
Valnáhromada Českéspeleologickéspolečnosti
13. října 2012, Žacléř

ZÁPIS JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY ČSS

1. Předsedající schůze Pavel Bosák zahájil zasedání, kontrolou aktuálního stavu prezenční listiny
řádných delegátů bylo zjištěno, že valná hromada je usnášeníschopná.

2. Volba komisí: mandátová - Helena Vysoká, Karel Kocourek, Eva Valentová
návrhová - Kamila Svobodová, Petr Andrýsek, Bohuslav Koutecký

3. Zprávu o činnosti ČSSza období 2008- 2011přednesl a činnost předsednictva ČSS okomentoval
Zdeněk Motyčka. Zprávu o hospodaření ČSS přednesla a podrobněji osvětlila Barbora Šimeč-
ková. a sekretariátu stručně promluvila Veronika Vlčková, poté podrobně referoval o činnosti
Speleologické záchranné služby ČSS náčelník Roman Šebela.a činnosti ediční rady ČSS podal
zprávu Milan Geršl. Zprávu k činnosti pracovní komise pro pseudokras přednesl Josef Wagner s
uvedením podrobností k otázkám pojištění výškových prací apod. Pracovní komise pro speleo-
potápění svoji písemnou zprávu do jednání valné hromady nedodala, proto ji Jan Sirotek před-
nesl valné hromadě ústně.

Komise se scházela jednou ročně u příležitosti Speleofóra, Jan Sirotek konstatoval přesun potápěčských ak-
tivit do komerční sféry a předložil k uvážení návrh na její zrušení.

Pracovní komise pro speleoterapii též zprávu nedodala a její předseda byl z valné hromady
omluven vzhledem k účasti na zahraniční služební cestě.

Dosavadní předsednictvo ČSS doporučuje novému předsednictvu po projednání na svém před-
cházejícím zasedání rozhodnout o dalším pokračování či zrušení těchto dvou komisí.

Zprávy za ČSS,které nedodaly žádné zprávy o činnosti, stručně komentoval Zdeněk Motyčka.
1-07 - nikdo se nedostavil, příspěvky řádně platí. 3-03 - Karel Jindra slíbil nápravu, skupina fun-
guje. 4-04- nikdo není přítomen, část členů se snaží o vyčlenění se do nové za ČSS.7-03 - pomoc
slíbila Barbora Šimečková. 7-11 - totéž jako 1-07.7-13 - ani neplatí příspěvky, předsednictvo do-
poručuje vyloučit z organizační struktury. 5-06 - oznámila sama ukončení své činnosti a před-
sednictvo doporučuje vyloučení ze struktury ČSS.

Zprávu dozorčího sboru přednesl Vratislav Ouhrabka za omluveného předsedu Jana Fleka. Pře-
hled zprávy o činnosti ČSSza dané období ukončil Zdeněk Motyčka a požádal valnou hromadu
o udělení absolutoria odstupujícímu předsednictvu.

4. Radim Brom (1-08)se dotazoval na účetní položky a na prodej pozemku v Březině.

5. Pavel Bosák uzavřel diskusi a komentoval zprávu mandátové komise o počtu přítomných dele-
gátů a usnášení schopnosti valné hromady. Ze 63 za ČSSje zastoupeno celkem 43 - valná hro-
mada je usnášeníschopná.

6. Po hlasování (viz hlasovací protokol body č. 1 - 3) byla zpráva o činnosti schválena a odstupují-
címu předsednictvu uděleno absolutorium.

7. Pavel Bosák otevřel projednávání návrhů jednotlivých za ČSS.

a. 1-08 - požadavek na řešení grantové politiky ČSS přednesl Radim Brom. Zdeněk Motyčka
jednak zmínil, že předsednictvo nepodává žádný návrh na zvyšování členských příspěvků,
dále komentoval výsledky diskuse předsednictva ČSS k hledání grantů - těch možných pro
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ČSSje velmi málo a šance na jejich získání je mizivá. Brom navrhuje určit přímo odpovědnou
osobu za vyhledávání a koordinaci získávání grantů. Bosák žádá Broma o formulaci pro
usnesení valné hromady. Jiřina Novotná - sleduje granty MŽP, jejichž témata vyvěšuje na
www ČSS,což je ale na centrální úrovni; jednotlivé za ČSS si musí své kontakty hlídat samy,
protože ony vstupují do komunikace s příslušným orgánem veřejné správy. Tásler - grantů je
naopak strašně moc, otázkou je však se v tom zorientovat a soustavně to sleduje; na takový
"monitoring" musí být zaplacen specialista, v silách jednotlivce "amatéra" to není, jde již
o samostatný druh byznysu. Dan Horáček komentuje vládní politiku vůči neziskovým orga-
nizacím a zmínil postup ČSOP. Bosák upozorňuje, že pokud se stane jednotlivá za ČSS pří-
jemcem státní organizace, musí přejít na podvojné účetnictví. Bosák přeformulovává: "Valná
hromada pověřuje předsednictvo ČSSsledováním grantové agendy a výzev." Geršl nesouhlasí
s pověřením předsednictva z několika důvodů. V diskusi padlo doporučení novému před sed-
nictvu posoudit návrh Dana Horáčka o možnosti předplatit si službu automatického zasílání
informací o výběrových řízeních a grantech.

b. 6-11 - návrh úpravy formy členství komentoval Slavomír Veselý (zrněna řádného členství na
přispívající). Stanovisko předsednictva uvedl Zdeněk Motyčka. Změna formy členství je prá-
vem člena, čili mu to nelze nařídit. Ovšem navrhuje se valné hromadě úprava organizačního
řádu ČSS.Kdosi protestuje kvůli změně OŘ pro neshody v jedné za ČSS.

c. 6-17- návrh snížení členského příspěvku studujícím na 300,-Kč uvedl Libor Láník. Stanovisko
předsednictva uvedl Zdeněk Motyčka a připomněl rozdíl mezi členským příspěvkem a odvo-
dem do společné pokladny. Zvýhodnění studujících členů je možností jedné každé za ČSS,
převedení této slevy na ústřední úroveň je technicky nereálné. Předsednictvo doporučuje do-
držení stávajícího způsobu. Brom doporučuje určit věkovou hranici. Motyčka připomíná, že by
se musely příslušně změnit stanovy. Další diskutující opět připomínají rozdíl mezi příspěvky
a odvody a doporučují formu dotace studujících jejich skupinou. Mojmír Záviška připomíná,
že jde o osobní znalost členů ve skupinách, kdy skupina sama nejlíp ví, komu s příspěvky
pomoci a kdo to nepotřebuje. Jiří Kunc připomíná věkovou strukturu ČSS.Petr Barák zmiňuje
možné ovlivnění výše příjmů ČSS. Michal Novák pochybuje, zda motivace mladých formou
slevy na příspěvcích je ta správná cesta, i někteří další. Jakub Streit mluví o motivaci "nějakým"
způsobem, nemusí jít o 200,- Kč. Bosák upozorňuje, že by bylo nejlépe, aby valná hromada
umožnila předsednictvu se jí podrobně zabývat a předložilo své návrhy do elektronické dis-
kuse. Audy navrhuje zvýšit odvody za řádně pracující členy.

d. 6-20 - určit osobu na legislativu, hledat nejlevnější produkty atd. uvedl Jiří Kunc. Ovšem ne-
mělo jít o osobu, ale spíše o komisi a spíše o provozní záležitosti za (jak se co má zařídit aj.),
hledání nejlevnějších produktů pojištění atd. Bosák připomíná samostatnou právní subjekti-
vitu za ČSS, tedy všechno uvedené je ve výhradní režii oněch za ČSS - jinak by to bylo
v případě neexistence právní subjektivity za ČSS.Stejné stanovisko předložil za předsednic-
tvo ČSS Motyčka včetně připomínek technické realizovatelnosti uvedených požadavků
vzhledem k rozdílnosti situace v příslušných regionech. Rozvinula se diskuse o významu
právní subjektivity za ČSSs ohledem na předložený návrh. Jiří Kunc převedl návrh na úpravu
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organizačního řádu, aby příslušná činnost předsednictva stran sledování legislativy byla jed-
noznačně deklarována. Jiří Kunc zdůrazňuje problém pojištění nemovitého majetku za ČSS.
Trusníková připomíná odpovědnost skupin sebe za sama a odmítá zakomponování předsed-
nictva do vlastních problémů za. Následovala další podrobná diskuse. Sirotek navrhuje hla-
sování, zda se touto otázkou vůbec zabývat. Milan Geršl připomíná pracovní komise, které
v rámci své odborné činnosti toto mají v činnosti, zatímco např. vlastní majetek za je jen jejich
problém.

e. 6-20- formát ukládání elektronických dokumentů osvětlil opět Jiří Kunc. Stanovisko před sed-
nictva uvedl Zdeněk Motyčka - není jasné, o jakou změnu má jít. Následovala vysvětlovací
diskuse k formulacím OŘ bodu lIT - 6 včetně zmínky dokumentů, povinných k uděleným vý-
jimkám od správ CHKO.

f. 6-20- všechny zprávy vyvěšovat na webu ČSS.Stanovisko předsednictva, uvedené Motyčkou,
pochybuje o smysluplnosti - jde o technické nároky, finanční zajištění atd. Navíc je vše v čtyř-
letých zprávách o činnosti ČSS.Travěnec si ověřuje možnost elektronického zasílání zpráv za
na požádání. Bosák odkazuje na vlastní stránky skupin.

g. 6-23 - institut hostování člena jedné skupiny v dalších podrobně osvětlil Petr Andrýsek. Jde
především o to, že se chce poděkovat členům jiných za za účinnou a častou spolupráci něja-
kým "institucionálním" způsobem, případně pokud se členové té které skupiny naopak více
věnují práci v jiných skupinách. Stanovisko předsednictva uvedl Zdeněk Motyčka s tím, že "co
není zakázáno, je povoleno", resp. že předsednictvo má za to, že s ohledem na stanovy ČSS
a organizační řád tento institut nemá smysL Bohuslav Koutecký se připojuje k názoru před-
sednictva - spolupráce napříč skupinami funguje zcela bez problémů a bez potřeby formálních
náležitostí. Jan Otava informuje o jejich skupinovém institutu "spolupracovníka" za, tedy též
nevidí potřebu cokoliv řešit.

h. 6-28 - návrh zrušit tištěnou podobu Spelea přednesl Jaroslav Šanda. Argumentoval www
stránkami ČSS,náklady na pořízení či poštovné apod.: "Souhlasí valná hromada s tím, aby
bylo předsednictvo pověřeno převedením časopisu Speleo do elektronické podoby?" Před-
sednické stanovisko přednesl Zdeněk Motyčka. Předsednictvo, byť uznává některé argumenty,
stále má za to, tištěná podoba Spelea má smysl i v dnešní elektronické době. Milan Geršl vylo-
žil současný postup ediční rady při přípravě a vydávání Spelea. Bosák připomíná charakteris-
tiku Spelea včetně charakteristik e-formy publikací jako takových. Další připomínka se týká
distribuce Speleí uvnitř skupin. Filip Doležal komentuje stejnou věc jako předchozí diskutér,
dále připomíná otázku, proč publikující na internetu neposílají ony články dopracované do
Spelea, aby byl dostatek kvalitních příspěvků. Marek Audy konstatuje, že snížení počtu ná-
kladu neimplikuje žádné významné snížení ceny celého nákladu. Franci Musil se cítí vyřazen
z činnosti ediční rady. Geršl opětovně doporučuje zachování tištěné podoby i mj. z reprezen-
tačních a propagačních důvodů. Vít Kaman chválí cenu práce Jana Fleka. Šanda upravuje svůj
návrh o reflexi na tištěnou podobu podle skutečné poptávky (archivy, knihovny, výměna
apod.). Letmý dotaz na čtenáře tištěného Spelea zvedl pozorovatelně velkou většinu rukou
přítomných. Následovala opět košatá diskuse o ceně a smyslu písemných publikací vůči elek-

Nedílnou přílohou tohoto zápisu je
originální prezenční listina řádných

delegátů VH 2012, soupis členů komisí,
protokol o hlasováních

13. 10. 2012, str. 3

podpisy členů návrhové komise:

A-~~'r-;::;;:;



VaIná hromada České speleologické společnosti
13. října 2012, Žacléř

ZÁPIS JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY ČSS

tronickým. Šanda posléze s upokojením z proběhlé diskuse návrh nakonec stáhl.

i. Návrhy na ocenění členů ze ZO ČSS

• 6-07- čestné členství Pavla Vašíka odůvodnil Karel Molík
• 6-12- čestné členství Josefa Pokorného a Jiřího Urbana odůvodnil Igor Hama
• 6-28- čestné členství Miloslava Sedláčka odůvodnil Jaroslav Šanda
• 6-11- čestné členství Jana Himmela odůvodnil Slavomír Veselý
• čestné členství Jiřího Hovorky odůvodnil Zdeněk Motyčka

Stanovisko předsednictva přednesl Zdeněk Motyčka, v němž se zdůrazňuje výjimečnost in-
stitutu čestného člena. Proto doporučilo změnu formy ocenění Pavlu Vašíkovi, Josefu Po-
kornému, Jiřímu Urbanovi a Miloslavu Sedláčkovi na udělení paměťní medaile.

8. Návrhy na úpravy dokumentů ČSS předsednictvem ČSS (viz přípravné podklady pro jednání
valné hromady ČSS2012)

• úprava termínů odvodů členských příspěvků

Návrh přednesl Zdeněk Motyčka, další vysvětlení poskytla Barbora Šimečková. Pavel Bosák
podpořil znění návrhu předsednictva. Jiří Kunc navrhuje zkrácení "bene" z roku na jeden
měsíc. Karel Kocourek připomíná možnost chyby provedení odvodu skupinou namísto ne-
placení člena. Následovala pestrá debata.

• úprava názvu redakční / ediční rady

Návrh přednesl Zdeněk Motyčka.

• úprava členství předsedy ediční rady v předsednictvu ČSS

Návrh přednesl Zdeněk Motyčka. Zpřesňující dodatek uvedla Barbora Širnečková.

• sjednoceni termínů zasílání dokumentů ZO ČSS a placení odvodů členských pří-
spěvků

Návrh přednesl Zdeněk Motyčka. Zpřesňující dodatek uvedla Barbora Šimečková. Nastala ve-
lice podrobná diskuse. Protinávrh přednesl Dan Horáček, a to termíny posunout spíše později.
Opět nastala velice podrobná diskuse. Milan Geršl skepticky odhaduje, že v podstatě nebude
fungovat žádné datum, pokud se skupiny se v tomto smyslu neukázní. Zdeněk Motyčka ná-
sledně přednesl související návrh:

• úprava termínu konání Speleofóra vůči termínu konání valných hromad ČSS

Milan Geršl se dotazuje na praktickou proveditelnost. Dan Horáček akcentuje délku jednání
a obává se "nestihnutí práce" valné hromady. Kamila Svobodová se ujišťuje, že v daném pří-
padě by se valná hromada konala vždy v místě konání Speleofóra. Motyčka se znovu odvolává
na ověřené zvyklosti zahraničních spolků. Další diskutér připomíná, že jednou za čtyři roky by
si čas mohl najít každý, pokud opravdu chce.

a. Návrhy na ocenění členů předsednictvem ČSS
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• čestné členství Pavlu Bosákovi odůvodnil Zdeněk Motyčka
• čestné členství Jaroslavu Hromasovi odůvodnil Zdeněk Motyčka
• čestné členství Davidu Havlíčkovi odůvodnil Zdeněk Motyčka
• čestné členství Svatopluku Cigánkovi odůvodnil Roman Šebela
• čestné členství Radomilu Matýskovi in memoriam odůvodnil Roman Šebela

9. Vyloučení některých skupin ze struktury ČSS

a. za ČSS 5-06 Orlické hory (zájem o region písemně projevila za ČSS 7-08 Sovinec, je
podložen dohodou s bývalými členy dotčené Za)

b. za ČSS 6-30 AGGA Ivančice - fatální nedostatek členstva, avšak příspěvky řádně platí
a dokumenty zasílá, předsednictvo doporučí dané za intenzivně pokračovat v hledání
nových členů

c. za ČSS7-13Hajcman - de facto na nic nereaguje, dokumenty nezasílá, příspěvky neplatí

10. Novela Občanského zákoníku a dopad na ČSS - informaci přednesl Zdeněk Motyčka. Jde o zá-
konem vyžadovanou změnu názvu a úkol do konce roku 2016 změnit stanovy tak, aby byly
v souladu s tímto zákonem. Ovšem termínové parametry jsou stále nejasné. Předsednictvo na-
vrhuje pověřit příští předsednictvo uvést název ČSSdo souladu s aktuální legislativou, případně
svolat mimořádnou valnou hromadu kvůli potřebným změnám stanov. Luděk Vlk se ptá na
možný vliv na stav ochranných známek, vlastněných ČSS. Kamila Svobodová navrhuje odsou-
hlasit změny předčasně, aby se nemusela svolávat mimořádná valná hromada, což Pavel Bosák
vysvětluje, že není možné. Totéž jinými slovy konstatuje Geršl. Mojmír Záviška podporuje navr-
žené stanovisko předsednictva - tedy pověřit nové příslušným řešením. Bosák doporučuje vyčkat
znění příslušné prováděcí vyhlášky. Petr Andrýsek upozorňuje na dvouleté přechodné období
a o faktické předčasnosti jednat o změnách názvu, na možnost požádat o zachování tradičního
názvu aj.

11. Korespondenční hlasování za ČSS v roce 2010 - výsledky přednesl Zdeněk Motyčka, které je
nutné potvrdit - přijetí obnovené za ČSS 1-09 Niphargus a úpravu OŘ ČSS ohledně formátu
dokumentů za ČSS,zasílaných do archivu ČSS.

12. Zdeněk Motyčka informoval a možnosti požádat sekretariát o zaslání ocenění členům ČSS, sa-
motná ocenění budou předávána na Speleofóru 2013.

13. Do diskuse se přihlásil Radim Brom (1-08)s příspěvkem k otázce koncepce specifického odbor-
ného vzdělávání členů ČSS a s návrhem na vznik vzdělávacího programu. Rád by jej viděl za-
kotvený ve stanovách či organizačním řádu - jeho skupina je ochotná vypracovat určitý koncept,
který hodlá předložit předsednictvu ČSS.Odvolává se na zájem o odbornost a prestiž členstva
ČSS.Zmiňuje kdysi používané stupně speleologické odbornosti. Žádá valnou hromadu o uložení
úkolu předsednictvu ČSS,aby se takovým programem zabývalo. Mojmír Záviška se ujal slova na
podobné téma s tím, že pro některé podobné funkce je možno využívat spolupráce se Speleolo-
gickou záchrannou službou ČSS,která na požádání vystrojuje jeskyně, pomáhá se zajišťováním
členů ČSSpři průzkumech podzemních prostor apod. Připomíná pravidelné konání tzv. "lezec-
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protokol O hlasováních

13. 10. 2012, str. 5
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ZÁPIS JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY ČSS

kých dní", pořádaných stanicemi SZS ČSS,které jsou určeny pro procvičování lezecké techniky,
zrovna tak akce pracovní komise pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou a její odborné in-
struktorské kursy. Radim Brom jej doplňuje diskusními poznámkami. Bohuslav Koutecký dopl-
ňuje, že nemůže jít jen o "speleotechniku", ale i o odbornost speleologa - průzkumníka, resp. zá-
kladní geologické, archeologické a další související poznatky. Totéž zmiňuje Tomáš Mokrý
a podporuje uložit předsednictvu příslušný závazek. Jan Otava žádá po předsednictvu koncepci
"práce s dorostem". Bosák poznamenává, že v minulosti existovala ÚOK pro výchovu, která
v Knihovničce ČSSprvní svazky zajistila pro v podstatě učební texty, jejíž činnost se léty bohužel
vytratila, a volá též po zvýraznění podobné dílčí aktivity ČSS.Milan Geršl sice souhlasí, ale staví
tyto podněty do konfrontace s konferencí Kras, která však byla zrušena pro obecný jen minimální
zájem. Následně se vzájemně podporovali další diskutující na stejné téma. Bosák navrhuje ob-
novu původní ÚOK pro výchovu, Filip Doležal napovídá poučit se u maďarských kolegů, jiní
u polských, další zmiňují francouzské.

14. Volba orgánů ČSSpro příští období

a. volba předsedy

Zdeněk Motyčka 41 pro, 2 neplatné lístky

b. volba předsednictva

Marek Audy ano - 38 hlasů
Jaroslav Šanda ano - 24hlasů
Jan Flek (náhradník) - postupuje do volby člena dozorčího sboru - 20hlasů
Barbora Šimečková ano - 36hlasů
Tomáš Mokrý ano - 22hlasů
Filip Doležal náhradník - 20 hlasů
Michal Piškula náhradník - 21 hlasů
Jana Trusníková nic -11 hlasů
Radim Brom ano - 22hlasů
Mojmír Záviška ano - 26hlasů

43 platných ze 43 přítomných, nutno rozhodnout mezi Flekem a Doležalem

c. volba dozorčího sboru

Vratislav Ouhrabka ano - 34
Bohuslav Koutecký ano - 24
Jan Flek ano - 29
Michal Piškula
Franci Musil náhradník - 23 hlasů
Milan Geršl náhradník - 15hlasů

42 platných, jeden neplatný

15. Proběhla volba delegáta a jeho náhradníka pro zastupování ČSS v VIS. Zvoleni byli delegátem

Nedílnou přílohou tohoto zápisu je
originální prezenční listina řádných

delegátů VII 2012, soupis členů komisí,
protokol O hlasováních

podpisy členů návrhové komise:
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ZÁPIS JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY ČSS

Pavel Bosák a náhradníkem Zdeněk Motyčka.

16. Radko Tásler podal podrobné informace k nedělní exkursi.

17. Návrhová komise doporučuje valné hromadě schválit zápis z jednání valné hromady ČSS.

18. Valná hromada schvalovala usnesení ze svého jednání.l

Nedílnou přílohou tohoto zápisu je
originální prezenční listina řádných

delegátů VII 2012, soupis členů komisí,
protokol O hlasováních

podpisy členů návrhové komise:
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HLASOVÁNÍ
3 Souhlasí VH s udělením absolutoria odstupujícímu předsednictvu?

pro 143 o přijato ~proti zdrželi se 1 O

1 Kdo je pro, aby se zpráva o činosti 2008-2012 schvalovala jednotlivě po částech?

pro O proti 1 41 přijato Ozdrželi se ~ 2

2 Kdo je pro, aby se přednesená zpráva o činosti 2008-2012 schválila?

pro 1 43 O přijato ~proti

4 Kdo je pro úpravu návrhu za ČSS 1-08 (7a.)?

zdrželi se 1 O

pro 39 2 přijato ~proti zdrželi se 1 2

5 Kdo souhlasí s doplněním OŘ v důsledku návrhu 6-11 (7b.)?

pro 38 O přijato ~proti

6 Kdo je pro zvýšení odvodů dle Audyho (7c.)?

zdrželi se 1 5

pro O proti 38 přijato Ozdrželi se 5

7 Kdo je pro, aby struktura odvodů zůstala stejná (7c.)?

pro 35 proti 5 přijato ~zdrželi se 1 3

8 Kdo je pro to, aby se VH nezabývala příslušným bodem (7d.)?

pro 41 proti 2 přijatozdrželi se 1 O

9 Kdo je pro, aby veškerá dokumentace dle článku lli-6 OŘ visela na www.speleo.cz (7f.)?

pro 3 proti 29 přijato Ozdrželi se 1 11

podpisy členů návrhové komise:

I
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HLASOVÁNÍ
10 Kdo je pro zavedení institutu hostujícího člena?

pro O proti 39 zdrželi se 4 přijato O

11 Kdo je pro udělení čestného členství Jiřímu Hovorkovi?

pro 41 proti O zdrželi se 2 přijato ~

12 Kdo je pro udělení čestného členství Pavlu Vašíkovi?

pro 6 proti 1 zdrželi se 1 36 přijato .---,
L...J

13 Kdo je pro udělení medaile za zásluhy Pavlu Vašíkovi?

pro 42 proti O zdrželi se 1 1 přijato ~

14 Kdo je pro udělení čestného členství Jiřímu Urbanovi?

pro 11 proti 1 zdrželi se 1 31 přijato O

15 Kdo je pro udělení medaile za zásluhy Jiřímu Urbanovi?

pro 39 proti O zdrželi se 4 přijato ~

16 Kdo je pro udělení čestného členství Josefu Pokornému?

pro 5 proti 2 zdrželi se 1 36 přijato U

17 Kdo je pro udělení medaile za zásluhy Josefu Pokornému?

pro 41 proti O zdrželi se ~ 2 přijato ..tj

18 Kdo je pro udělení čestného členství Miloslavu Sedláčkovi?

pro 5 proti 1 zdrželi se l 37 přijato O

podpisy členů návrhové komise:

7 13.10.2012, str. 2/5
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HLASOVÁNÍ
19 Kdo je pro udělení medaile za zásluhy Miloslavu Sedláčkovi?

pro 40 proti o zdrželi se 1 3 přijato ~

20 Kdo je pro udělení čestného členství Janu Hirnmelovi?

pro 26 proti o zdrželi se 1 17 přijato ~

21 Kdo je pro změnu znění OŘ či. IV, nový bod 3. dle návrhu předsednictva?

pro 41 proti 1 zdrželi se 1 1 přijato ~

22 Kdo je pro změnu pojmenování redakční rady na ediční dle návrhu předsednictva?

pro 41 proti o zdrželi se 1 2 přijato ~

23 Kdo je pro úpravu členstvi předsedy ediční rady v předsednictvu ČSS dle návrhu předsednictva?

pro 43 proti o zdrželi se 1 O přijato ~

24 Kdo je pro sjednocení termínu Speleofóra a valné hromady do jednoho bloku dle návrhu
předsednictva?

pro 33 proti 4 zdrželi se 1 6 přijato ~

25 Kdo je pro změnu znění OŘ či. III termínů pro dodávání dokumentů skupin dle návrhu
předsednictva?

pro 33 proti 2 zdrželi se 1 8 přijato [;'1

26 Kdo je pro udělení čestného členstvi Pavlu Bosákovi?

pro 42 proti O zdrželi se 1 O přijato ~

27 Kdo je pro udělení čestného členstvi Jaroslavu Hromasovi?

pro 42 proti 1 zdrželi se l O přijato ~

podpisy členů návrhové komise:
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HLASOVÁNÍ
28 Kdo je pro udělení čestného členství Davidu Havlíčkovi?

pro 42 proti zdrželi se 1o

29 Kdo je pro udělení čestného členství Svatopluku Cigánkovi?

přijato ~

pro ~ 43 o zdrželi se 1 Oproti

30 Kdo je pro udělení čestného členství Radomilu Matýskovi in mernoriam?

přijato ~

pro 41 proti zdrželi se 1 2O

31 Kdo je pro vyloučení za ČSS5-06Orlické hory ze struktury ČSS(9a.)?

přijato

pro ~ 41 1 zdrželi se 1 1proti

32 Valná hromada bere na vědomí doporučení předsednictva shánět členy (9b.)

přijato ~

pro 142 O zdrželi se 1 1proti

33 Kdo je pro vyloučení za ČSS7-13Hajcman ze struktury ČSS (9c.)?

přijato ~

pro 43 proti zdrželi se 1 O přijato ~

34 Kdo je pro, aby valná hromada uložila předsednictvu ČSSreagovat na změny Občanského zákoníku?

O

pro 1 41 1 zdrželi se 1 1proti

35 Kdo je pro potvrzení zahrnutí za ČSS1-09 Niphargus do struktury ČSS (potvrzení
korespondenčního hlasování 201O)?

přijato ~

pro l43 O zdrželi se 1 O přijato ~

36 Kdo je pro potvrzení úpravy OŘ ČSSohledně formátu zasílaných dokumentů ze za ČSS(potvrzení '
korespondenčního hlasování 2010)?

proti

pro 42 proti zdrželi se 1 1O

podpisy členů návrhové komise:

13.10.2012,str. 4/ 5
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HLASOVÁNÍ
37 Kdo je pro pověření předsednictva ČSSzdokonalením systému odborného vzdělávám?

pro 38 proti 1 O zdrželi se 5 přijato

38 Volba delegáta do VIS - kdo je pro Pavla Bosáka a náhradníka Zdeňka Motyčku?

pro 1 41 proti O zdrželi se 2 přijato ~

39 Kdo je pro schválení zápisu z jednání valné hromady?

pro 142 proti O zdrželi se O přijato ~

Kdo je pro schválení usnesení z jednám valné hromady?

pro 142 proti O zdrželi se 1 O přijato ~

podpisy členů návrhové komise:
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základní organizace ČSS

1-01 Český kras

1-02 Tetin

1-04 Zlatý Kůň

1-05 Geospeleos

1-06 Speleologický klub Praha

1-07 Krasová sekce

1-08 Speleoklub Týnčany

1-09 Niphargus

1-10 Speleoaquanaut

1-11 Barrandien

2-01 Chýnovská jeskyně

2-02 Šumava

3-01 Macarát

3-02 Jeskyňáři Plzeň

3-03 Šumavský kras

3-05 Permoníci

4-01 Liberec

4-03 Labské pískovce

4-04 Agricola

S-Dl Bozkov

5-02 Albeřice

5-03 Broumov

5-05 Trias

5-07 Antroherpon

6-01 Býčí skála

6-02 Vratíkovský kras

6-04 Rudice

6-05 Křtinské údolí

6-06 Vilémovická

6-07 Tišnovský kras

Valná hromada České speleologické společnosti
13. října 2012, Žacléř

PREZENČNÍ LISTINA ŘÁDNÝCH DELEGÁTŮ

delegát číslo průkazu ČSS forma pověření

delegován výroční členskou schůzíPavel Bosák

Ivan Kotrč

Martin Bolcha

Michal Novák

Radim Brom

Miroslav Manhart

Luděk Vlk

Barbora Šimečková

Jaroslav Cícha

Karel Kocourek

Jan Vaněk

726
2232
3491
2892

3160

4053
1500
2700
1512

1656

3158

Leona Koptíková 3216
Pavel Tásler 246
Jiří Novotný 151
Karel Svoboda 2200

Aleš Pekárek

Roman Šebela

Zdeněk Cihlář

Jakub Streit

Karel Malík

2067

2052
3836
4133
1859

6.9.2012, str. I
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Ji
ke dni vydání hlasovacího lístku ZO ČSŠ
neurčila delegáta
ke drn vydání hlasovacího lístku ZO ČSS
neurčila delegáta /

delegován výroční členskou schůzí PJ1.. .
ke dni vydání hlasovacího lístku ZO ČSS \\ l\--..
neurčila delegáta t.! \J -
delegován výroční členskou schůzí 1~...P\) _
delegován výroční členskou schůzí ~ I

delegován výroční členskou schůzí ~ VILLl ~2A
delegován výroční členskou schůzí 'lI

delegován výroční členskou schůzí

delegován výroční členskou schůzí

delegován výroční členskou schůzí

podpis delegáta

ke drn vydání hlasovacího lístku ZO ČSS
neurčila delegáta
delegován výroční členskou schůzí ~ ~ ,-~L..--.

ke drn vydání hlasovacího lístku ZO ČSS (o ' :'>l e,
neurčila delegáta '\ r\~\ ( --
delegován výroční členskou schůzí ~

ke dm vydání hlasovacího lístku ZO ČSS V -7~~
neurčila delegáta ~~
ke dni vydání hlasovacího lístku ZO ČSS
neurčila delegáta
ke drn vydání hlasovacího lístku ZO ČSS
neurčila delegáta
delegován výroční členskou schůzí

delegován výroční členskou schůzí

delegován výroční členskou schůzí

delegován výroční členskou schůzí

ke drn vydání hlasovacího lístku ZO ČSS
neurčila delegáta
dodatečně písemné pověření

ke dni vydání hlasovacího lístku ZO ČSS
neurčila delegáta
delegován výroční členskou schůzí

delegován výroční členskou schůzí

delegován výroční členskou schůzí

delegován výroční členskou schůzí
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PREZENČNÍ LISTINA ŘÁDNÝCH DELEGÁTŮ

\(" základní organizace ČSS delegát číslo průkazu ČSS forma pověření

, 6-08 Dagmar Matouš Ryček 4020 delegován výroční členskou schůzí

6-09 Labyrint Kamila Svobodová 4021 delegován výroční členskou schůzí

'~ 6-10 Hluboký závrt
~
\J 6-11 Královopolská
..!

'3::. 6-12 Speleologický klub Brno

~ 6-13 ]ihomoravský kras
II",.y 6-14 Suchý žleb

'.: .~ 6-15 Holštejnská

6-16 Tartaros

6-17 Topas

6-18 Cunicunulus

6-19 Pláni vy

6-20 Moravský kras

6-21 Myotis

6-22 Devon

6-23 Aragonit

6-25 Pustý žleb

6-26 Speleohistorický klub
Brno
6-27 při NP Podyjí

6-28 Babická speleologická
skupina
6-30 AGGA !vančice

7-010rcus

7-02 Hranický kras

7-03 [avoříčko

7-04 Sever

7-05

7-07 Ostrava

7-08 Sovinec

7-09 Estavela

7-10 Hádes

~J.-.,.;"S~ 1~.A·fUKt

Slavomír Veselý

Petr Kos

Vojtěch Pazderka

1354
2937
3574

Radek Hejl 3132
Hana Trtílková 4079
Libor Láník 3337
Eva Valentová 1623
Bohuslav Koutecký 287
Jiří Kunc 4333
Jana Trusníková 4377
Petr Barák 3977
Petr Andrýsek 3771
Vít Kaman 2611

Jan Kos

Jaroslav Šanda

3769
3591

\I O4~F VV 1\-&AJ .Ett

Libor Čech 3963

Dalibor [anák 649

Jiří Antonín

Vladimír Hofírek

3381
938

Dana Zemanová 3483

6.9.2012, str. 2

ke dni vydání hlasovacího lístku za ČSS
neurčila delegáta

delegován výroční členskou schůzí tI/';t-
delegován výroční členskou SChůzí' ""V.

delegován výroční členskou schůzí '/ J ... .

ke drn vydání hlasovacího lístku za !sy/: ~
neurčila delegáta ~{ ( Celt Sr?
delegován výroční členskou schůzí \:' ~~ ~
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delegován výroční členskou schůzí tJ\,.,/' ti
delegován výroční členskou schůzí (JLL
delegován výroční členskou schůzí ~

delegován výroční členskou schůzí ~/

~~""- ..•-
ke dni vydání hlasovacího lístku za ČSS
neurčila delegáta
delegován výroční členskou schůzí

delegován výroční členskou schůzí

delegován výroční členskou schůzí

delegován výroční členskou schůzí

delegován výroční členskou schůzí

ke dni vydání hlasovacího lístku za ČSS
neurčila delegáta
ke dni vydáni hlasovacího lístku za ČSS
neurčila delegáta
delegován výroční členskou schůzí

ke dni vydání hlasovacího lístku za ČSS
neurčila delegáta
delegován výroční členskou schůzí

podpis delegáta

~~
~;lnJ
\r?:L--

ke dni vydáni hlasovacího lístku za ČSS
neurčila delegáta

delegován výroční členskou schůzí /}:sťf
delegován výroční členskou schůzí

ke dni vydání hlasovacího lístku za SS
neurčila delegáta
delegován výroční členskou schůzí



základní organizace ČSS

7-11 Barbastelus

7-13 Hajcman

7-14 Ludmírov - Štymberk
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PREZENČNÍ LISTINA ŘÁDNÝCH DELEGÁTŮ

delegát číslo průkazu ČSS forma pověření

ke dni vydání hlasovacího lístku ZO ČSS
neurčila delegáta
ke dni vydání hlasovacího lístku ZO ČSS
neurčila delegáta __
ke dni vydání hlasovacího lístku ZO ČSS
neurčila delegáta

6.9.2012, str. 3
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KOMISE VOLEBNÍ, NÁ VRH OV Á

komise, základní organizace ČSS,jméno, číslo průkazu ČSS
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USNESENÍ VALNÉ HROMADY ČSS

Usnesení valné hromady ČSS 2012:

~ Valná hromada ČSSschválila přednesenou zprávu o činnosti 2008-2012.
~ Valná hromada ČSSuděluje absolutorium odstupujícímu předsednictvu ČSS.
~ Valná hromada ČSSpověřuje předsednictvo ČSSsledováním grantové agendy a výzev.
~ Valná hromada ČSS schválila doplnění organizačního řádu čl. N. nově o bod č. 2 Zrněna

formy členství ve znění: O změně formy členství rozhoduje příslušný orgán organizačních
jednotek nebo příslušný orgán ČSSna žádost člena ČSS.Ostatní body článku N. se přečíslují.

~ Valná hromada ČSSpotvrdila dosavadní strukturu odvodů z členských příspěvků.
~ Valná hromada ČSS udělila čestné členství Jiřímu Hovorkovi, Janu Hirnrnelovi, Pavlu

Bosákovi, Jaroslavu Hromasovi, Davidu Havlíčkovi, Svatopluku Cigánkovi a Radornilu Ma-
týskovi in memoriarn.

~ Valná hromada ČSS udělila medaili za zásluhy Pavlu Vašíkovi, Jiřímu Urbanovi, Josefu Po-
kornému a Miloslavu Sedláčkovi.

~ Valná hromada ČSS schválila zrněnu čI. NOŘ, nové znění bodu 3.: "Zánik členství pro ne-
placení členských příspěvků - u forem členství vyžadujících placení členských příspěvků toto
automaticky zaniká neuhrazením členského příspěvku na příslušný rok, a to nejpozději ke dni
ukončení platnosti vydané členské průkazky."

~ Valná hromada ČSS schválila zrněnu pojmenování redakční rady na ediční v celém organi-
začním řádu ČSS.

~ Valná hromada ČSS schválila úpravu čl. mOŘ odst. 16 vypuštěním " ... je členem předsed-
nictva ... " a místo toho se vkládá " ... je členem ČSS,je jmenován a odvoláván předsednictvem
ČSS.Zodpovídá předsednictvu za ediční činnost ČSS.".

~ Valná hromada ČSS schválila sjednocení konání Speleofóra a valné hromady do jednoho
termínu.

~ Valná hromada ČSS schválila zrněnu termínů pro odevzdání zprávy o činnosti a odvodů
členských příspěvků z 31. 3. na 28. 2. příslušného roku. Tím se ruší bod 5. článku Ill,OŘ ČSS.

~ Valná hromada ČSS schválila vyloučení ZO ČSS 5-06 Orlické hory a ZO ČSS 7-13 Hajcman
z organizační struktury ČSS.

~ Valná hromada bere na vědomí doporučení předsednictva pro ZO ČSS 6-30 AGGA Ivančice
k doplnění počtu členů na minimální počet.

~ Valná hromada ČSSuložila předsednictvu ČSSreagovat na zrněny Občanského zákoníku.
~ Valná hromada ČSSpotvrdila výsledky korespondenčního hlasování o zahrnutí ZO ČSS1-09

Niphargus do organizační struktury ČSS.
~ Valná hromada ČSS potvrdila výsledky korespondenčního hlasování o úpravě OŘ ČSS

ohledně formátu zasílaných dokumentů ze ZO ČSS.
~ Valná hromada ČSSschválila pověření předsednictva ČSSzdokonalením systému odborného

vzdělávání.
~ Valná hromada ČSSschválila delegátem do UIS Pavla Bosáka a náhradníka Zdeňka Motyčku

a jejich případné kandidatury do orgánů UIS.
~ Valná hromada ČSSzvolila novým předsedou ČSSZdeňka Motyčku.
~ Valná hromada ČSS zvolila nové předsednictvo ve složení Marek Audy, Barbora Širnečková,
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Valná hromada České speleologické společnosti
13. října 2012, Žacléř

USNESENÍ VALNÉ HROMADY ČSS

Jaroslav Šanda, Tomáš Mokrý, Radim Brom, Mojmír Záviška, náhradníci Filip Doležal a Mi-
chal Piškula.

~ Valná hromada ČSS zvolila nový dozorčí sbor ve složení Vratislav Ouhrabka, Bohuslav Kou-
tecký, Jan Flek, náhradník Franci Musil.
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