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č.j. CSS/248/URA/ZAPIS/2019    
Praha, 18. 12. 2019    

 

O b ě ž n í k č. 149/2019 
Dne 11. 12. 2019 se konalo 14. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS 

Přítomni: Audy, Láník, Lenart, Motyčka, Záviška, Ouhrabka  
Omluveni: Doležal, Mokrý, Flek, Koutecký  

I. Smlouvy s AOPK ČR 

•  předsednictvo opětovně projednalo smlouvu č. 157/95 a jejího dodatku z r. 2005 a rozhodlo, že nejdřív 
všechny smlouvy s AOPK ČR (platné a zákonné) budou předány k prostudování právníkovi; sama 
zmíněná smlouva o vztazích se totiž jeví jako dnes již neúčinná 

II. 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 Audyho o aktualizaci příslušné části webových stránek ČSS, 
kde je též již vyvěšen termín i místo konání; obojí včetně termínu uzávěrky již bylo zveřejněno 
v oběžníku č. 148 z minulého zasedání 

• předsednictvo pověřilo Audyho projednat s dosavadním organizátorem exkurzí Kouteckého, zda se 
této úlohy ujme i na SPF 2020; jde o soupis exkurzí, zabezpečení přihlášek na ně aj., což vše je po-
třeba zprovoznit do konce února 

III. Vydávání Spelea 

• předsednictvo podrobně projednalo současnou formu vydávaného časopisu Speleo a jiné její možnosti 
(organizační řád ČSS to nijak neupravuje) - do úvahy přicházejí v zásadě tři možnosti: 

 papírový tisk 1x ročně – ovšem tak by se Speleo z pohledu legislativy spojené ISBN/ISSN do-
stalo již do role běžné ročenky 

 papírový tisk 2x ročně - významnější debata nad touto variantou však neproběhla 

 jen elektronicky na webu: tato varianta se setkala s největším ohlasem a bude dále počátkem 
příštího roku probírána podrobněji (mj. ČSS vlastní ochrannou známku eSpeleo i e-Speleo) 

IV. Nehoda v Lopači – dopady 

• předsednictvo vzalo na vědomí informace Motyčky: 

 dovolání k Ústavnímu soudu skončilo s negativním výsledkem: vše bylo zamítnuto s tím, že 
povinnost jištění na žebříku platí VŽDY 

 v plánu je připravit nějakou odbornou panelovou diskusi např. i za účasti členů Českého horo-
lezeckého svazu o problematice jištění na žebřících; výstupy z takového setkání by měly být 
protiváhou při všech dalších podobných případech – samotný závěr ÚS totiž je v praxi nereálný  
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• předsednictvo rozhodlo, že se mj. musí znova probrat a případně upravit spolková bezpečnostní směr-
nice, a proto budou v uvedeném pořadí následovat tyto kroky:

 I. pověřilo Motyčku zajištěním právní rešerše

 II. poté předsednictvo rozhodne, jak ji hodlá zúročit ve spolkových základních dokumentech

 III. nakonec bude pověřena technická komise předsednictva zapracováním výsledků svého
rozhodnutí do příslušných dokumentů ČSS

V. Příprava valné hromady 2021

• předsednictvo vzalo na vědomí informace Vlčkové o předběžném přípravném harmonogramu akcí

• předsednictvo hlasováním schválilo termín konání Speleofóra 2021, jemuž dle organizačního
řádu předchází jednání valné hromady ČSS, na 24. 4. – 25. 4. 2021

• valná hromada se tedy bude konat v pátek 23. 4. 2021, a to opět ve Sloupě v Moravském krasu

• VALNÁ HROMADA ČSS 2021: 23. 4. 2021

• místo konání: Sloup v Moravském krasu

VI. Různé

• vydání publikace Rudolfa Musila v Knihovničce ČSS – čeká se na konkrétní připomínky člena
ediční rady Pavla Bosáka

• účast zástupců SZS ČSS na kongresu ECRA v Istanbulu - dle pozdějšího upřesnění náčelníka
Šebely z důvodu válečných událostí (Turecko - Sýrie a dalších) bylo místo konání na poslední chvíli
změněno do klidnější oblasti do Baradine Cave, Istrie, Chorvatsko

• Mezinárodní rok krasu a jeskyní 2021 – „support-letter“ byl řádně odeslán UIS; účast se nijak neo-
mezuje – lze pod hlavičkou IYCK 2021 pořádat veřejné debaty a přednášky, exkurze aj.; v rámci této
diskuse bylo rozhodnuto o úpravě obsahu jednoho z úvodních bloků hlavní stránky webu ČS, kam
bude aktuálně umístěn odkaz na stránky IYCK 2021

Příští zasedání se koná ve středu 26. 2. 2020 v 930 v Mediformu v Brně 
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