
 
  
 
      

č.j. CS/189/URA/ZAPIS/2022 
Praha, 23. 6. 2022 

O b ě ž n í k č. 159/2022 
Dne 9. 6. 2022 se konalo 5. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS. 

Přítomni:  Lenart, Sirotek, Hejna, Láník, Motyčka, Šanda, Záviška, Ouhrabka, Koutecký, Manhart, Brom 
Hosté:  Falteisek 

Červnové zasedání předsednictva a dozorčího sboru se věnovalo především a velmi podrobně činnosti a budoucnosti 
pracovní komise pro speleovzdělávání. Zkrátka nepřišly ani další významné záležitosti, jako uzavření případu roz-
porů v ZO ČSS 6-05 Křtinské údolí, rozsáhlá účetní inventura materiálu užívaného SZS ČSS i nově vzniklé otaz-
níky stran ošetření autorských práv v tiskovinách, vydávaných ČSS; drobnější poznámky se týkaly také pracovní 
komise pro pseudokras či ještě komise pro speleopotápění. Stále přetrvávají i zatím neuzavřené úvahy o smyslu 
a náležitostech institutů jak kolektivního členství v ČSS, tak i individuálního členství. Projednával se též účast-
níky Speleofóra 2022 předložený požadavek na zveřejňování zpráv o činnosti ČSS; na konec předsednictvo uzavřelo 
ze své strany i spor v ZO ČSS 5-03 Broumov a důkladně probralo své možnosti přispět na vydání publikací připra-
vovaných SZS ČSS.  

Předsednictvo na svém zasedání rozhodlo o následujících závěrech a jednalo o těchto záležitostech: 

I. Jednání ve věci výjimek ZO ČSS 6-05 Křtinské údolí 

• Předsednictvo vzalo na vědomí informace Lenarta a Sirotka, kteří informovali o zamítavém stano-
visku MŽP ČR k odvolání v této věci a o příslušném odůvodnění a dále o předběžném záměru Správy 
CHKO MK vyhovět žádosti ZO ČSS 6-05 pouze částečně. Předsednictvo vyvinulo maximální úsilí 
k ochraně zájmů členů ČSS, ale zároveň vyčerpalo všechny možnosti působení v této záležitosti. 
V rámci působnosti předsednictva a dozorčího sboru je záležitost uzavřena. 

II. Pracovní komise předsednictva 

• Předsednictvo vzalo na vědomí informace Lenarta o dosavadním stavu konzultací s předsedy jed-
notlivých stávajících komisí. 

• Předsednictvo vzalo na vědomí informace Broma o jeho hodnocení stavu a výsledcích pracovní ko-
mise pro speleovzdělávání. 

• Předsednictvo schválilo hlasováním úkoly: 

 pracovní komise pro speleovzdělávání: vypracování vzdělávacího plánu do 30. 11. 2022 a pokus 
shromáždit nový tým (členy získat na základě výzvy členstvu ČSS) 

 předseda pracovní komise pro speleovzdělávání: vypracovat text výzvy členstvu ČSS ohledně 
účasti v komisi pro speleovzdělávání a předat jej sekretariátu k rozeslání členstvu ČSS i vedením 
všech ZO ČSS 

 předseda ČSS: vypracovat text výzvy vedením ZO ČSS k názoru na účast v pracovní komisi pro 
pseudokras a předat jej sekretariátu k rozeslání vedením všech ZO ČSS 

a) Jak předseda pracovní komise pro speleovzdělávání, tak druhý dostavivší se člen této komise shodně sdělili, 
že proti počátečnímu očekávanému zájmu o nabízené kurzy se setkali víceméně s velmi chladnou odezvou 
členstva ČSS, což je postupně odradilo od dalších svých aktivit v tomto směru. Přítomní se po velmi po-
drobné diskusi shodli na pokusu obnovit tuto komisi – viz výše uložené úkoly – a projednali další možnosti 
jako např. kurz základního speleomapování, zapojení SZS ČSS svými Lezeckými dny a jinými aktivitami, 
jakož i existenci a dostupnost odborných souvisejících publikací v knihovnách i na internetu aj.   
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b) Ohledně pracovní komise pro speleopotápění bylo předsednictvo informováno o závěrech ze setkání speleo-
potápěčů v Hraničné v květnu s tím, že komise bude doplněna o další členy, minimálně 1x ročně bude usku-
tečněné setkání speleopotápěčů a že je v plánu uskutečnění speciálního kursu pro speleomapování pod vodou. 

III. Účetní inventura materiálu pro SZS ČSS 

• Předsednictvo vzalo na vědomí informaci hospodáře ČSS o uzavřené účetní inventuře materiálu, 
jímž disponuje SZS ČSS. 

Předsednictvo projednalo přednesené závěry i okolnosti jak účetní, tak operativní evidence materiálu ČSS, spra-
vovaného a užívaného stanicemi SZS ČSS. Diskutoval se jak praktický rozdíl mezi oběma typy evidencí, tak 
další souvislosti jako kontrola životnosti materiálu aj. Obsah aktuálně pořizovaného materiálu je vždy zúčtován 
příslušným donátorům v ročním zúčtování, jež je součástí zpráv o činnosti stanic SZS ČSS, zpracovávaným a 
odesílaným donátorům sekretariátem ČSS. 

IV. Různé 

• kolektivní členství v ČSS: otázek k řešení bylo zjištěno víc; např. kdo bude zájemce schvalovat, míra 
souladu stanov zájemce se stanovami ČSS, nutnost změny stanov ČSS, resp. organizačního řádu ČSS 
aj. 

• individuální členství v ČSS: po krátké debatě se přítomní shodli, že aktuálně nejnutnější úprava je 
v doplnění prokazatelnosti proškolení individuálního člena v bezpečnostní směrnici ČSS tím, že do 
přihlášky ke členství v ČSS k zaškrtnutí formy členství individuální bude doplněna věta s prohláše-
ním žadatele, že se s bezpečnostní směrnicí ČSS seznámil 

• žádost stran licence k fotografiím ve Speleu z r. 2016 k Hranické propasti: redakci a sekretariátu ČSS 
byl doručen e-mail s požadavkem zaplatit určitou částku dožadující se firmě; přítomní se shodli, že 
nejspíš jde o podvodné jednání firmy a že podklady budou předány k dalšímu prozkoumání právní-
kovi. Předsednictvo žádá autory příspěvků do publikací, aby vždy pečlivě kontrolovali, zda mají po-
třebná svolení autorů fotografií pro jejich publikování. Zároveň doporučujeme jednotlivým ZO ČSS, 
aby si vyřešily výkon licencí k fotografiím a mapovým dílům pořizovaných během činnosti ZO ČSS, 
aby nemohlo dojít ke ztrátě těchto „práv“ s odchodem jednotlivce ze ZO ČSS. 

• požadavek na zveřejňování zpráv o činnosti ČSS: předsednictvo diskutovalo o možnostech prezen-
tovat členům oceněnou výroční zprávu za uplynulý rok nebo její části. 

• spor v ZO ČSS 5-03 Broumov: debata se soustředila na problém kompetencí k lokalitám v CHKO 
Broumovsko; předsednictvo rozebralo celou situaci z různých úhlů pohledu.  

• publikace připravované SZS ČSS: předsednictvo prodiskutovalo podané návrhy a hlasováním schvá-
lilo finanční prostředky na realizaci vydání publikace ke 40 letům SZS ČSS s tím, že rozdíl financí do 
původně požadované částky si musí SZS ČSS již zajistit sama svými silami.  

 

Příští zasedání se koná ve středu 5. 10. 2022 v 930 v zasedací síni Mediformu v Brně. 
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