
  
     č.j. CSS/59/URA/2008 

O b ě ž n í k č. 91/2008  
 

A) Dne 18. 4. 2008 se konalo 18. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS: 
 

Přítomni : Motyčka, Piškula, Ouhrabka, Tásler, Šebela, Štos, Záviška, Flek, Vít, Geršl, Otava, Beneš 
 
I. Příprava Zdravotnického minima 

• předsednictvo schválilo neprodejnost výtisků Zdravotnického minima s tím, že je určeno čle-
nům ČSS a bude distribuováno společně s dalšíki dokumenty na každý klub podle počtu platí-
cích členů 

II.  Novela báňského zákona 
• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Táslera, že již je k dispozici prováděcí vyhláška, 

ovšem jeskyní se netýká 
III.  Granty Speleo a Speleofórum 

• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Geršla, že vše je již vyřešeno 
IV.  Leták ČSS 

• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Geršla, že se čeká již jen na vhodné fotografie 
V. Sborník Speleofórum 2008 

• předsednictvo vzalo na vědomí bezpodmínečnost dodržení termínu na dodávání příspěvků pro 
sborník Speleofórum z technických důvodů 

• předsednictvo schválilo hlasováním: 
−finanční odměny za zpracování sborníku Speleofórum 2008 pro Geršla, Novotnou a 

Bosáka 
− po domluvě se Správou jeskyní ČR doplacení faktury D+H tiskárně a fakturaci Správě za 

„uveřejnění loga a příspěvku ve sborníku SPF“ ve výši 6 000,- Kč 
− obnovit informace o cenách reklamy 

VI.  Speleo výroční 50. číslo 
• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Geršla, že příspěvky jsou již k dispozici 
• předsednictvo schválilo mimořádné navýšení běžného rozpočtu o 20 tis. Kč z důvodu mimo-
řádného obsahu čísla 

VII.  Ceny předsednictva na Speleofórum 2008 
• předsednictvo schválilo hlasováním: 

−Cena za největší objev v CR: ZO 6-09 Labyrint za objevy v Předmacošském sifonu 
−Cena za nejvýznamnější objev clenu CSS v zahraničí: ZO 1-10 Speleoaquanaut za objevy 

v Grotta del Bue Marino na Sardinii 
−Zvláštní cena: Romanu Mlejnkovi a Vratislavu Ouhrabkovi za objevy  a dokumentaci v 

jeskynním systému Poseidon v Teplických skalách 
−Nejlepší výroční zpráva o činnosti: ZO 5-02 Albeřice  
−Čestné uznání: Filip Doležal za organizaci a realizaci čerpacího pokusu v Lopači 

VIII.  WWW-stránky ČSS 
• předsednictvo vzalo na vědomí výběr firmy Webprogress z důvodu předložení nejlepší nabídky 
• předsednictvo schválilo komerční webhosting do výše ročního poplatku 5 tis. Kč za 50 GB, 

přičemž následné podmínky pro jednotlivé ZO budou následně upřesněny  
• předsednictvo pověřilo Poláka realizací přesunu webhostingu 

IX.  Sídlo ČSS 
• předsednictvo schválilo, že požádá VH o zplnomocnění k vyřešení sídla ČSS v následujícím 
čtyřletí 

ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLE ČNOST 

CZECH SPELEOLOGICAL SOCIETY 
130 23 Praha 3, Kališnická 4-6 



X. JESO 
• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o rozhodnutí AOPK ČR vybudovat speci-

ální aplikaci v návaznosti na ISOP, resp. datový sklad AOPK ČR i na ÚSOP; další postup bu-
de upřesněn po dokončení této aplikace 

XI.  Hospodaření SZS ČSS 
• předsednictvo vzalo na vědomí zprávu náčelníka SZS ČSS o předpokladech čerpání disponi-

bilních finančních zdrojů na letošní rok 
• předsednictvo schválilo 30 tis. jako mimořádný příspěvek na spoluúčast navýšené dotace od 

HZS 
XII.  Propagační předměty ČSS 

• předsednictvo schválilo prodejní ceny: 
− hrnek 170,- Kč 
− placatka 250,- Kč 
− světýlka vrácena, předsednictvo pověřilo  Štose vyřídit reklamaci 

XIII.  Valná hromada ČSS 2008 

••  tteerr mmíínn::  1111..  1100..  22000088  
• předsednictvo schválilo postup přípravy VH 2008: 

− sumarizaci návrhů př ipravit v písemné podobě včetně zdůvodnění a předsednického ko-
mentáře 

− VH musí potvrdit provedená korespondenční hlasování 
− program VH bude zkompletován na příštím zasedání  

XIV.  Různé ze sekretariátu 
• předsednictvo pověřilo Vlčkovou obeslat kluby s méně než třemi plativci, že je jim hrozí zánik 
• předsednictvo pověřilo Vlčkovou zaurgovat pracovní komise o zápisy a zprávy za 2004-2007 
• předsednictvo schválilo individuální č lenství pánům Heger, Dufek, Bubáň, Švub, Pošvanc, 

Punda 
• předsednictvo schválilo převod tržby za pozemek v Březině na 6-12 s tím, že z toho budou 

uhrazeny letošní příspěvky 
• předsednictvo schválilo po projednání dopisu Jana Rovenského o nejasnostech na Českolipsku 

vlastní dopis předsedovi komise pro pseudokras Josefu Vágnerovi, aby zajistil, že pánové Peša 
a Jenč se v tomto případě nebudou zaštiťovat jménem ČSS a její pracovní komise pro pseudo-
kras, protože ČSS s tím nemá cokoliv společného 

 
Příští zasedání se koná v pátek 10. 6. v 930 v Praze. 

 
B) Z mé strany zatím nic dalšího, jen pro jistotu př ipomínám provoz společnostního mobilu namísto 
pevné linky 

722 651 110 
a hlavně přeji krásné jaro a já začínám pořádat podklady pro valnou hromadu.  
 

Veronika 
 


