
 

 
 
  
 
      

č.j. CS/373/URA/ZAPIS/2022 
Praha, 9. 1. 2023 

O b ě ž n í k č. 161/2022 
Dne 14. 12. 2022 se konalo 7. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS. 

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

Prosincové zasedání předsednictva a dozorčího sboru se zabývalo rozpočtem ČSS na rok 2023, předloženým návrhem na 
vznik nové ZO ČSS v Křtinském údolí, přípravou projektů SpeleoWiki, a SpeleoGO (nová forma podpory ZO ČSS), 
konceptem další činnosti pracovní komise pro vzdělávání včetně základního kursu speleologie, přípravou podzimní kon-
ference a mezinárodního setkání speleologů v Moravském krasu a dotažením návrhu rámcové smlouvy o pojištění členů 
ČSS s pojišťovnou UNIQA.  

Mezi dalšími projednávanými záležitostmi byly mj.: informace o možnosti uzavírání DPP na plnění JESO, optimalizace 
nákladů na správu serverových a hostingových služeb, schválení nového vzoru členských průkazů ČSS a přijetí čtyř 
nových individuálních členů.  

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

I. Rozpočet na rok 2023 

• předsednictvo hlasováním schválilo rozpočet na rok 2023, který je postaven jako přebytkový v ná-
sledující struktuře: 

Příjmy  Výdaje 

Členské příspěvky 1 089 000 Kč  Provoz sekretariátu 401 360 Kč 
Dotace a dary 390 000 Kč  SZS 400 000 Kč 
Tržby z prodeje 65 250 Kč  Speleofórum vč. sborníku 215 000 Kč 
   Ostatní publikace 111 800 Kč 
   Ostatní 137 222 Kč 

Příjmy celkem 1 544 250 Kč  Výdaje celkem 1 265 382 Kč 

Přebytek (rezerva) 236 768 Kč    
 
• předsednictvo hlasováním schválilo pořízení „spořicího účtu“ ČSS 
• předsednictvo rozhodlo, aby sekretariát nadále editorské a autorské výtisky posílal v případě jejich 

nevyzvednutí na Speleofóru či osobně na sekretariátu jen na dobírku ve výši poštovného a dobíreč-
ného 

• předsednictvo rozhodlo o zřízení spořicího či termínovaného vkladu k účtu ČSS 

Předsednictvo projednalo podrobně návrh rozpočtu na rok 2023, upřesnilo jednotlivé položky předpokládaných pří-
jmů a výdajů a rozpočet schválilo.  
Z důvodu zvyšujících se nákladů na energie a služby musí Česká speleologická společnost hledat úspory. Jedná se 
např. o úsporu nákladu na distribuci sborníků Speleofórum, a proto budou autoři vedeni k jejich osobnímu vyzved-
nutí přímo na Speleofóru nebo sekretariátu. Zároveň se ČSS snažit uspořit na nákladech za mailhostingové a web-
hostingové služby. Po letech využívání webhostingových služeb zdarma došlo ze strany poskytovatele Web4U k jejich 
zpoplatnění. Vzhledem k tomu, že těchto služeb využívaly pouze některé ZO ČSS nebo jednotliví členové ČSS, ne-
může nadále ČSS ze členských příspěvků hradit webhosting pouze jim. Uživatelům skutečného prostoru (čili nejde 
o alias e-schránky, které budou provozovány beze změny) budou po odstěhování jejich dat na vlastní infrastrukturu 
(hrazenou z jejich vlastních finančních zdrojů), následně zřízeny alias odkazy na ně tak, aby tito uživatelé stále mohli 
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užívat své dosavadní e-mailové adresy; pokud tak do půl roku neučiní, hlavní spolek jim začne náklady na užívaný 
prostor přefakturovávat k úhradě. Jde o férovost vůči ostatním z řad členstva ČSS, kteří žádný prostor na doméně 
speleo.cz neužívají, a přesto by měl být zmíněným uživatelům hrazen z jejich členských příspěvků.  
Vzhledem k aktuální situaci s inflací předsednictvo rozhodlo, že bude zřízen spořící účet či termínovaný vklad pro 
zhodnocení finančních prostředků na účtu ČSS. 

II. Návrh na založení nové ZO ČSS v Křtinském údolí 

• předsednictvo vzalo na vědomí návrh na založení nové ZO ČSS spolkem Skupina pro speleologický 
výzkum jeskyně Výpustek a Křtinského údolí, z.s. 

• předsednictvo vzalo na vědomí informace ze ZO ČSS 6-05 Křtinské údolí o vyloučení tří členů, kteří 
současně stojí za návrhem na založení nové ZO ČSS a o negativním stanovisku k založení nové ZO 
ČSS 

Předsednictvo během diskuse dospělo k závěru, že k podanému návrhu je nutno doplnit další údaje proto, aby mohlo 
být vyhlášeno korespondenční hlasování stávajících ZO ČSS o vzniku nové ZO ČSS. Žádající byli proto předsedou 
dozorčího sboru ČSS vyzváni k zaslání potřebných podkladů dle organizačního řádu – tedy doklad, že ZO ČSS za-
kládá alespoň pět osob a plán činnosti. Předsednictvo oslovilo ZO ČSS 6-05 s žádostí o stanovisko k návrhu na vznik 
nové ZO ČSS; výbor ZO ČSS 6-05 odpověděl, že stanovisko je negativní s odkazem na předchozí vyloučení žadatelů 
ze ZO ČSS. Dozorčím sborem bylo potvrzeno, že vyloučení ze ZO ČSS znamená i vyloučení z celé ČSS (na rozdíl 
od řádného přestupu či změny formy členství).  
Ještě před vydáním tohoto oběžníku byla v reakci na nutnost doplnit údaje vyplývající z organizačního řádu ČSS 
žádost Skupiny pro speleologický výzkum jeskyně Výpustek a Křtinského údolí o založení nové ZO ČSS tímto žada-
telem stažena.   

III. Příprava projektu SpeleoWiki 

• předsednictvo vzalo na vědomí informaci o pokračování přípravy projektu SpeleoWiki 
Projekt SpeleoWiki je připravována s cílem vytvořit databázi umožňující shromažďovat údaje o jeskyních, ukládat 
jednotlivé archiválie, fotodokumentaci, mapy atp. pro potřeby členů ČSS. V rámci SpeleoWiki je zahrnut záměr do 
budoucna shromažďovat mj. i zprávy o činnosti ZO ČSS na jednotlivých lokalitách. Databáze bude přístupná vý-
hradně členům ČSS, přičemž v databázi je naplněna většina informací o jeskyních v severní části Moravského krasu. 
SpeleoWiki je v současnosti ve fázi prvotního testování a bude oficiálně představena na Speleofóru 2023 ve Sloupě. 

IV. Doručování zpráv o činnosti ZO ČSS 

• předsednictvo se shodlo, že do podmínek ocenění zprávy na Speleofóru bude doplněna věta: „Pod-
mínkou účasti v soutěži nejlepších zpráv o činnosti za minulý rok je souhlas dotčené ZO ČSS a autorů 
zprávy se zveřejněním zprávy v její elektronické verzi. Souhlas se zveřejněním výroční zprávy je sou-
časně považován za přihlášku do soutěže o nejlepší výroční zprávu ZO ČSS.“ 

Zveřejňování zpráv oceněných na Speleofóru je komplikováno technickými otázkami zejména autorských práv a jejich 
vypořádání, jakož i dostupností a kvalitou elektronických verzí zpráv. Zároveň chce předsednictvo umožnit členům 
ČSS podívat se na zprávy, které si vysloužily jeho ocenění. Předsednictvo tedy rozhodlo, že pro účast v soutěži o nej-
lepší zprávu bude požadovat souhlas se zveřejněním v členské části www.speleo.cz a v databázi SpeleoWiki – tedy 
pouze na místech s přístupem členů ČSS, nikoliv veřejnosti. Žádáme tedy tímto všechny ZO, aby při zaslání elektro-
nické verze zprávy jednoznačně vyjádřily svůj souhlas nebo nesouhlas se zveřejněním výroční zprávy v členské části 
www.speleo.cz a v databázi SpeleoWiki. 

V. Pracovní komise pro vzdělávání 

• předsednictvo hlasováním schválilo Jaroslava Bohatého (ZO ČSS 1-04 Zlatý Kůň) jako člena komise 
namísto dosavadní členky Heleny Vysoké (ZO ČSS 1-05 Geospeleos) 

• předsednictvo souhlasilo s uspořádáním základního kurzu speleologie  
Komise pro vzdělávání po téměř roční přípravě předložila ambiciózní plán Základního kurzu speleologie, zaměřený 
zejména na nové členy ČSS, ovšem pro nečleny ČSS bude přístupný také. Kurz bude mít stanoven vstupní poplatek 
se slevou pro stávající členy ČSS. Bude rozložen do šesti víkendů – po třech na jaře a třech na podzim. Kurz bude 
podrobně představen na Speleofóru 2023 ve Sloupu a jeho zahájení komise pro vzdělávání plánuje na podzim 2023, 
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případně zjara 2024.  

VI. Pojištění členů ČSS u pojišťovny UNIQA 

• předsednictvo hlasováním schválilo konečné znění pojišťovací smlouvy 
Po dlouhém vyjednávání se podařilo finalizovat znění smlouvy s pojišťovnou UNIQA, která je ochotna pojistit spe-
leologa na zahraniční akci. Podmínky smlouvy jsou podobné těm, jež má vyjednány Český horolezecký stav, a vzta-
hují se na speleologii včetně speleoalpinismu a speleopotápění. V současné chvíli se čeká na podpis smlouvy, který je 
nutnou podmínkou realizace této služby. Start pojištění se plánuje od dubna 2023. V současné chvíli se dokončuje 
systém přihlašování se k pojištění – podrobné informace budou zveřejněny na webu ČSS i rozeslány spolkovou hro-
madnou poštou.  

VII. SpeleoGO 

• předsednictvo hlasováním schválilo podmínky nového programu podpory malých projektů pro 
členy ČSS, ZO ČSS a širší speleologické týmy.  

ČSS podporuje jednotlivé členy, základní organizace i širší týmy v jejich speleologické činnosti a pro tento účel 
předsednictvo připravilo nenárokový jednorázový příspěvek SpeleoGO. Z něj mohou být podpořeny ty projekty, které 
naplňují čl. II. Stanov ČSS – Poslání, účel a činnost spolku, jako např. objevitelská činnost na domácí lokalitě; 
vystrojení jeskyní; organizování setkání, exkurzí, expedic; kurz nebo vzdělávací aktivita. Detailní podmínky výzvy 
pro rok 2023 budou zveřejněny na www.speleo.cz. 

VIII. SpeleoPartner 

• předsednictvo vzalo na vědomí informaci o novém SpeleoPartnerovi firma SpeleoCajky.cz, nabízejí-
cím možnost využívat slevu 5 % při osobním převzetí zboží v Bílovicích nad Svitavou  

Předsednictvo se snaží postupně rozšiřovat síť partnerů ČSS, kteří poskytují členům ČSS výhody a slevy. Všechny 
výhody u partnerů ČSS najdete na www.speleo.cz/speleo-partner. 

IX. Různé 

• možnost získávání odměny za ukládání dat do JESO: předsednictvo vzalo na vědomí informaci 
z AOPK ČR o možnosti uzavírat placené dohody o provedení práce jednotlivými členy ČSS na napl-
ňování IS JESO ze strany provozovatele – AOPK ČR; kontaktní osobou je Filip Chalupka ze SCHKO 
Moravský kras (filip.chalupka@nature.cz) 

• nové členské průkazy ČSS: účastníci zasedání probírali připravené grafické návrhy, schválený pod-
klad se předal grafikovi zpět k dokončení 

• provoz platební brány PayU, bankovní služby: diskuse se točila kolem jednak ceny za provoz pla-
tební brány, jednak kolem pořízení platebního terminálu; budou prověřeny aktuální podmínky 

• přihlášky čtyř nových zájemců o individuální členství v ČSS: předsednictvo hlasováním schválilo 
individuální členství Jaromíra Volka a Petra Sedláka a Radky a Igora Černých 

 
Příští zasedání se koná ve středu 15. 2. 2023 v 930 v Mediformu v Brně.  

http://www.speleo.cz/
http://www.speleo.cz/speleo-partner
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