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č.j. CSS/141/URA/ZAPIS/2015    
Praha, 9. 10. 2015    
 

O b ě ž n í k č. 128/2015 
A) Dne 1. 10. 2015 se konalo 16. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS 

Přítomni: Motyčka, Audy, Brom, Mokrý, Doležal, Koutecký 
Omluveni: Šimečková, Záviška, Ouhrabka 

I. Aktuální stav registrace spolku 

• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o stavu registrace ČSS na rejstříkovém soudu: 
• samotné podání registrace za celý spolek je skončeno a v pořádku 
• podklady za jednotlivé základní organizace se i dnes stále ještě dokompletovávají  

• předsednictvo schválilo likvidátory zrušených ZO ČSS 4-04, 6-30 a 7-07: 

• ZO ČSS 4-04 Agricola - Zdeněk Motyčka 
• ZO ČSS 6-30 AGGA Ivančice - Zdeněk Motyčka 
• ZO ČSS 7-07 Ostrava - Jiří Antonín 

II. Systém vzdělávání 

• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Broma o ukončení prací na vzdělávacím řádu ČSS a jeho 
podrobné vysvětlení 

• předsednictvo pověřilo Broma posledními úpravami vzdělávacího řádu jeho a předložením dozor-
čímu sboru ke kontrole provázanosti s ostatními dokumenty ČSS 

• předsednictvo schválilo startovací dotaci na systém vzdělávání ve výši 5 000,- Kč 

III. Pracovní komise předsednictva 

• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o práci na dokumentech jednotlivých komisí 
a o přípravě kompletního projednání jejich statutů aj. na prosincové zasedání 

• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Slavíka o zásadní změně okolností práce komise pro speleo-
terapii a přesunu celé problematiky do medicinského prostředí 

IV. Ediční rada 

• předsednictvo vzalo na vědomí připomínky shromážděné Motyčkou k otázce fungování ediční rady, 
jakož i odpovědi Geršla na položené otázky 

• předsednictvo hlasováním schválilo: 

• uzávěrka sborníku Speleofórum 2016 je 20. 12. 2015 
• ediční rada dodá na lednové zasedání návrh rozpočtu sborníku a návrh obálky sborníku 

V. Různé 

• předsednictvo hlasováním schválilo:  
 termín Speleofóra 2016 22. - 24. 4. 2016 
 pořadatel opět ZO ČSS 6-16 Tartaros 
 opět ve Sloupě v Moravském krasu 
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• předsednictvo hlasováním schválilo organizaci korespondenčního hlasování ZO ČSS o posunutí 
termínu konání řádné valné hromady ČSS z roku 2016 dle dosavadních zvyklostí až na jaro 2017; 
vratky by měly na sekretariát být doručeny do 30. 11. 2015 

• předsednictvo hlasováním schválilo individuální členství Svatavy Horákové 

• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Vlčkové o úspěšném obnovení ochranných známek ČSS 
u Úřadu průmyslového vlastnictví 

• předsednictvo vzalo na vědomí Broma o uzavření a ukončení dotazníkové akce stran daňových při-
znání jednotlivých ZO ČSS 

 

Příští zasedání se koná 9. 12. 2015 v 930 v sídle ČSS v Praze. 

 

 

B) Různé provozní přípodotky 

 

Mám dvě krátké poznámky: 

 Zápis našich ZO ČSS jakožto pobočných spolků se opravdu docela táhne - není zbytí, než vy-
čkat, až se úředníci rejstříkového soudu srovnají s úpravou, doplněním a vymazáním zázna-
mů tak, aby to po sobě nemuseli dvacetkrát spravovat - dále to již nekomentuji. 

 Máte-li kdokoliv nějaké připomínky k aktuálně řešeným celospolkovým záležitostem a potře-
bujete je osobně projednat s předsednictvem, nic nebrání účasti na zasedání předsednictva 
a dozorčího sboru - v oběžníku se vždy dočtete data a místa konání příštího zasedání. 

Hezký podzim a pozor na vánoce za dveřmi. 

Veronika 
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