
Valná hromada České speleologické společnosti 
21. dubna 2017, Sloup v Moravském krasu 

ZÁPIS JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY ČSS 

1. Zasedání zahájil úvodním proslovem stávající předseda - zástupce svolavatele Zdeněk Motyčka. 
Kontrolou aktuálního stavu prezenční listiny řádných delegátů bylo zjištěno, že valná hromada je 
usnášeníschopná. Přítomno je 39 delegátů ze 60 základních organizací. 

2. Předsedajícím schůze byl zvolen Mojmír Záviška. Mojmír Záviška se ujal vedení schůze. 

pro - 39, proti - O, zdržel se - O 

3. Volba komisí: mandátová (volební): Valentová, Brom, Svobodová - schválena 

pro - 39, proti - O, zdržel se - O 

návrhová: Šimečková, Mokrý, Bosák - schválena 

pro - 38, proti - O, zdržel se - 1 

4. Zprávu o činnosti ČSS za období 2013 - 2016 přednesl a činnost předsednictva ČSS okomentoval 
Zdeněk Motyčka. Předem ještě prezentoval drobné poznámky k programu a způsobu vedení 
jednání, náležitostí hlasování apod. 

Tásler (5-02) navrhl protáhnout jednání do noci namísto původně navrhované neděle (bylo-li by 
třeba). 

Návrh o pokračování schůze do noci místo v neděli: pro - 26, proti-11, zdrželi se - 2- schválen. 

Program valné hromady s úpravou: pro - 39, proti - O, zdržel se - O - schválen. 

Přikročilo se teprve nyní k přednesení Zprávy o činnosti ČSS za období 2013 - 2016. Slova se ujal 
Zdeněk Motyčka, který podrobně okomentoval činnost předsednictva v uplynulém období. 

V průběhu prezentace docházeli další opoždění delegáti - v této fázi zasedání bylo přítomno již 
41 řádných delegátů. 

5. Zprávu o hospodaření ČSS přednesla a podrobněji osvětlila Barbora Šimečková. 

6. O činnosti ediční rady ČSS podal zprávu Milan Geršl. 

7. O sekretariátu stručně promluvila Veronika Vlčková-věnovala se spíše vybraným poznámkám 
včetně papírové formy zpráv o činnosti. 

8. Jan Flek krátce zmínil činnost dozorčího sboru ČSS a doporučil udělení absolutoria odstupují
címu předsednictvu. 

9. Poté podrobně referoval o činnosti Speleologické záchranné služby ČSS náčelník Roman šebela. 

10. Zprávu k činnosti pracovní komise pro pseudokras přednesl Josef Wagner. Ten také přednesl 
i zprávu o činnosti komise pro speleoalpinismus a související aktivity. 

11. Obnovenou činnost a obměnu členů pracovní komise pro speleopotápění okomentoval její nový 
předseda Libor Čech. 

12. Mojmír Záviška okomentoval zrušení pracovní komise pro speleoterapii, za níž již nebyla pre
zentována žádná zpráva. 

13. Zprávu pracovní komise pro vzdělávání krátce zmínil Radim Brom. 

Nedílnou přílohou tohoto zápisu je podpisy členů návrhové komise: 

originální prezenční listina řádných 
delegátů VH 2017, soupis členů komisí a závěrečné usnesení 
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ZÁPIS JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY ČSS 

14. Přehled zprávy o činnosti ČSS za dané období ukončil Mojmír Záviška a mandátovou komisi 
požádal o další aktualizaci prezence delegátů valné hromady. Opětovně připomněl podávání pí
semných podnětů přítomných delegátů. Byla otevřena diskuse přítomných: 

• Hutňan (1-10): Charakterizoval současnou komisi pro speleopotápění jako trochu příliš sou
středěnou na oblast potápění kolem Hranické propasti; zmínil i speleozáchranáře - potápěče 

pracující mimo i řady ČSS a doporučil jak účast takových potápěčů v komisi než jen z oblasti 
kolem Hranické propasti, tak i zvýšit vnímání speleopotápění ve světovém měřítku. Svůj 
příspěvek předložil jako námět pro Libora Čecha do budoucna. 

• Amler (1-04): Vyžádal si závěrečnou bilanci hospodaření u Šimečkové - počáteční stav účet
ního období 682 000,- Kč, konečný stav 809 000,- Kč. 

• Bosák (1-01 ): Zmínil snahy kolem databáze Scopus - zařazení sborníku Speleofóra považuje za 
chybný záměr, a to z důvodu nedostatečné odbornosti - sborník je podle něj jen informační 
bulletin a do Scopusu se takto nehodí. Recenzované příspěvky jeden či dva v celém sborníku, 
obsahující i příspěvky typu „viděli jsme" či „setkali jsme se", jsou pro odbornost časopisu 
málo. 

• Šenkýř (6-20): Zmínil názvy ZO ve zprávě po přejmenování spolku v důsledku nového OZ. 
Bude reflektováno. 

• Brom (1-08): Namítal proti řazení ročních zpráv za ZO v časovém „protisměru" -vysvětleno. 
• Motyčka: Upozornil, že předložen je pracovní návrh verze Zprávy - konečná publikace bude 

samozřejmě definitivně upravena. 

V této fázi zasedání bylo přítomno již 43 řádných delegátů. 

15. Hlasováním delegátů byla zpráva o činnosti schválena. 

pro - 43, proti - O, zdržel se - O 

16. Mojmír Záviška dal hlasovat o absolutoriu odstupujícímu předsednictvu - hlasováním delegátů 
uděleno. 

pro - 43, proti - O, zdržel se - O 

17. Následně Mojmír Záviška ohlásil 8 minut přestávku. Po ní otevřel projednávání návrhů jednot
livých ZO ČSS. Vedení diskuse se ujal Zdeněk Motyčka - příslušná ZO vždy přednese svůj návrh, 
který poté bude projednán a odhlasován. 

a. 6-20 

i. Úprava OŘ- forma odevzdávání zpráv 

Drobná obměna podnětu - zúžen na duplicitu stran požadavku na předávání dílčích 
zpráv: „ ... odevzdání zpráv ... " bez zmínky o dílčí zprávě. Tisk jen zprávy a ne té dílčí. 
Jde o bod 8., odtrh b). 

Motyčka namítl, že o žádnou duplicitu nejde. Smysl formy zprávy písemné a elektro
nické je u každé jiný. 

Konečný návrh úpravy: vypustit slova „nebo dílčí". V tomto smyslu je ovšem veden 

Nedílnou přílohou tohoto zápisu je podpisy členů návrhové komise: 

originální prezenční listina řádných 

delegátů VH 2017, soupis členů komisí a závěrečné usnesení 

21. dubna 2017, str. 2 



Valná hromada České speleologické společnosti 
21. dubna 2017, Sloup v Moravském krasu 

ZÁPIS JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY ČSS 

i návrh předsednictva s návrhem úpravy doplnit „ ... pokud byla vypracována". 

Brom zmiňuje duplicitu ve smyslu zasílání dílčích zpráv a nakonec závěrečné, kde je 
prakticky totéž. Hotárek - není mu jasná podstata námitky. Pecka argumentuje věkem 
zpracovatelů zpráv a raději by ten bod a vypracování dílčí zprávy nechal tak, jak jsou 
formulovány nyní. 

Nechat vše, jak to je: pro - 39, proti - 3, zdržel se -1 

Platí dosavadní znění. 

ii. Dodávání prezenční listiny - vznikla pestrá malá debata o smyslu prezenčních listin 
vůbec a o důvodu jejich připojování do zápisů odkudkoliv. 

Zařadit bod g) Prezenční listina do č. IV. bod 9: pro - 38, proti - 2, zdrželi se - 3 

Schváleno - bod bude doplněn. 

iii. Návrh na změnu bankovního domu kvůli výši bankovních poplatků 

Šimečková vysvětlila zbytečnost řešení tímto předsednictvem. Valentová zmiňuje, že to 
je věcí každé právnické osoby dle vlastního uvážení. šenkýř mezitím návrh stáhl. Zá
viška zmínil, že se podnětem předsednictvo zabývalo. 

iv. Poslední podnět ohledně datové schránky byl stažen - již vyřešeno. 

b. 1-08 

i. Nezvyšovat odvody z členských příspěvků 

Brom vysvětil svůj mandát od ZO a nechal formálně bod stáhnout. 

ii. Financování činnosti ČSS 

Brom zmínil návrh vychovat si vlastního fundrisera. Audy odkázal na to, že předsed
nictvo dotace shání, samy ZO tak činí též, tudíž nevidí nutnost takové osoby. Motyčka 
komentoval bilanci zdrojů z dotací - jde o užití veřejných peněz, kam se však svým spe
cifikem ČSS nemůže dostat a splnit požadovaná kritéria. Navíc se s ohledem na nároč
nost takové činnosti nedá předpokládat, že by se to komukoliv konkrétně pro ČSS vy
platilo. Nezbývá, než aby to tak jako dosud každý zkoušel po vlastní cestě. Zmínil také 
i konkrétní komentář předsednictva a Mojmír Záviška otevřel diskusi. 

Valentová komentovala zvedání odvodů - nevidí důvod, proč by se o 100,- Kč nemohly 
zvednout. Nelze jen brát a nic nedávat proti. 

Hotárek také je pro zvýšení - poměřil jejich výši počtem sklínek rumu. 

Záviška konstatoval nehlasovatelnost návrhu - jde jen o doporučení novému předsed
nictvu - bod byl navrhovatelem stažen. 

iii. Celková vize činnosti ČSS 

Brom komentoval postesky členů jeho ZO ohledně směřování celého spolku a žádost 
o sdělení vize o činnosti ČSS. 

Nedílnou přílohou tohoto zápisu je podpisy členů návrhové komise: 

originální prezenční listina řádných 
delegátů VH 2017, soupis členů komisí a závěrečné usnesení 
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Motyčka prezentoval příslušný názor předsednictva - poslání a vize jsou formulovány 
stanovami, jejichž naplnění již každý plní dle svých schopností a vědomostí. Pokud jde 
o vzdělávání a publicitu - byla zřízena komise pro vzdělávání, organizovaly se výstavy -
ostatní je opět na konkrétních ZO a členech ČSS. 

Záviška otevřel diskusi - Novák vyjádřil souhlas s názorem předsednictva. Každá ZO si 
může mířit, kam sama chce. Brom zopakoval, že jeho ZO jde o případné zdůraznění ně
kterých záměrů apod. (navrhovatel připustil, že jde o jistou zahořklost v předminulém 
období zapadlého návrhu na podporu akce pořádané ČSS, ZO 1-08 Speleoklub Týnčany). 
Hotárek podpořil názor Nováka. 

Záviška požádal o upřesnění návrhu Broma - Brom konstatoval, že návrh nemířil 
k hlasování, jde opět jen o námět pro předsednictvo. Bod byl formálně stažen. 

Záviška naposled připomněl dodávání písemných podnětů a vyhlásil přestávku na oběd. 

18. Návrhy na úpravy dokumentů ČSS předsednictvem ČSS (viz přípravné podklady pro jednání 
valné hromady ČSS 2017) 

• Návrh na doplnění OŘ v souvislosti s novelou OZ jako bod h) bodu 9. 

Návrh přednesl Zdeněk Motyčka. 

Tásler (5-02) argumentoval rozporem souvisejících zákonných úprav a konstatoval nesplni
telnost případné formulace v OŘ. Šimečková souhlasila - Motyčka nicméně uvedl, že není jak 
se k tomuto rozporu postavit, hlavní spolek musí papíry odeslat. Navrhovaná formulace se 
snaží maximálně zjednodušit sestavování potřebných dokumentů sekretariátem, které musí 
odejít na rejstřík. Dalším faktorem je i nutnost schválení VČS dané ZO a ty se konají v průběhu 
ledna - února kalendářního roku. 

Šenkýř (6-20) konstatoval, že jde o záměnu dokumentů Přehled o majetku a závazcích- ten je 
znám 1. 1. kalendářního roku. Druhým dokumentem je daňové přiznání, které se odevzdává 
až v červnu kalendářního roku. 

Brom (1-08) zopakoval, že jde o výkaz z účetnictví, který je realizován dvěma druhy doku
mentů s ohledem na typ užívaného účetnictví (podvojné x jednoduché). 

Tásler (5-20) zmínil názor jeho účetní, že tyto dokumenty nemusí posílat hlavní spolek za 
pobočné spolky. Valentová (6-18) oponovala, že z praktické zkušenosti to tak neplatí a že to 
musí posílat hlavní spolek za všechny své pobočné spolky. Šenkýř (6-20) znova podotkl formu 
- písemně či elektronicky 

Doplnit do čl. IV. bodu 9. Písm. h) ve znění „Přehled o majetku a závazcích, pokud vede 
ZO jednoduché účetnictví; nebo rozvahu a přílohy k účetní závěrce, pokud vede ZO pod
vojné účetnictví." 

pro - 41, proti - 1, zdržel se - 1 - schváleno 

• Návrh na doplnění OŘ v souvislosti s novelou OZ změna textu druhé věty 

Návrh přednesl Zdeněk Motyčka. 

Nedílnou přílohou tohoto zápisu je podpisy členů návrhové komise: 

originální prezenční listina řádných 
delegátů VH 2017, soupis členů komisí a závěrečné usnesení 
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Šenkýř (6-20) namítl písemnou formu - proč, když má ČSS datovou schránku. Motyčka však 
připomněl, že od ZO musí přijít písemný originál, který teprve naskenovaný elektronicky 
odchází datovou schránkou. Andrýsek (6-23) - podrobně popsal problém odesílání doku
mentů datovými schránkami právnickými osobami - jde o autorství originálního dokumentu. 
Potvrdil nutnost zasílání písemné formy. 

Mojmír Záviška vrátil diskusi k návrhu: „Zápis se odevzdává v elektronické podobě. 
V písemné podobě se odevzdává vždy, pokud členská schůze rozhodla o změně údajů, 
zapisovaných do rejstříku." 

pro - 42, proti - O, zdržel se - 1 - schváleno 

• Návrh na doplnění OŘ ohledně systému oceňování členů ČSS 

Návrh přednesl Zdeněk Motyčka. 

Předsednictvo navrhlo upřesnit pojen čestného členství a medaili za zásluhy formou dopl
nění samostatných bodů do čl. VI.- bod 8 bod 9. 

Oba body byly prohlasovány najednou. 

pro - 42, proti - O, zdržel se - 1 - schváleno 

• Návrh na zvýšení odvodů z členských příspěvků 

Návrh přednesl Zdeněk Motyčka. 

Předsednictvo navrhlo zvýšení o 100,- Kč u řádných členů, u individuálních o 200,- Kč; tedy 
nově by odvody činily 600,- Kč u řádných členů, 1 200,- Kč u individuálních členů. 

Šenkýř (6-20) vystoupil s vlastní prezentací na předložený námět. Mezitím ... navrhl nechat si 
vlastní názory pro sebe a raději hlasovat, aby schůze netrvalo do půlnoci. Nicméně Záviška 
připomněl právo na diskusi a jen požádal o úměrnou délku příspěvků. Šenkýř (6-20) zatím 
předložil tabulky s přehledem příjmů ČSS z příspěvků a komentoval ji. 

Dále pokračovala diskuse plamennými krátkými poznámkami a Mojmír Záviška vyhlásil 
hlasování. 

pro - 36, proti - 4, zdržel se - 3 - schváleno 

• Návrhy na udělení četného členství 

Pavel Slavík (6-05)- návrh přednesl Zdeněk Cihlář 

Doporučení předsednictva změnit ocenění na udělení medaile za zá
sluhy namísto čestného členství přednesl Zdeněk Motyčka. 

Návrh na udělení medaile za zásluhy: 
pro - 36, proti - O, zdržel se - 7 - schváleno 

Antonín Chaloupka (6-04) - návrh přednesl Robert Pokladník 

Doporučení předsednictva změnit ocenění na udělení medaile za zá
sluhy namísto čestného členství přednesl Zdeněk Motyčka. 

Nedílnou přílohou tohoto zápisu je podpisy členů návrhové komise: 

originální prezenční listina řádných 
delegátů VH 2017, soupis členů komisí a závěrečné usnesení 
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Návrh na udělení medaile za zásluhy: 
pro - 34, proti - 3, zdržel se - 6 - schváleno 

Josef Wagner (7-01)-návrh přednesl Zdeněk Motyčka 

Návrh na udělení čestného členství: 
pro - 41, proti - 1, zdržel se - 1 - schváleno 

Radko Tásler (5-02) - návrh přednesl Zdeněk Motyčka 

Návrh na udělení čestného členství: 
pro - 41, proti - 1, zdržel se - 1 - schváleno 

Bohuslav Koutecký (6-19) - návrh přednesl Zdeněk Motyčka 

Návrh na udělení čestného členství: 
pro - 41, proti - 1, zdržel se - 1 - schváleno 

Antonín Zelenka - návrh přednesl Zdeněk Motyčka 

Návrh na udělení čestného členství in memoriam: 
pro - 43, proti - O, zdržel se - O - schváleno 

19. Mojmír Záviška otevřel bod s aktuálně doručenými podněty písemnou formou. 

a. Pavel Bosák (1-01) předložil návrh na udělení čestného členství Zdeňku Březinovi (1-01) 
a uvedl odůvodnění návrhu. 

Návrh na udělení čestného členství: 
pro - 7, proti - O, zdržel se - 36 - schváleno prostou většinou 

b. Libor Láník (6-17) předložil návrh na udělení medaile za zásluhy Václavu Kacetlovi (6-17) 
a uvedl odůvodnění návrhu. 

Návrh na udělení medaile za zásluhy: 
pro - 40, proti - O, zdržel se - 3 - schváleno 

20. Mojmír Záviška před volbou orgánů ČSS pro příští období vyhlásil krátkou přestávku, po níž 
byly zahájeny samotné volby. Mojmír Záviška podrobně probral seznam kandidátů, kteří sou
hlasili s účastí v příštím předsednictvu či dozorčím sboru ČSS či s funkcí předsedy ČSS. 

Poté přednesl svůj projev kandidát na předsedu ČSS Marek Audy - jeho snahou je udržet stav 
spolku v dosavadní dobré formě a navázat na dosavadní aktivity a formy činnosti. 

a. volba předsedy 

Marek Audy: 41 pro, 2 neplatné lístky, 43 celkový počet odevzdaných lístků - ZVOLEN 

b. volba předsednictva - odevzdáno celkem 41 platných hlasovacích lístků 

Filip Doležal: 37 hlasů - zvolen 
Zdeněk Motyčka: 41 hlasů- zvolen 
Mojmír Záviška: 40 hlasů - zvolen 
Radim Brom: 40 hlasů - zvolen 

Nedílnou přílohou tohoto zápisu je podpisy členů návrhové komise: 

originální prezenční listina řádných 
delegátů VH 2017, soupis členů komisí a závěrečné usnesení 
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ZÁPIS JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY ČSS - SOUPIS KOMISÍ 

Komise mandátová (volební): 

člen komise 

Valentová Eva 
Brom Radim 
Svobodová Kamila 

Komise návrhová: 

ďenkomise číslo růkazk 

Šimečková Barbora 2700 

Mok ' Tomáš 1933 
Bosák Pavel 726 

Nedi1ná příloha zápisu jednání valné hromady ČSS 21. dubna 2017 
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PREZENČNÍ LISTINA ŘÁDNÝCH DELEGÁTŮ 

základní organizace ČSS číslo průkazu ČSS - delegát I náhradník podpis ?náhradník? 

1-01 Český kras 726 Pavel Bosák I o -------1-r--+k-_::-,,,"'""-=r=__.,.'O_~ 

1-02 Tetín 49 Ladislav Pecka I o 
1-04 Zlatý Kůň 4235 Jaroslav Bohatý I 
------------- ~-- -·---'-L'-'#~CL~C"j.<74--=--------------- o 

D 
____ TI 

1-05 Geospeleos 2892 Michal Novák / 

1-06 Speleologický klub Praha 4105 Jan Otava I 3902 Vlad imír Bláha 

1-07 Krasová sekce 1000 Daniela Bílková I ~-p LJ --------- ~-------

1-08 Speleoklub Týnčany 

1-09 Niphargus 

1-10 Speleoaquanaut 

1-11 Barrandien 

2-01 Chýnovská jeskyně 

2-02 Šumava 

3-01 Macarát 

3160 Radim Brom / o o 
/)I) - ---r--r 

2985 Daniel Hutňan / f/,y,, '-- LJ 

I 

1_5_0_2 _M_ o __ jm_ ír_ Z_ áv_ i_š_k_a __ /~3_3_69_V~lastislav Vytiska~/ ~ Li {lAZ- ~ 
968 Karel Drbal //,'J!, /S5~a& rn-1 vr~ď I ______ U-;:==; 

2991 Petr Hanzlík I LJ 
1050 Vladimír Říha I LJ 

3_-0_2_J_es_k_yn-vá_ři_P_lz_e_ň ____ 1_6_56 Karel Kocourek / \l-.J\ ~ lP-- LJ 
3-03 Šumavský kras / {)____ LJ 
3-05Perrnoníci ~~s~ J~ \JQ..0~ c~ \.)."= TI 
4-01 Liberec 4013 Ivan Rous I LJ 
4-03 Lab-sk_é_p-ís-k-ov_c_e ____ 2_98_8_ J_o_s_e_f _Odehnal ---,,--~-~--~- LJ 
~~ o 

1129 Miloslav Hájek I 3234 Pavel Řehák 1-.A'.~:....--~_....,_________ O 5-01 Bozkov 

_5-0=2=Al=b=e_n-· c=e====~~----~-=24_7_R_a_d_k_o_T_ás_l_er ___ /1~~~-'= "~=,--------------LJLJr==r 
5-03 Broumov 251 Oldřich Jenka _____!/;;li_~ 

I I -~ LJ 5-05 Trias 

5-07 Antroherpon 

6-01 Býčí skála 

6-02 Vratíkovský kras 

6-04 Rudice 

6-05 Křtinské údolí 

6-06 Vilémovická 

6-07 Tišnovský kras 

6-08 Dagmar 

6-09 Labyrint 

6-10 Hluboký závrt 

6-15 Holštejnská 

6-16 Tartaros 

6-17 Topas 

6-18 Cunicunulus 

--------;:o===;-

1536 Pavel Krátký 

1623 Eva Valen tová 
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Valná hromada České speleologické společnosti 
21. dubna 2017, Sloup v Moravském krasu ~ 

~ PREZENČNÍ LISTINA ŘÁDNÝCH DELEGÁTŮ 

základní organizace ČSS číslo průkazu ČSS - delegát I náhradník 

6-19 Plánivy 

6-20 Moravský kras 
_ PtTR. ?o!ft /G ~t 

2500 Michal Šenkýř I 4333 Jiří Kunc 
-- -- ---

6-21 Myotis 

6-22 Devon 

6-23 Aragonit 

6-25 Pustý žleb 

6-26 Speleohistorický klub 
Brno 

4377 Jana Trusníková 

3977 Petr Barák 

3771 Petr Andrýsek 

2861 Jan Sirotek 

1614 Pavel Michna 

/ 
I 
I 
I 
I 

6-27 při NP Podyjí 4636 Ondřej Karpíšek I 
6-28 Babická speleologická 3223 Ladislav Blažek / 
skupina 
----

7-01 Orcus 601 Josef Wagner I 
---- --

7-02 Hranický kras 3963 Libor Čech / 

7-03 Javoříčko 641 Miroslav Vaněk I 
7-04 Sever 649 Dalibor Janák I 
7-05 Mladeč - Vojtěchov / 

7-08 Sovinec 946 Marie Mazalová / 

7-09 Estavela 1455 Radek Kopecký / 

7-10 Hádes / 

7-11 Barbastell us / 

7-14 Ludmírov -Štymberk 3883 Radek Ševčík / 

i 
ti A-tt:Jlv 70 / /t G ti) \ 
J //O 80.lJ O /Ir:{ J:AN I tA 

~lfOlt ~~!}/ 
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Valná hromada České speleologické společnosti 
21. dubna 2017, Sloup v Moravském krasu 

PREZENČNÍ LISTINA NEHLASUJÍCÍCH ÚČASTNÍKŮ 
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Valná hromada České speleologické společnosti 
21. dubna 2017, Sloup v Moravském krasu 

USNESENÍ VALNÉ HROMADY ČSS 

Usnesení valné hromady ČSS 2017: 

~ Valná hromada ČSS schválila přednesenou zprávu o činnosti 2013-2016. 

~ Valná hromada ČSS uděluje absolutorium odstupujícímu předsednictvu ČSS. 

~ Valná hromada ČSS po projednání schválila navržené úpravy organizačního řádu ČSS ve 
znění, uvedeném v zápise z jednání. 

~ Valná hromada ČSS po projednání schválila zvýšení odvodů z členských příspěvků o 100,- Kč 
u řádných členů, příspěvků u individuálních o 200,- Kč; nově odvody činí 600,- Kč u řádných 
členů, příspěvky 1 200,- Kč u individuálních členů. 

~ Valná hromada ČSS schválila udělení čestného členství: 

Josef Wagner (ČSS, ZO 7-01 Orcus) 
RNDr. Radko Tásler (ČSS, ZO 5-02 Albeřice) 
Ing. Bohuslav Koutecký (ČSS, ZO 6-19 Plánivy) 
RNDr. Antonín Zelenka in memoriam 
Ing. Zdeněk Březina (ČSS, ZO 1-01 Český kras) 

~ Valná hromada ČSS schválila udělení medaile za zásluhy ve speleologii: 

MUDr. Pavel Slavík (ČSS, ZO 6-05 Křtinské údolí) 
Antonín Chaloupka (ČSS, ZO 6-04 Rudice) 
Václav Kacetl (ČSS, ZO 6-17 Topas) 

~ Valná hromada ČSS schválila delegátem do UIS Pavla Bosáka (ČSS, ZO 1-01 Český kras) 
a náhradníkem Zdeňka Motyčku (ČSS, ZO 6-25 Pustý žleb) i jejich případné kandidatury do 
orgánů UIS. 

~ Valná hromada ČSS zvolila novým předsedou ČSS Marka Audyho (ČSS, ZO 6-17 Topas). 

~ Valná hromada ČSS zvolila nové předsednictvo ve složení: 

Filip Doležal (ČSS, ZO 6-16 Tartaros) 
Zdeněk Motyčka (ČSS, ZO 6-25 Pustý žleb) 
Mojmír Záviška (ČSS, ZO 1-11 Barrandien) 
Radim Brom (ČSS, ZO 1-08 Speleoklub Týnčany) 
Tomáš Mokrý (ČSS, ZO 6-25 Pustý žleb) 
Libor Láník (ČSS, ZO 6-17 Topas) 
Jan Lenárt- náhradník (ČSS, ZO 7-01 Orcus) 

~ Valná hromada ČSS zvolila nový dozorčí sbor ve složení: 

Nedílná příloha 
zápisu jednání valné hromady ČSS 

Vratislav Ouhrabka (ČSS, ZO 5-01 Bozkov) 
Bohuslav Koutecký (ČSS, ZO 6-19 Plánivy) 
Jan Flek (ČSS, ZO 6-21 Myotis) 
Lukáš Falteisek - náhradník (ČSS, ZO 1-02 Tetín) 

21. dubna 2017 
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