
ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST 

CZECH SPELEOLOGICAL SOCIETY 
Na Březince 1513/14, 150 00 Praha 5 

 
                                                                                                         č.j. CSS/188/URA/ZAPIS/2010

   

O b ě ž n í k č. 104/2010 
A) Dne 9. 12. 2010 se konalo 12. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS 

Přítomni: Motyčka, Šimečková, Tásler, Záviška, Ouhrabka, Musil, Šebela 
Omluveni: Geršl, Flek, Piškula, Polák  
Nedorazili: Mokrý, Doležal, Slavík, Jindra, Sirotek, Wagner 

I. JESO 
• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o dokončení první vlny školení k JESO 

(AOPK ČR připravuje další kola) a o prezentaci stavu a provozu JESO připravované Ivanem 
Balákem za AOPK ČR pro Speleofórum 2011 

II. Hospodaření ČSS 
• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Šimečkové o stavu přípravy přechodu na podvojné 

účetnictví: 
• jsou hotovy potřebné předlohy seznamu účetních symbolů (účtový rozvrh) a vnitřní 

směrnice 
• inventura majetku a prodejního zboží bude dokončena k 31. 12. 2010 
• přechod na podvojné účetnictví bude k 1. 1. 2011 

III. Speleofórum 2011 
• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o změně termínu konání Speleofóra 2011 

o dva týdny později (27. 4. - 1. 5. 2011) a o stavu přípravy:  
• rozpočet pro sborník bude k dispozici na příští zasedání 
• komise pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou opět zorganizuje nedělní setkání in-

struktorů speleotechniky 
IV. Komise pro speleopotápění 

• předsednictvo konstatovalo značnou míru nečinnosti komise 
• předsednictvo pověřilo předsedu komise pro speleopotápění zorganizováním schůze této komi-

se v průběhu Speleofóra 2011 včetně pořízení zápisu z tohoto zasedání a jeho předání před-
sednictvu ČSS 

V. Ediční rada 
• předsednictvo vzalo na vědomí písemnou informaci Geršla o plánovaném ukončení svého před-

sedání ediční radě ČSS 
• předsednictvo konstatovalo, že ze stanov ČSS plyne jasný požadavek na členství předsedy ediční 

rady ČSS v předsednictvu ČSS, a Geršla nadále ponechalo ve funkci předsedy ediční rady, 
dokud nebude nalezen jeho nástupce mezi členy předsednictva ČSS 

• předsednictvo jmenovalo v souladu s organizačním řádem ČSS Jiřinu Novotnou editorkou časo-
pisu Speleo 

VI. Různé 
• předsednictvo vzalo na vědomí informace: 

• Šimečkové o své žádosti na předsedu ČSS, schválené ředitelem SJ ČR, napsat příspěvek 
do připravované ročenky SJ ČR 

• náčelníka Šebely o ceně pro SZS ČSS od generálního ředitele GŘ HZS pro SZS ČSS 
s poděkováním za deset let součinnosti v IZS ČR 

• náčelníka Šebelyl o definitivním ukončení reorganizace a dovybavování SZS ČSS 



• Táslera o novinkách z Českého báňského úřadu o z ministerstva životního prostředí ČR, 
týkajících se činnosti v důlních dílech 

• Geršla o rozdělení odměn editorům Spelea 
 

B) Různé provozní přípodotky 

 

Mám jediný: hezké svátky a zdraví a radost v příštím roce, ať už se v politice bude dít cokoliv. 

 

Veronika 
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