ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST

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

č.j. CSS/183/URA/ZAPIS/2020

Praha, 25. 9. 2020

O b ě ž n í k č. 152/2020
Dne 11. 9. 2020 se konalo 17. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS
Přítomni: Audy, Láník, Mokrý, Motyčka, Flek, Koutecký, Ouhrabka, Šebela, Wagner
Omluveni: Lenart, Záviška
Hosté: Matuška (SZS ČSS)
I.

Ceny Speleofóra 2020 udělené předsednictvem

•

předsednictvo hlasováním schválilo udělení svých cen SPF 2020:
 objev v ČR: Tygří past (ZO ČSS 5-03)
 objev v zahraničí: Komnica a Žepa (ZO ČSS 6-17)
 zvláštní cena: Nové mapování systému Amatérské jeskyně (ZO ČSS 6-25)
 cena za nejlepší zprávu o činnosti za minulý rok: ZO ČSS 6-13

II. Příprava valné hromady 2021
•

valná hromada se bude konat v pátek 23. 4. 2021 ve Sloupě v Moravském krasu

•
•
•

VALNÁ HROMADA ČSS 2021: 23. 4. 2021
místo konání: Sloup v Moravském krasu

nezbytné náležitosti:
 na VČS ty ZO ČSS, které ještě neurčily svého delegáta, odhlasovat a DO ZÁPISU UVÉST
JMÉNO a případně i zástupce
 zprávu o činnosti za rok 2020, má-li být zahrnuta do kompletní zprávy pro VH, bezpodmínečně doručit do 28. 2. 2021 ELEKTRONICKY na adresu sekretariátu ČSS

•

předsednictvo hlasováním schválilo doporučení udělení čestného členství in memoriam Danielu
Hutňanovi (ZO ČSS 1-10)

•

předsednictvo vzalo na vědomí dosud doručené návrhy na jednání VH ČSS od ZO ČSS 1-02 a ZO
ČSS 6-26; stanoviska k nim budou delegátům zaslána před konáním VH ČSS 2021 současně se stanovisky návrhům, které ještě dorazí do 15. 9. 2020

III. Různé
•

předsednictvo hlasováním schválilo individuální členství Filipa Doležala

•

předsednictvo hlasováním schválilo návrh úprav bezpečnostní směrnice tak, jak je předložil Koutecký
za TK

•

předsednictvo vzalo na vědomí:
 informaci Audyho o postupném rozjezdu FB ČSS
 informaci Audyho o probíhajícím dořešování otisku eSpeleo ve formátu PDF ke stažení – stále
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tento modul není dokončen
 informaci Šebely o stavu SZS ČSS, o aktuálním stavu jejího financování a o nástinu jejího dalšího rozvoje
 stále se opakující problém s hledáním realizovatelného způsobu pojištění členů ČSS – jde i mj.
o rozdíl mezi pojištěním úrazovým, odpovědnosti a záchranné akce; trvá již členům ČSS
zasílané (prostřednictvím oběžníků) doporučení předsednictva zajišťovat si individuální
pojištění pro každou akci dle zvážení každého jednotlivce – sama ČSS má jen velice malou
vyjednávací sílu z více důvodů (rizikovost speleologických aktivit, výše pojištění apod.)
 informaci Vlčkové ke stavu vzájemných smluv ČSS a SMOPAJ, k podrobnostem stran OZ ve
vlastnictví ČSS a k dalším drobným provozním úkolům

Příští zasedání se koná v pátek 17. 12. 2020 v 930 v sídle ČSS v Praze.
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