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č.j. CSS/94/URA/ZAPIS/2015    
Praha, 16. 6. 2015    
 

O b ě ž n í k č. 127/2015 
A) Dne 10. 6. 2015 se konalo 15. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS 

Přítomni: Motyčka, Brom, Šimečková, Záviška, Koutecký, Ouhrabka 
Omluveni: Audy, Mokrý, Flek 
Hosté: Čech (ZO ČSS 7-02) 

I. Aktuální stav registrace spolku 

• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o stavu registrace ČSS na rejstříkovém soudu: 

• samotné podání registrace za celý spolek bylo provedeno koncem května 
• po dokončení registrace celého spolku proběhne poté registrace sídel ZO 
• oznámení o zrušení ZO ČSS 4-04 a ZO ČSS 6-30 se vrátila nevyzvednutá, přestože byla odeslá-

na na původní kontaktní adresy, kde do určité doby kontaktní osoby obou skupin poštu ČSS 
přebíraly  

• předsednictvo pověřilo úpravami ostatních dokumentů ČSS v souladu s novými stanovami a OŘ 
příslušné členy předsednictva ČSS: 

 bezpečnostní směrnice ČSS 
 organizační řád SZS ČSS 
 směrnice k vedení účetnictví 
 dokumenty komise pro speleopotápění 

II. Systém vzdělávání 

• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Broma o stavu prací na vzdělávacím řádu ČSS a o aktuální 
přípravě některých seminářů 

• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o rozpracovaných doplňcích na www.speleo.cz, 
souvisejících se spouštěním systému vzdělávání 

• předsednictvo pověřilo Broma dopracováním vzdělávacího řádu pro příští zasedání na podzim 

III. Komise pro speleopotápění 

• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Čecha o zájmu oživit činnost jmenované komise a návrh 
koncepce činnosti oživované komise 

• předsednictvo závěrem odvolalo Jana Sirotka z vedení komise a jmenovalo novým předsedou Libora 
Čecha 

• předsednictvo pověřilo Libora Čecha přípravou kompletního programu činnosti komise a návrhem 
členů komise na příští zasedání a Motyčku předáním agendy komise mezi Sirotkem a Čechem 

IV. Ostatní komise 

• předsednictvo vzalo na vědomí informace Motyčky o práci ostatních pracovních komisí: 

 pro pseudokras: komise funguje zejména na mezinárodní úrovni, předsednictvo neshleda-
lo důvod cokoliv na jejím složení či statutu měnit 
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 pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou: název by měl lépe vystihovat skutečnou prá-
ci komise i s ohledem na loňské oddělení České asociace pro aktivity a práce ve výškách, 
z.s., mimo strukturu a oblast zájmů ČSS; v této souvislosti bude potřeba dopracovat úpra-
vu statutu komise a souvisejících dokumentů, čímž předsednictvo pověřilo předsedu komise 
Wagnera 

 komise pro speleoterapii: dosavadní předseda komise Pavel Slavík z Dětské léčebny 
v Ostrově odešel a léčebna patří pod jiný právní subjekt, v oboru speleoterapie vůbec se 
hlavní činnosti přesunují mimo rámce ČSS; proto předsednictvo pověřilo Motyčku konzultací 
o případném zrušení této komise mj. i v souladu se strukturou UIS 

V. Různé 

• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Závišky o úspěšném 50. Petrbokově memoriálu, jehož se 
tentokrát zúčastnili a členové Slovenské speleologické společnosti 

• předsednictvo vzalo na vědomí připomínky Broma ohledně nedostatků v publikování některých ak-
tualit na www.speleo.cz 

 

Příští zasedání se koná 1. 10. 2015 v 930 v zasedací místnosti Mediformu v Brně. 

 

 

B) Různé provozní přípodotky 

 

Po snad úspěšně přežité mimořádné valné hromadě „velepapírovací“ mám jen přání krásného léta 
a úspěšných akcí a expedic. Neubližte si a užijte si.  

 

Veronika 
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