dokumentů je směrovat
a usnadňovat KPV práci vedoucí ke splnění jejího poslání a programu, proto budou v průběhu
času optimalizovány s narůstajícími zkušenostmi. Veškeré předpisy a návrhy jejich změn
KVP předkládá ke schválení předsednictvu ČSS.
Prostředky pro naplnění poslání KPV
Pořádání kurzů a seminářů
Hlavní složkou činnosti KPV bude pořádání vzdělávacích programů rozdělených zpravidla na
monotematické semináře a komplexnější kurzy. Vedoucími seminářů a kurzů budou lektoři a
instruktoři. KPV bude vypomáhat s organizací vzdělávacích aktivit (např. zajištěním prostor,
propagací, registrací účastníků) a jejich financováním. Také se pokusí zajistit
pojištění instruktorů vztahující se na škody či zranění vzniklá během různých sportovněvýcvikových aktivit. Snahou KPV je umožnit potenciálním lektorům a instruktorům, aby se
mohli soustředit jen na odbornou stránku věci a odpadly jim ostatní překážky, které by je
odrazovaly od vzdělávací činnosti.
Lektoři
Lektor je každý, kdo si připraví seminář či část výuky v rámci kurzu, není to titul, ale role.
Očekává se, že na semináři vedeném lektorem nebudou nacvičovány sportovní či jiné rizikové

činnosti (např. SRT, potápění). Jejich výcvik bude přenechán specializovaným instruktorům
příslušných aktivit.
Instruktoři a instruktorský sbor
Výuka sportovních a rizikových aktivit se od jiných vzdělávacích oblastí liší. Školení těchto
činností KPV předá instruktorům, kteří budou mít výcvik v takových aktivitách i v jejich
školení. V první fázi KPV navrhne ve spolupráci s dalšími složkami ČSS předsednictvu ČSS
skupinu vysoce kompetentních specialistů, z nichž může vzniknout prvotní instruktorský sbor,
který v budoucnu bude do svých řad vybírat a školit nové zájemce sám a převezme část
organizace vzdělávacích programů od KPV. Neaktivním instruktorům bude členství ve sboru
zanikat. Takto se instruktorský sbor bude udržovat ve funkčním stavu nezávisle na KPV.
Instruktorský sbor převezme od KPV školení aktivit, které mu tematicky náleží.
Předpokládáme, že systém jednotné propagace, financování a evidence kurzů zůstane v
kompetenci KPV.
Financování vzdělávacích aktivit
Veškeré kurzy a semináře nejsou pořádány za účelem zisku. Jedním ze základních nástrojů,
jimiž KPV podporuje vzdělávání v ČSS, je to, že po dohodě s instruktory či lektory přebírá
starost o krytí nákladů vzniklých v souvislosti s pořádáním vzdělávacích programů. Zdrojem
financí jsou příspěvky ČSS, sponzorské dary a příspěvky účastníků vzdělávacích programů.
Jednotlivé vzdělávací programy mohou mít jak odlišnou výši celkových nákladů, tak i různý
poměr sponzorských příspěvků, darů, osobních příspěvků účastníků i příspěvku z prostředků
ČSS.
Napojení speleologického vzdělávání na obecně platné normy
Vzdělávání speleologů vychází z myšlenky, že jde o dobrovolnou činnost, jejímž úběžníkem
je seberealizace a zvyšování kompetentnosti každého speleologa. Sdružování do organizací
typu ČSS by takovouto snahu mělo co nejvíc usnadňovat. KPV proto nemá záměr vyvíjet
aktivity, které by měly či snadno mohly vést ke zvyšování formalizace nebo úřední regulace
jakýchkoliv činností ve speleologii. Ze stejného důvodu nebude usilovat o akreditaci či jiné
obecné uznání vzdělávacích programů, pokud to nezačne být vyžadováno obecnými předpisy
anebo pokud by z toho nevyplývalo podstatné zlepšení možností při tvorbě a realizaci
vzdělávacích programů (např. možnost pojištění instruktorů).

