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I. Zpráva o činnosti ČSS v roce 2008 

Veronika Vlčková, sekretariát ČSS 

 

Předsednictvo ČSS se současně s dozorčím sborem sešlo v roce 2008 celkem pětkrát, a to 
v únoru v Blansku, v dubnu ve Sloupu při příležitosti konání Speleofóra 2008, dále pak 
v červnu v Praze, v září v Brně a poslední loňské zasedání se konalo v prosinci v Praze 
v sídle ČSS. 

V roce 2008 byly projednány a řešeny především následující záležitosti: 

WWW stránky ČSS 

Koncem roku došlo ke spuštění zcela nových www stránek ČSS podle schváleného konceptu 
komerčním subjektem za spoluúčasti sponzorů. Stránky kromě obvyklých informací zahrnu-
jí i neveřejnou část pro členy ČSS, náhled obsahu knihovny ČSS, možnost objednání literatu-
ry či propagačních předmětů ČSS apod. 

Sídlo ČSS, archív ČSS 

Nadále probíhala jednání mezi vedením ČSS a AOPK ČR o dalším setrvání v budově AOPK 
ČR. V souvislosti s přípravou byla zahájena podrobná katalogizace knihovny a archívu ČSS.  

Oslavy 30. výročí založení ČSS 

Na konci roku 2008 uplynulo 30. let od založení ČSS a předsednictvo průběžně pořádalo 
uspořádání výstavy a vydání průřezové fotografické publikace. Výstava bude zahájena 6. 10. 
2009, na vernisáži proběhne křest reprezentační publikace o činnosti ČSS.  

Speleofórum 2008 

Předsednictvo se zabývalo přípravou akce, vydáním sborníku a udělilo tradiční ceny Speleo-
fóra. Obvyklé každoroční akce se zúčastnilo zhruba 300 účastníků. Ve druhé polovině roku 
se plynule věnovalo přípravám dalšího ročníku 2009. 

Valná hromada ČSS 2008 

Předsednictvo zorganizovalo konání pravidelné valné hromady ČSS, která se uskutečňuje 
jednou za čtyři roky - tentokrát v sobotu 11. října 2008 ve Sloupu. Valná hromada řádně pro-
běhla, kromě zvolení nového předsednictva a dozorčí rady byla předána i čestná uznání, 
medaile za zásluhy ve speleologii a udělena čestná členství významným členům ČSS. 

Různé 

Koncem roku 2008 vznikla tzv. „kauza Poseidon“, kterou předsednictvo řešilo na svém pro-
sincovém zasedání a postoupilo ji pověřenému orgánu ČSS komisi pro pseudokras; ovšem 
samotná kauza se protáhla až do roku 2009. 



II. Zpráva o hospodaření ČSS v roce 2008  

Hana Závišková, účetní ČSS 
 

Peněžní prostředky k 1.1.2008  

banka  875 302.72 Kč 

hotovost -3 168.50 Kč 

celkem  872 134.22 Kč 

Příjmy  

členské příspěvky  483 500.00 Kč 

Grant ministerstva životního prostř.  69 000.00 Kč 

Grant pro SZS od HZS  200 000.00 Kč 

dotace Rady Jihomoravského kraje pro SZS  70 000.00 Kč 

dar nadace VIA  50 000.00 Kč 

prodej zboží  112 028.00 Kč 

prodej služeb  41 240.00 Kč 

úroky účet  2 654.37 Kč 

celkem  1 028 422.37 Kč 

Výdaje  

poštovné  22 861.00 Kč 

bankovní poplatky  4 287.70 Kč 

provozní režie  77 335.72 Kč 

nákup materiálu a literatury  132 851.00 Kč 

mzdové náklady  167 700.00 Kč 

materiál SZS  406 539.64 Kč 

náklady Speleo  178 119.60 Kč 

náklady sborník Speleofórum  182 462.00 Kč 

celkem  1 172 156.66 Kč 

Peněžní prostředky k 31.12.2008  

banka  727 131.93 Kč 

hotovost  1 268.00 Kč 

celkem  728 399.93 Kč 

 

 


