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č.j. CSS/218/URA/ZAPIS/2017    
Praha, 14. 12. 2017    
 

O b ě ž n í k č. 139/2017 
A) Dne 13. 12. 2017 se konalo 4. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS 

Přítomni: Audy, Brom, Láník, Motyčka, Záviška, Koutecký, Flek, Ouhrabka 
Omluven: Mokrý 

I. Příprava Speleofóra 2018  

• předsednictvo vzalo na vědomí informaci pověřených osob o zajištění jak prostor pro konání Spe-
leofóra 2018, tak i o probíhající přípravě sborníku a o úpravě příslušné části www.speleo.cz 

• předsednictvo hlasováním schválilo plnobarevnou verzi sborníku 
• předsednictvo hlasováním schválilo mírné zvýšení vstupného na Speleofórum 2018: 

o nečlenové: 250,- Kč 
o členové ČSS: 190,- Kč 
o důchodci: 100,- Kč 

 

termín konání 20. - 22. 4. 2018 

místo konání Sloup v Moravském krasu 

pořadatel ZO ČSS 6-16 Tartaros 

 
II. Vzdělávací řád a pojištění o odpovědnosti lektorů a instruktorů 

• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o trvajícím úkolu společně s Bromem; stále se 
nepodařilo nalézt vhodnou partnerskou pojišťovnu - zatím lze řešit žádané pojištění pouze 
jednorázově na každou akci zvlášť (potřebné formuláře jsou vyvěšeny na www.speleo.cz); 
problém je mj. i v pojištění v případě „členských“ akcí na rozdíl od akcí, jichž se účastní 
i nečlenové ČSS 

III. Otázky k vedení seznamu členů ČSS s ohledem na legislativu o ochraně osobních údajů 

• předsednictvo vzalo na vědomí informace Vlčkové a Motyčky a dospělo k závěru, že: 
o jedná se z pohledu hlavního spolku jednak o evidenci členů spolku, jednak o zákazníky 

e-stánku ČSS; z pohledu typu akcí, jichž se tato problematika týká, jde navíc o seznamy 
účastníků exkurzí a akcí v podzemí, jejichž pořadateli je ČSS či její organizační složky ne-
bo pobočné spolky 

o otázku evidencí členů v jednotlivých ZO ČSS není možno řešit jednotlivě - jako poboč-
ným spolkům bude všem ZO ČSS rozeslán návrh příslušné vnitřní směrnice celého spol-
ku k připomínkám spolu s následnými doporučeními, jak jejich skupinové adresáře 
správně ošetřovat 

ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST 
CZECH SPELEOLOGICAL SOCIETY 

150 00 Na Březince 1513/14, Praha 5 
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o závěrečným řešením bude jednak úprava organizačního řádu ČSS, jednak vypracování 
speciální interní směrnice pro dodržení požadavků dotčených legislativních norem 

IV. Návrh smlouvy Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové 

• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Vlčkové o předem rozeslaném textu navrhované 
smlouvy SVK HK 

• předsednictvo hlasováním schválilo s ničím nepodmíněné stažení v návrhu smlouvy jmenova-
ných e-publikací vyvěšených na www.speleo.cz bez nutnosti podepisovat jakoukoliv smlouvu 
z důvodu její faktické bezpředmětnosti 

V. Tragická nehoda Jiřího Vokáče (Štajgra) 

• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Vlčkové a Závišky o podrobnostech smrtelné nehody 
Jiřího Vokáče (bývalý člen ZO ČSS 3-02 Jeskyňáři Plzeň, jakož i SZS ČSS, bývalé stanice Plzeň)  

• předsednictvo hlasováním schválilo proplacení částky ve výši 5 000,- Kč na české sbírkové konto, 
založené rakouskými jeskyňáři na podporu pozůstalé rodiny 

VI. Příprava oslav 40. výročí založení ČSS 

• předsednictvo vzalo na vědomí průběžné další informace na téma oslav 40. výročí založení ČSS: 
o podrobnosti budou posléze sděleny na Speleofóru 2019 formou konferenčního příspěvku 
o v plánu je mj. výstava v Okresním muzeu Blanska v létě 2019, na niž by plynule navazo-

vala říjnová oslava v lomu Velká dohoda 
• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Fleka, že Setkání 2018 bude organizováno ZO ČSS 6-21 

Myotis 

 

Příští zasedání se koná ve středu 13. 3. 2018 v zasedací místnosti Mediformu v Brně. 

 
B) Různé provozní přípodotky 

Přeji všem pohodové vánoční svátky a hlavně zdraví a dobrou náladu v roce 2018. 

Veronika 
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