ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST
CZECH SPELEOLOGICAL SOCIETY
130 23 Praha 3, Kališnická 4-6
č.j. CSS/147/URA/ZAPIS/2009

O b ě ž n í k č. 99/2009
A)

Dne 16. 12. 2009 se konalo 7. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS

Přítomni: Motyčka, Polák, Šimečková, Tásler, Záviška, Flek, Musil, Ouhrabka
Omluveni: Geršl, Piškula, Doležal, Jindra, Mokrý, Šebela, Slavík
Nedorazili: Sirotek, Wagner
Host: Kocourek
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Speleofórum 2010
předsednictvo vzalo na vědomí (již minule schváleno):
• termín: 23. - 25. 4. 2010
• organizátor: ZO ČSS 6-16 Tartaros
• místo: Sloup
předsednictvo vzalo na vědomí:
• vedle e-formuláře na přihlašování k aktivní účasti bude dořešen i e-formulář na exkurze; zatím není k dispozici seznam exkurzí a jejich nutné schválení na SCHKO MK
• v pátek dopoledne 23. 4. 2010 zasedání předsednictva
Ediční rada ČSS
předsednictvo vzalo na vědomí:
• diskusi ke zpětné vazbě od ediční rady k přispívajícím autorům
• trvající problém části www-stránek, kde nejsou doplněny a aktualizovány stránky SZS ČSS
a komise pro speleopotápění
předsednictvo doporučilo ediční radě důsledně potvrzovat příjem příspěvků k publikaci a žádá na
příští zasedání informaci o zvoleném řešení
Sídlo ČSS
předsednictvo vzalo na vědomí:
• informaci Motyčky o uzavření nájmu v prostorách objektu Na Březince 14, Praha 5 (dostupnost 7 min od stanice metra B Anděl, jedna stanice autobusu č. 137 Santoška - celkem 60 m2 ve
sníženém přízemí, nájemní smlouva na 8 000,- Kč není časově omezena, plyn a elektřina jsou
převedeny na ČSS, jiné poplatky nejsou)
• informaci Motyčky o tom, že AOPK ČR se sídlem ČSS v jejích prostorách od příštího roku nepočítá
předsednictvo schválilo změnu sídla ČSS (na základě pověření valnou hromadou 11. října 2008)
a kompletní přestěhování sekretariátu ze stávajících prostor do 31. 3. 2010
předsednictvo schválilo dočasné pozastavení provozu archivu, knihovny a e-stánku ČSS do 31. 3.
2010 z důvodu stěhování
Návrh na lektory ČSS pro speleotechniku
předsednictvo vzalo na vědomí:
• informaci Závišky o doručeném návrhu skupiny členů ČSS na založení lektorské skupiny pro
speleotechniku
• jde o gesci nad „speleolezením“ vzhledem k platné legislativě, zahrnující pouze „pracovní lezení“
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předsednictvo schválilo ustavení Komise pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou, jejímiž
členy jsou Josef Wagner, Jiří Augustýnek, Bohuslav Koutecký, Mojmír Záviška, Pavel Tásler
a jejíž náplní je:
o sledování vývoje a změn v legislativě týkající se speleoalpinismu a prací ve výškách
a nad volnou hloubkou
o soustřeďování informací o současných i nových pomůckách a materiálu pro tuto činnost a zkušeností s jejich používáním
o poradenství v tomto oboru pro členy ČSS formou kvalifikovaných odpovědí na konkrétní dotazy

Návrh Oldřicha Štose ml. ohledně speleokurzů ve Staré Amatérce
předsednictvo vzalo na vědomí:
• informaci Motyčky o doručené žádosti SCHKO MK o stanovisko předsednictva ČSS
k přiložené žádosti
• informaci Poláka o předběžném stanovisku ZO ČSS 6-19, která byla obdobnou žádostí od
SCHKO MK také oslovena; členové ZO ČSS 6-19 jako objevitelé chtějí osud jeskyně spoluurčovali, aby se neutopila v adrenalinové zábavě
• předsednictvo schválilo po obsáhlé diskusi stanovisko o dvou bodech:
o předsednictvo ČSS nemá námitky k provádění kurzů speleologie Oldřichem Štosem
ml. ve Staré Amatérské jeskyni
o předsednictvo ČSS doporučuje SCHKO Moravský kras přihlédnout ke stanovisku ZO
ČSS 6-19 Plánivy skupiny jakožto objevitelů jeskyně, kteří jsou zároveň nejlépe znalí
poměrů na této lokalitě
Zájmová území v Moravském krasu
předsednictvo vzalo na vědomí:
•
e-mailovou žádost Oty Šimíčka o dokončení úkolu předsednictva ohledně zájmových území
v Moravském krasu
• informaci Motyčky o tom, že úkol je již dva roky dokončen vypracováním mapy Flekem, pouze nedošlo k jejímu předání na SCHKO MK
předsednictvo schválilo zaslání kopie mapy Šimíčkovi, předsedům dotčených ZO ČSS a Tůmovi
z SCHKO MK
Příkaz inspektora BÚ Příbram
předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o doručení závazného příkazu inspektora z BÚ
Příbram, který z pohledu ČSS byl prakticky neúčinný; po okamžité reakci zpracované Motyčkou
a Táslerem byl poté tento původně závazný příkaz samotným BÚ Příbram zrušen
předsednictvo konstatovalo nutnost prověrky IČ jednotlivých ZO, jejich platnosti a správnosti
předsednictvo schválilo vyžádat od všech aktivních ZO ČSS kopie jejich aktuálně platných dokladů
o přidělení identifikačního čísla ekonomického subjektu (tzv. IČ, případně IČO)
předsednictvo vzalo na vědomí s problémem související veřejný dopis J. Hromase, který považuje za
soukromou záležitost mezi jím a Z. Motyčkou a nebude se jím nijak zabývat
Různé
předsednictvo vzalo na vědomí:
• informaci Motyčky o žádosti Josefa Pokorného o ochraně archivu Speleologického klubu Brno
• informaci Táslera o nových požadavcích ze strany slovinských jeskyňářů, kdy se pro akce ve
Slovinsku nově vyžaduje potvrzení každého jednotlivce o jeho registraci v ČSS
• informaci Šimečkové o obnoveném hledání umístění památníčku tragicky zahynuvším jeskyňářům z podnětu Ladislava Slezáka
předsednictvo schválilo:
• nové individuální členy: Jaromír Sedlecký, Miroslav Bečvář
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opakovaně zdůraznit ZO ČSS nutnost zasílání zpráv jak elektronicky, tak písemně a dodržet
jejich formu a termín odevzdání podle stanov a organizačního řádu
nákup 10 ks publikace Ladislava Slezáka „Jeskynní perly Cháronovy“
předsednictvo pověřilo na základě informace Motyčky o žádosti Hutňana (1-10) o podpis prohlášení o spolupráci ČSS a italských jeskyňářů Motyčku příslušným podpisem

Čili PROSÍM o soustředěnou pozornost na následující text a PROSÍM o splnění do
23. 4. 2010 (do zahájení Speleofóra 2010):
Identifikační číslo ekonomického subjektu je identifikátor, pod nímž jste vedeni v evidenci
právnických osob tohoto státu. Protože se jedná o organizace neziskové (jste občanskými sdruženími), jste registrování na Českém statistickém úřadu v Registru ekonomických subjektů (tzv.
RES). Požádali-li jste své příslušné krajské pracoviště ČSÚ, bylo vám toto číslo v minulosti přiděleno a jsou k němu vedeny údaje platné k datu přidělení nebo jeho AKTUALIZACE. Toto číslo
a náležitosti s ním spojené si zajišťuje a udržuje každá ZO ČSS sama, do toho sekretariát nemá
a nemůže mluvit, protože ČSS jako celek je jiným samostatným právnickým subjektem s IČ
00103811. Ovšem protože jste touto organizací zřizováni, máte od ní své ustavující dekrety a od letošního léta i nové dekrety potvrzovací, které byly vydány na základě zjištěného nepořádku
v dokladech skupin. Ovšem v nich je vůči státu nutno uvést číslo vašeho ekonomického subjektu
alias právnické osoby. Jenže vzhledem k nyní zjištěným nesrovnalostem (které bohužel takto činí
některé z dekretů zase neplatnými!) ovšem není dnes jiné cesty, než si u vás vyžádat kopie platného přidělení IČ (dříve IČO), aby bylo možno provést verifikaci i tohoto určení a případně vystavit potvrzovací dekrety znovu.
Prosím - nepodceňujte tyto mé prosby - každý nepořádek v papírech zavírá cestu bezproblémovým řešením ve vašich majetkových záležitostech, při řešeních právních otázek, vypořádání
smluv apod.! Jen během letoška na to více než dvě ZO ČSS doplatily a hrozně se divily, jak to, že
v papírech jsou staré a neaktuální údaje! Moje každoroční novoroční prosby o aktualizaci vašich
kontaktních či jiných údajů opravdu nejsou bezdůvodné. Opakuji: IČ si udržujete na ČSÚ sami,
mně posíláte změnu kontaktní adresy nebo sídla ZO ČSS, předsedy, případně toho IČ.
Proto pokorně PROSÍM: pošlete mi sken (kdo nemá přístup na skener, tak poštou xerokopii)
tohoto vašeho dokladu - ostatní kontrolu si už udělám sama. Potřebuji jen kopii platného dokladu o přidělení IČ každé ZO ČSS. Toť vše, jenže nutně a bezpodmínečně. Děkuji.
Přeji klidné a spokojené svátky, ve zdraví přežitý Nový rok a rok 2010 jen v samých radovánkách.

Veronika

