ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST

CZECH SPELEOLOGICAL SOCIETY
150 00 Na Březince 1513/14, Praha 5

č.j. CSS/191/URA/ZAPIS/2019

Praha, 15. 10. 2019

O b ě ž n í k č. 148/2019
Dne 4. 10. 2019 se konalo 13. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS
Přítomni: Audy, Doležal, Láník, Mokrý, Motyčka, Záviška, Flek, Koutecký
Omluveni: Lenart, Ouhrabka
I.
•

Změna přepravce časopisu SPELEO
předsednictvo vzalo na vědomí informaci Vlčkové o zrealizovaném přechodu distribuce Spelea
z České pošty na Zásilkovnu: po souhlasu předsednictva a domluvě s D+H tiskárnou ve Veverské
Bítýšce, která zajišťuje tisk a zabalení výtisků pro jednotlivé ZO ČSS, poté po ověření přijatelnosti
změny u všech ZO ČSS (výslovně nesouhlasily pouze dvě ZO ČSS, které tak zůstaly v zásadní
menšině) a následném dopátrání nejvýhodnějších poboček Zásilkovny pro jednotlivé ZO ČSS byla
provedena registrace ČSS u firmy, připraveny soubory pro generování adresních štítků – Speleo
č. 77 již bylo distribuováno touto cestou; fakturace služeb Zásilkovny za distribuci bude od této
chvíle prováděna přímo na ČSS (tedy nikoliv prostřednictvím tiskárny jako doposud)

II. Změna dodavatele energií a prověřování fakturace od PayU
•

předsednictvo vzalo na vědomí:
 informaci Láníka o výsledku zjišťování možných výhod případné změny dodavatele energií:
žádná zásadní by se nekonala a s ohledem na další sama víceméně jen drobná úspora nenahradí očekávatelné komplikace, případně vzniklé z organizace změny
 informaci Láníka o výsledku jednání se zástupcem PayU o výši fakturace za provoz platební
brány ČSS: předávání potřebných dokumentů je v běhu

III. Smlouvy mezi ČSS a AOPK ČR
•

předsednictvo vzalo na vědomí informace dílem od Audyho a dílem od Vlčkové stran platných smluv
s AOPK ČR:
 smlouva o licenci na JESO je platná a není třeba ji jakkoliv měnit
 smlouva o zápůjčce nábytku bude dále prodloužena (možnosti odkupu apod. byly po podrobném prozkoumání odmítnuty)
 smlouva o spolupráci čj. 157/95 i s dodatkem čj. 157/2005 byla shledána jako již neaktuální i již
neopodstatněná a bude podáno její vypovězení

IV. Nehoda v Lopači – dopady
•

předsednictvo vzalo na vědomí informace dílem od Doležala a dílem od Motyčky:
 ukončené soudní projednávání po několika letech dospělo k jednoznačnému závěru, že „… jeli možnost jistit, má být jištěno…“
 v odůvodnění rozsudku však jsou uvedena některá stále ještě sporná tvrzení, proti nimž bude
dál spor pokračovat (př. „… na žebříku je nezbytné jistit vždy…“)
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•

předsednictvo v této souvislosti opět zdůraznilo zásadní nezbytnost podepisování příslušných formulářů při exkurzích do nepřístupných jeskyní, vedených členy ČSS SZS ČSS
– viz https://www.speleo.cz/metodika-odpovednost-exkurze

V. SZS ČSS
•

předsednictvo vzalo na vědomí informace náčelníka Šebely o postupu žádosti SZS ČSS o vstup do
ECRA; v této souvislosti byla již sekretariátem řádně zaregistrována doména CAVERESCUE.CZ,
která bude propojena se stávajícími stránkami SZS ČSS

VI. Speleofórum 2020

uzávěrka sborníku: 16. 12. 2019
termín a místo konání: Sloup v Moravském krasu 24. 4. až 25. 4. 2020
•

předsednictvo vzalo na vědomí informaci Vlčkové o úspěšné rezervaci prostor již v květnu tr.

•

předsednictvo věnovalo velkou pozornost problematice případného krácení článků a vydalo pokyn
ediční radě ve znění: „Krátit ty články, které se k speleologii vztahují pouze druhotně.“

•

předsednictvo projednalo možnosti elektronické verze sborníku SPF bez omezení papírové verze;
podrobnější diskuse bude dále pokračovat

VII. Různé
•

předsednictvo hlasováním neschválilo individuální členství Marka Šenkyříka

•

předsednictvo vzalo na vědomí:
 informaci o průběhu přípravy vydání publikace Rudolfa Musila v Knihovničce ČSS – na
textu nyní pracuje redakce a poté bude předložen k úpravám prof. Musilovi; ISBN z bloku
ČSS již bylo ediční radě sekretariátem dáno k dispozici
 stručnou informaci Motyčky o dění v UIS: organizace Mezinárodního roku ochrany krasu
a jeskyní 2021 má vlastní stránky www.iyck2021.org
 připomínku blížící se přípravy valné hromady ČSS v roce 2021
 informaci Audyho o oficiálním pozvání na kongres Kubánské speleologické společnosti
a výzvě ke spolupráci na výzkumu kubánských krasových oblastí - viz přiložené dopisy od
českého velvyslance

Příští zasedání se koná ve středu 11. 12. v 930 v sídle ČSS v Praze
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