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Praha, 22. 6. 2017

O b ě ž n í k č. 137/2017
A)

Dne 14. 6. 2017 se konalo 2. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS

Přítomni: Audy, Brom, Láník, Záviška, Flek, Ouhrabka
I.

Hledání technického správce
•

•
•

předsednictvo projednalo množství souvisejících otázek stran používaného redakčního systému, stávajících oprávněných editorů webu ČSS, možnosti tzv. „newsletteru“ vůči provozu
RSS-kanálu a v zásadě se shodlo, že je nelze řešit bez technického správce webu ČSS
předsednictvo schválilo hlasováním, že půjde o proplácenou činnost technického správce, ovšem
dohoda bude až na základě návrhů vybraného kandidáta na tuto funkci
ex post zasedání - cca týden - se již ohlásil kvalifikovaný zájemce o tuto funkci, nejprve však musí vše
probrat s příslušnými členy předsednictva, až poté lze očekávat již jeho aktivní péči o web ČSS a urychlené vyřešení současných problémů

II. Otázka vstupu spolku či jeho složek do správních řízení a jiné související
•

•

předsednictvo vzalo na vědomí podnět ze strany AOPK ČR o to, aby do zahájených správních řízení o výjimkách (informace dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) ČSS vstupovala účinněji než dosud; dotčené ZO ČS, nejsou-li samy z titulu existence jejich vlastní platné
výjimky osloveny jako přímý účastník řízení, by se tak měly aktivněji zajímat o území, v němž
se zabývají vlastní speleologickou činností
předsednictvo pověřilo Vlčkovou rozesláním výzvy předsednictva k této problematice v následujícím znění a doporučilo tuto výzvu doplnit vzorem žádosti, o zasílání zmiňovaných informací:
„Tímto se jednotlivé základní organizace České speleologické společnosti vyzývají k využití
zákonné možnosti dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, přihlásit se jako
samostatná právnická osoba k zasílání informací o zahájených správních řízeních na lokalitách a územích, kde vyvíjejí svoji speleologickou činnost.“

III. Vzdělávací řád a pojištění o odpovědnosti lektorů a instruktorů
•

•

předsednictvo vzalo na vědomí průběžnou informaci Broma o stavu jednání s pojišťovnami; zopakoval, že celá přijatelná nabídka zatím zahrnuje jedinou pojišťovnu, a to s velmi omezenou
nabídkou
v této souvislosti byly ověřeny další stávající pojistky spolku, a to úrazová a pojištění zaměstnance spolku; posléze předsednictvo odložilo konečné rozhodnutí o těchto dvou pojištěních na
příští zasedání a pověřilo Vlčkovou prověřit účinnost zaměstnanecké pojistky

IV. Ediční rada
•

předsednictvo vzalo na vědomí informaci Audyho o stavu zpracování nejnovějšího Spelea č. 71,
kde bude uveden výtah ze Zprávy o činnosti ČSS za období 2013 - 2016 (kompletní zpráva
bude po vytištění rozeslána v listinné podobě všem ZO ČSS do jejich knihovniček), a informační brožury pro letošní kongres UIS v Austrálii

V. Návrhy na zefektivnění práce sekretariátu
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•

předsednictvo vzalo na vědomí informace a návrhy Vlčkové a odložilo další postup v této otázce na
příští zasedání

VI. Stav zápisu spolku ve veřejném rejstříku
•
•

předsednictvo vzalo na vědomí dokument advokátní kanceláře o stavu řešení; nezapsaných pobočných spolků zbývá cca 10, samotný hlavní spolek bude dořešen v několika dnech
předsednictvo se shodlo, že další revizi stavu s konečným doporučením případně zbývajících ještě
nezapsaných ZO ponechá na závěr tohoto roku a zatím nebude nic dalšího podnikat

VII. Podnět stran současných aktivit Báňského úřadu
•
•

předsednictvo vzalo na vědomí zjištěné informace o určité formě aktivního zájmu Báňského úřadu o ČSS
předsednictvo po delší debatě pověřilo Vlčkovu rozeslat jednotlivým ZO ČSS druhou samostatnou
výzvu ve znění:
„Předsednictvo důrazně doporučuje všem ZO ČSS, aby v případě, že na ně budou vzneseny
požadavky ze strany Báňského úřadu nebo orgánů státní správy, týkající se Báňského úřadu,
aby svůj další postup v této záležitosti konzultovaly s předsednictvem ČSS.“

VIII.
•
•

Nehoda v Lopači
předsednictvo v tomto vzalo na vědomí informace Audyho a Vlčkové o dalším vývoji situace kolem podzimní nehody v Lopači
předsednictvo pověřilo Zdeňka Motyčku veškerou agendou, vzniklou ve spojení s touto nehodou, spojenou s ČSS

IX. Stavba na pozemku v Bubovicích - kupní smlouva se ZO ČSS 1-05 Geospeleos
•

předsednictvo vzalo na vědomí informace Vlčkové, že se čeká na vlastní návrh kupní smlouvy od
statutárního zástupce ZO ČSS 1-05 Geospeleos, aby prodej budovy základny byl realizován;
ten byl schválen již minulým předsednictvem v lednu 2017

X. Podpora vydání publikace o Altinbesik
•

předsednictvo hlasováním schválilo finanční podporu druhému dílu publikace o Altinbesik Evžena Janouška na základě jím řádně předložené žádosti (ZO ČSS 1-05 Geospeleos), a to:
„Předsednictvo v souvislosti s podporou významnému projektu Altinbesik v Turecku uhradí
část nákladů na vydání druhého dílu publikace o Altinbesik Evženu Janouškovi ve výši
25 000,- Kč s tím, že na základě vydání ISBN z bloku ČSS této publikaci bude v tiráži publikace uveden vydavatel Česká speleologická společnost ve spolupráci se ZO ČSS 1-05 Geospeleos
a grafické logo ČSS.“

XI. Různé
•

•
•
•

předsednictvo hlasováním schválilo příslib úhrady části nákladů na vzdělávací kurzy v tomto roce ve výši maximálně 50% na jeden každý z případně realizovaných a pověřilo Broma zpracováním konkrétního návrhu na nákup potřebné projekční techniky
předsednictvo pověřilo Závišku a Broma domluvit se o nabídce čestného člena ČSS Františka
Skřivánka předání jeho archivu ČSS
předsednictvo pověřilo své členy přípravou nápadů k oslavám 40. výročí založení ČSS, připadajících na příští rok
předsednictvo vzalo na vědomí informaci Broma o přípravách letošního podzimního Setkání
2017, které bude v září pořádat ZO ČSS 4-03 Labské pískovce, konkrétní termín a místo budou
uveřejněny v červenci
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•

předsednictvo vzalo na vědomí informace Vlčkové a složitějších případech zániků členství pro
neplacení členských příspěvků, a to od ZO ČSS 4-05 Goethe, ZO ČSS 7-05 Mladeč-Vojtěchov,
skupiny polských individuálních členů a Martina Přibila (ZO ČSS 5-07 Antroherpon) a doporučilo Vlčkové vhodná řešení

Příští zasedání se koná ve středu 20. 9. 2017 v 930 v sídle Mediformu v Brně.

B)

Různé provozní přípodotky

V tuto chvíli jen prosím o OPRAVDOVOU POZORNOST OBĚMA ROZESLANÝM VÝZVÁM
předsednictva na skupinové e-mailové adresy - obě jsou pro nás prakticky životně důležité.

Krásné bádací léto.
Veronika
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