ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST
CZECH SPELEOLOGICAL SOCIETY
130 23 Praha 3, Kališnická 4-6
č.j. 160/2006

O b ě ž n í k č. 84/2006
I. Dne 21. 9. 2006 se konalo 11. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS, které se
shodlo na následujících závě rech:
Přítomni : Motyčka, Ouhrabka, Geršl, Šebela, Štos, Záviška, Otava, Flek, Vít, Vlčková
1. Kontrola úkolů proběhla uspokojivě, trvající úkoly postupují uspokojivě, ukončené úkoly jsou
nahrazeny novými.
2. Předsednictvo vzalo na vědomí a hlasováním schválilo:
- abdikaci RNDr. Bosáka.
- členem předsednictva namísto RNDr. Bosáka Mojmíra Závišku
3. Předsednictvo hlasováním schválilo Systém oceňování členů ČSS, který bude zakotven do souboru dokumentů ČSS formou vnitřní směrnice ČSS:
1.
čestné uznání = diplom

za jednorázový počin

navrhují organizační jednotky nebo členové ČSS včetně individuálních členů

uděluje předsednictvo při příležitosti centrálních akcí ČSS
2.
medaile za zásluhy

za dlouhodobé zásluhy

navrhují orgány ČSS

uděluje předsednictvo při příležitosti centrálních akcí ČSS
3.
čestné členství

výhradně ve smyslu platných stanov ČSS

uděluje valná hromada při příležitosti svého konání

předsednictvo nedoporučuje je udělovat cestou korespondenčního hlasování
Předsednictvo vyzývá:
- členy ČSS, kluby a orgány ČSS k podávání návrhů na ocenění; je nezbytné je doprovodit
příslušným odůvodněním.
4. Předsednictvo vzalo na vědomí zprávu Vlčkové o postupu v problematice pozemků ve vlastnictví ČSS a pověřilo:
- pozemek pod klubovnou ZO ČSS 7-01 bude převeden do vlastnictví klubu přímo vkladem do
katastru nemovitostí; pro pozemky pro ZO ČSS 1-02 Tetín a ZO ČSS 1-05 Geospeleos je rozběhnuta žádost v prvé řadě o bezúplatný převod trvalého práva užívání na vlastnictví ČSS, následně bude proveden opět vklad do katastru nemovitostí
- Vlčkovou dokončením převodů
5. Předsednictvo vzalo na vědomí stav zápisů do elektronické knihovny:
- proběhne další pracovní schůzka řešitelů v říjnu 2006
6. Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o stavu řešení nových internetových stránek ČSS
a projednalo:
- zahrnutí nabídky Ladislava Blažka řešit diskusní stránky ČSS adopcí jeho Speleowebu
- nezbytný charakter řádné prezentace ČSS, kde je nutno včas předcházet případným problémům, které by mohly vznikat z požadavku na nezávislost Speleowebu, ač by suploval oficiální diskusní fórum na stránkách ČSS

7.

8.

9.

10.

11.

Předsednictvo schválilo a pověřilo:
- současný model internetových stránek ČSS bez návaznosti na Speleoweb
- Motyčku odpovědí Ladislavu Blažkovi na jeho nabídku
Předsednictvo vzalo na vědomí informace Motyčky a Vlčkové a projednalo vztah mezi ČSS a
AOPK ČR a Správou jeskyní ČR:
- stěhování AOPK ČR, resp. její části mimo Kališnickou ulici je v současnosti bezpředmětné;
sídlo ČSS je bez ohrožení
- problematika JESO (Jednotná evidence speleologických objektů) je prvkem dodatku platné
smlouvy mezi ČSS a AOPK ČR z loňského roku; zároveň předmětem zájmu centrální dokumentace ochrany přírody, eventuálně monitoringu lokalit NATURA 2000 (obojí garant
AOPK ČR)
Předsednictvo hlasováním schválilo a pověřilo:
- preferenci pokračování spolupráce na JESO s AOPK ČR
- Motyčku vedením dalších jednání na příslušných smlouvách s AOPK ČR a se Správou jeskyní ČR
Předsednictvo vzalo na vědomí informaci Fleka a projednalo:
- stav jednání o zájmových území v Moravském krasu s většinou klubů v regionu Moravského
krasu - vzniká mapa se zákresy zájmových území tak, jak byly prezentovány na jednotlivých
setkáních s kluby; území se (pochopitelně) překrývají s tím, že některé kluby se odvolávají na
„starou“ mapy, jiné „mapu nepotřebují“
- nutno vnímat, že jednou věcí je vyrovnání vnitřních vztahů mezi kluby, druhou pak vystupování vůči Správě CHKO Moravský kras
Předsednictvo konstatovalo:
„Zájmová území“ jednotlivých klubů chápe jako území, o jehož výzkum a průzkum má dotyčná
ZO ČSS zájem; tento zájem však nezakládá žádný nárok na exkluzivitu. Mapa se zakreslenými
zájmovými územími bude sloužit jen jako podklad pro předsednictvo pro řešení případných nejasností.
Předsednictvo vyzývá:
- kluby v Moravském krasu, které ještě nedodaly svůj podklad, předat Flekovi svoji představu
zájmových území do konce roku - poté bude kopie mapy dána k dispozici SCHKO MK
- všechny k respektu tohoto zájmu a nebádat v území bez souhlasu těch, kteří tam svůj zájem
již publikovali před nimi
Předsednictvo schválilo hlasováním a pověřilo:
- datum konání Speleofóra 2007: 20. - 22. 4. 2007
- opětovné konání odborné konference Kras 2007 v pátek před Speleofórem 2007
- místo konání: Sloup
- pokyny k zajištění ubytování jsou uvedeny v pozvánce
- definitivní uzávěrka sborníku pro autory 15. 12. 2006 bez výjimky; pokyny viz příloha
oběžníku i www-stránky ČSS
- pořadáním opět ZO ČSS 6-16 Tartaros
- editorstvím opět Bosáka, Novotnou a Geršla
- ediční radu ČSS vypsat a vyhodnotit výběrové řízení na vysázení a následný tisk sborníku;
podklady pro sazárnu budou hotovy do 31. 1. 2007, sborník bude hotov 9. 4. 2007
Předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o vztahu a členství ČSS ve FSUE:
- členství může schválit jedině valná hromada ČSS
Předsednictvo schválilo, nedoporučilo a pověřilo:
- vypsání korespondenční hlasování klubů ČSS o členství ČSS ve FSUE
- členství ČSS ve FSUE z důvodů souběhu a praktické duplicity se členstvím v UIS a neúměrné
výše členských příspěvků
- Vlčkovou uskutečněním korespondenčního hlasování o členství ČSS ve FSUE
Předsednictvo vzalo na vědomí a projednalo:
- informaci Motyčky ignorování všech dosavadních pokusů o dohodu ohledně názvu ze strany
garantů Eurospeleofóra
Předsednictvo schválilo a pověřilo:
- odeslání dopisu s protestem o užívání názvu Eurospeleofórum, který bude dán na vědomí

viceprezidentovi UIS Bosákovi
- Motyčkou vypracováním protestního dopisu
12. Předsednictvo vzalo na vědomí:
- informaci náčelníka SZS ČSS Šebely o průběhu reorganiozace SZS ČSS - že úkol je splněn a
SZS je připravena od 1. 1. 2007 začít pracovat podle nové organizační struktury
- příští rok bude vydáno Zdravotnické minimum v edici Knihovnička ČSS
13. Předsednictvo vzalo na vědomí:
- Ouhrabka dodá manuál k podvojnému účetnictví pro ZO ČSS - viz příloha oběžníku
- informaci Vlčkové o korespondenční akci k hrozícím zánikům členství těm členům, kteří již
podruhé nezaplatili členské příspěvky

II. Něco málo aktuálně ze sekretariátu
1. Nová přihláška a e-pošta
Poměrně hodně z vás, což mě potěšilo, mi poslalo souhlas s přímou e-poštou ze sekretariátu
- posílám tak souběžně s pravidelnou e-poštou na klubové e-maily pozvánky, oběžníky atp. i těmto
z vás. Nicméně určitě jsou ještě další, kteří jste mi jednak nedali svoji e-mailovou adresu (revize
členské databáze v některých směrech proběhla jen velmi úsporně), ač vás to nijak neuráží, jednak jste
třeba zapomněli poslat souhlas (stále ještě jej potřebuji výslovně dostat, jinak vám nemůžu na osobní
e-mail nic z výše zmíněného posílat), jednak jste to ještě třeba vůbec nezaregistrovali... Výhoda spočívá v tom, že jste ze sekretariátu informováni on-line, bez hledání v internetu nebo hlídání klubového styčného důstojníka, co je nového. Tož - kdo jste se rozhodl, že se necháte ode mne obesílat,
pošlete mně na sekretariat@speleo.cz z té adresy, kam bych měla dopisovat, své ANO. Anebo mohou vyskytnout i tací - zrušení svého souhlasu...doufám, že takoví nebudou.
Dále přikládám novou verzi členské přihlášky - je menší, jednodušší, obsahuje již bodík
o souhlasu s e-poštou - prosím, ty staré už opravdu vyhoďte jak předtištěné, tak emailové, budu vám
je vracet! Přihlášky mně můžete posílat jak písemně (tam je výhodou originál podpisu a razítka vašeho
klubu), tak e-mailem (sice jen kopie, ale mně pro výrobu průkazu a započtení nováčka postačí - originál pak dáte do výroční zprávy). A opět jedna moje osobní prosba: VYPLŇUJTE údaj o TYPU
ČLENSTVÍ - máte plné právo rozhodnou o čekatelství nebo řádném členství atp., tak to také do přihlášky uveďte - potřebuji to pro vystavení správného průkazu (písmenko u čísla legitimace!).

2. Příspěvky a zániky členství a zásilky Speleo
Přehled příspěvků a inventura neplatičů jsou konečně hotovy - pár zapomnětlivců mezi
vámi jsem bohužel musela obeslat urgencí o doplatek, protože podle stanov, pokud již podruhé nezaplatili (resp. klub za ně neprovedl odvody do společné pokladny ČSS), tak jim hrozí zánik členství
v ČSS. Již se mně někteří ozvali, čas mají do konce října - doufám, že většinu případů úspěšně napravíme a že se zániky členství z důvodu neplacení příspěvků konat nebudou. V této souvislosti upozorňuji, že Speleo jsem po mých dosavadních zkušenostech s kurýrním doručováním převedla výhradně
na poštovní zasílání. Jinak se ke Speleu nedostanete včas; má-li obsahovat pro vás aktuální informace, sdělení a zprávy, které po půl roce i déle prostě „vyčichnou“, nemám prakticky jinou šanci. Takže
prosím o zrevidování listovních adres klubových styčných důstojníků, kterým jsem již zaslala Speleo č. 44 - pokud mně co nejdříve nepošlete adresu jinou, příští Speleo poputuje opět tam.

3. Hezký podzim
Přeji vám všem krásný podzim, ještě si užijte podle mne dost výjimečně krásného babího léta;
hrozí sucho, což je pro houbaře smutné, ale pro jeskyňáře ve vodních jeskyních naopak příznivé, že!
Dál už jsou ty slíbené přílohy: 1. cirkulář pro Speleofórum 2007 (jako samostatné soubory v e-mailu
ve formátu .PDF), pokyny pro autory pro sborník, manuál k podvojnému účetnictví od našeho hospodáře Vratíka Ouhrabky, nová a od teď jediná verze přihlášky ke členství v ČSS.
Opatrujte se a zachovejte ČSS i mne v přízni.
Veronika
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Pokyny pro autory příspěvků do sborníku Speleofórum 2007
Termín: nejpozději

do 15.12.2006 e-mailem na adresu redakce@speleo.cz

Prosíme všechny autory, aby dodrželi termín zaslání příspěvků. Vážné varování!!! Příspěvky
dodané po uzávěrce nebudou ve sborníku otištěny!!! Výjimečně a v odůvodněném případě je
možné před uzávěrkou dohodnout pozdější termín dodání příspěvku. Dále žádáme všechny
autory, pokud nedostanou potvrzení o převzetí příspěvku, aby se ozvali a ujistili se, že byl příspěvek doručen.
Členění sborníku
•

Nové výzkumy a objevy v České republice (původní textová, mapová a fotografická dokumentace objevů). V případě dlouhodobějších výzkumů také obsáhlejší shrnutí.

•

Nové výzkumy a objevy v zahraničí - požadavky stejné jako u předcházejícího bodu.

•

Zprávy, poznávací a sportovní akce, novinky z jeskyňářského světa (kvalitní a výstižné texty
a mapy sestavené s cílem informovat a posloužit následovníkům jako průvodce.).

Pokyny pro autory
Protože se při dodávání příspěvků každoročně opakují stejné nedostatky, které značně komplikují život editorům, prosím přečtěte si POZORNĚ následující řádky:
•

Příspěvky musí obsahovat: název článku, jméno autora, název a číslo ZO ČSS (pro urychlení
komunikace prosíme o telefon nebo mailovou adresu).

•

U fotografií, obrázků a map musí být uveden autor a název.

•

Pozor na autorská práva - pokud budete publikovat cokoliv převzatého, musí to být odsouhlaseno
autorem!

•

Použijte běžný textový editor, vyhněte se speciálnímu formátování - ubudou starosti vám i nám.

•

Prosíme o výstižný anglický abstrakt článku.

•

Plánky a mapy dodávejte v elektronické podobě kvalitně naskenované, pro černobílý text na
300dpi (lépe 400dpi minimálně 255dpi) při tiskové velikosti 1:1
•

Fotografie

 foto na jeden sloupec cca 90x70mm, 300dpi (400dpi)
 foto přes dva sloupce cca 180x130mm 300dpi (400dpi)
 foto přes dva sloupce na ořez cca 214x150mm, 300dpi (400dpi)
 fotografie na obálku nebo barevnou přílohu rozlišení lépe 400dpi.
 fotografie na obálku by měla mít rozměr minimálně: 305x214mm / 400dpi
•

Obrázky

 čb obrázky: tiff, jpg, eps - komprese maximální kvalita
 barevné obrázky: jpg, eps - komprese maximální kvalita
•

Mapy

Obecně lze mapy úspěšně zmenšovat. Nelze libovolně zmenšovat velikost písma, či tloušťku
čar. Pokud nám zašlete mapu na formátu A2, s minimální vlasovou tloušťkou čar a popiskami v
8bodech písma, tak při 50% zmenšení již nejdou čáry pořádně vytisknout a 4bodové písmo přečíst. To platí jak pro kreslené mapy tak i pro počítačové vektorové. Nejlepší by bylo, kdybyste
mapy pro Speleofórum "šili" přímo na míru. Také by bylo dobré inspirovat se precizností
plánků ostatních kolegů. Používejte pouze formáty: AI, EPS, CDR, WMF.
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Pokud to budou vektorové obr., nejlépe formát eps nebo ai nebo corel.
Také jej převeďte do černobílého šedoškálového prostoru pro čb tisk a CMYK prostor pro barevný.
Pro jistotu vložené bitmapy do vektorových souborů přikládejte samostatně!
Zejména z Corelu se vložené bitmapové obrázky zvlášť těžko převádějí.
Zejména formáty WMF a EMWF musí být připraveny v tiskové velikosti.
Nezapomeňte! Mapy se dají úspěšně zmenšovat a když jsou dobře připravené, tak jsou i po zmenšení skvěle čitelné. U malých jeskyní, zejména těch nejmenších, se snažíme je tisknout v přiměřeně malé velikosti, aby zůstal prostor pro velké jeskyně... Je nám sice líto zmenšovat dokonalé
mapky a plánky v měřítku 1:50, ale nedá se nic dělat, zkuste nám v tomto, prosím, vyjít vstříc
a podobné mapky tvořit na sloupec, dvojsloupec, ale ne už na A4. Dík.
Na Vaše příspěvky se těší editoři sborníku Speleofórum 2007!
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Důležité upozornění !!
Vratík Ouhrabka - hospodář ČSS (ouhrabka@caves.cz)
Novela zákona o účetnictví (zákon 437/2003 Sb.) zrušila od roku 2004 jednoduché účetnictví
a stanovila povinnost vést účetnictví, tj. podvojné účetnictví všem právnickým osobám, a tedy i
občanským sdružením a jejich organizačním složkám, majícím právní subjektivitu – potažmo tedy
základním organizacím ČSS. Tato povinnost nám vzniká 1.1.2007. (Účetní uzávěrka za rok 2006 se
provede ještě podle původního předpisu). Občanská sdružení mají možnost vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu viz. § 9 odst. 3 písm. a) zákona o účetnictví.
Přechod z jednoduchého na účetnictví ve zjednodušeném rozsahu řeší § 42a vyhlášky č.
476/2003 Sb., kterou se mění vyhláška 504/2002 Sb. Uvedená vyhláška rovněž stanovila účtový rozvrh pro účetní jednotky , u kterých není hlavním předmětem činnosti podnikání (týká se nás) a umožnila v případě vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu použít pouze účtové skupiny.
Vzhledem k tomu, že vedení účetnictví se stává trochu komplikovanější, prověřili jsme různé
možnosti, jak si to ulehčit. Jaké máme možnosti?
1) nechat si účetnictví zpracovat profesionálním účetním a postupovat podle jeho pokynů – asi nejjednodušší, ale může to být organizaci nákladné
2) vést účetnictví prostřednictvím účetního software (vyšší cena programu)
3) vést účetnictví v tzv. Americkém deníku - tato varianta je pro většinu ZO s minimální rozsahem
účetních případů nejpřístupnější. Účetnictví lze vést jak ručně, tak v excelovských tabulkách na
PC.
Několik zajímavých odkazů na problematiku účetnictví občanských sdružení:
http://www.cschdz.cz/ucetnictvi/ucetnictvi.html (Americký deník ke stažení)
http://www.ctujm.cz/prohospodare/americkydenik.xls (Americký deník ke stažení)
http://csop.ecn.cz/doc/ekon_aktuality/Metodika-ucetnictvi.doc ( Metodika ČSOP k vedení účetnictví)
www.portal.gov.cz
www.mfcr.cz
www.ucetnisvet.cz
www.ucetni.cz/bilance
A něco odborné literatury:
1. Jitka Mrkosová: Účetnictví 2004 pro začátečníky, Computer Press Brno 2004
2. Růžena Růžičková: Neziskové organizace - vznik, účetnictví, daně, ANAG, 4.aktualizované
vydání 2002
3. Blažena Petrlíková: Příklady účtování a souvztažnosti pro nevýdělečné organizace, Linde Praha 2001

Příloha č. 3 - nová jedině platná přihláška za člena ČSS

