
          Podklad pro jednání valné hromady ČSS 2021 
platný ke dni 22. 12. 2020 

I. Soupis návrhů zaslaných na projednání valnou hromadou ČSS 2021 
 
A) Návrhy základních organizací ČSS 

Originály návrhů ze ZO, stažené ze zápisů výročních členských schůzí, jsou přiloženy. 

ZO 
obecné návrhy, tak jak byly zaslány v zápisech z výročních členských 
schůzí 

ZO ČSS 1-02 Tetín 

kolektivní členství 
přenesení pravomoci na přijetí člena-čekatele na výborovou schůzi 
vstup ČSS do Rady vědeckých společností ČR 
vydávání tiskoviny, který naváže na tištěné Speleo 
vstup ČSS do Evropské speleologické federace 
pojištění členů ČSS 

ZO ČSS 1-08 Speleo-
klub Týnčany 

servis ČSS pro základní organizace 
uveřejňování všech dokumentů ČSS 

ZO ČSS 6-20 Morav-
ský kras 

Stanovy české speleologické společnosti 
Čl.VI odst. 1a 
Čl. VI, odst. 1b) 
Čl. VI, odst. 1c) 

Organizační řád české speleologické společnosti 
Čl. IV Základní organizace ČSS 
Čl. VI. Ostatní 

Bezpečnostní směrnice 
ZO ČSS 6-26 Speleo-
historický klub Brno 

pojištění členů ČSS 

předsednictvo ČSS 

návrhy na udělení čestného členství in memoriam a medaile za zásluhy ve 
speleologii 
zrušení ZO ČSS 4-05 Goethe 
zvýšení odvodů z členských příspěvků 

B) Komentář předsednictva ČSS k návrhům ZO ČSS 
1. K návrhům ZO ČSS 1-02 Tetín: 

a) Kolektivní členství 

Navrhujeme do stanov a organizačního řádu ČSS přidat nový statut kolektivního členství, které 
bude určeno pro právnické osoby a organizace. 

Od kolektivního členství očekáváme dva cíle: 

1) Kolektivní člen svými příspěvky podpoří rozpočet ČSS (předsednictvo a sekretariát), 

2) Kolektivním členství daná organizace deklaruje podporu ČSS 

Roční příspěvek pro kolektivní členství může být navržen v několika variantách (5 000, 10 000, 
20 000… individuální). Dle každé varianty pak jsou odstupňovány práva a „benefity“ členství 
(volné vstup na akce ČSS, tiskoviny ČSS, slevy na nákup v e-shopu, hlas na valné hromadě(?), 
nebo jen možnost navrhovat předměty jednání na VH?). 

Komentář předsednictva ČSS: 

Zavedení institutu kolektivního členství by znamenalo zásadní změnu struktury a fungování 
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ČSS. Přínos kroku je nejasný a diskutabilní. Analogickou formou je platná úprava členství na 
úrovni celé základní organizace – pobočného spolu s vlastní právnickou osobou. 

Z výše uvedených důvodů zavedení institutu kolektivního členství nedoporučujeme. 

b) Přenesení pravomoci na přijetí člena-čekatele na výborovou schůzi 

Navrhujeme přenesení pravomoci přijetí člena-čekatele (nemá právo hlasovat na členské schůzi) na 
schůzi členů výboru ZO. To přinese větší flexibilitu ZO a právní ochranu společnosti při spolu-
práci s novými zájemci. Po odhlasování přijetí člena-čekatele většinou čelenů výboru, se stává 
členem – čekatelem do období konání členská schůze ZO, kde je jeho členství potvrzeno, nebo 
zrušeno. Poplatek na společnost odvádí až na období po přijetí členskou schůzí, na toto období 
mu je také vystavena členská legitimace. 

Komentář předsednictva ČSS: 

Zavedená práva členů základní organizace nemohou být omezována. Přijetí člena základní orga-
nizace je vždy na celé členské schůzi. 

Z výše uvedených důvodů přenesení pravomoci nedoporučujeme. 

c) Vstup ČSS do Rady vědeckých společností ČR 

Rada vědeckých společností České republiky, z.s., koordinuje v současné době 85 vědeckých 
společností z přírodovědných, lékařských, společenskovědních a technických oborů, což před-
stavuje zhruba 25 000 členů. 

Vědecké společnosti představují významný jednotící prvek oborový i mezioborový: jsou jedi-
nou institucí spojující odborníky z VŠ, akademie věd ČR i resortních výzkumných ústavů, jsou 
místem, kde se setkávají profesionálové s dalšími odbornými zájemci o příslušný obor, jsou 
otevřeny pro studenty všech stupňů, umožňují jim zde mimoškolní, neformální seznámení 
s vědci a pedagogy; často mají interdisciplinární charakter, některá vědecká zaměření společ-
ností nejsou zastoupena v akademických či jiných vědeckých institucích. Mnohé vědecké spo-
lečnosti jsou jedinou spojkou naší odborné veřejnosti s mezinárodními vědeckými organizace-
mi. 

Hlavní těžiště aktivit vědeckých společností spočívá v pořádání kongresů, konferencí, sympozií 
a seminářů mezinárodního či národního charakteru. 

Významnou složkou činnosti některých VŠ je provoz veřejně přístupných vědeckých knihoven, 
o mnoha tisících svazcích zahraniční literatury, získávaných výhradně výměnou za vydávaná 
periodika, která jsou často v oboru jedinečná. Vydávání vědeckých a odborných periodik, jak 
mezinárodních, tak s národním dopadem, je nutno považovat za jednu z nejdůležitějších aktivit 
vědeckých společností. Společnosti organizované v RVS vydávají zcela samostatně 10 meziná-
rodních časopisů a jsou členy mezinárodních unií a asociací. Některé společnosti se podílejí 
koncepčně nebo recenzním řízením na vydávání oborových, zejména středoškolských učebnic. 
Mnohé společnosti se aktivně vyjadřují k aktuálním společenským otázkám domácím i meziná-
rodním včetně návrhů zákonů. Radu vědeckých společností tvoří zástupci jednotlivých společ-
ností, kteří volí devítičlenný výkonný výbor v čele s předsedou. 

Rada vědeckých společností České republiky, z.s. poskytuje svým členům dotace na různé akti-
vity. Od vstupu ČSS do Rady vědeckých společností očekáváme možnost čerpání dotace na or-
ganizování Speleofora, Setkání jeskyňářů a konference Podzemí. Také podporu pro vydávání 
tištěného periodika, které naváže na Speleo. 

Více zde: Dotace: http://rvs.paleontologie.cz/rvs/dotace/ 

http://rvs.paleontologie.cz/rvs/dotace/
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Komentář předsednictva ČSS: 

Rada vědeckých společností, z.s., je zapsaným spolkem podle občanského zákoníku. Protože po-
slední zveřejněný zápis ze schůze spolku je ve veřejném rejstříku z roku 2015, nelze o současné 
činnosti tohoto spolku dohledat relevantní informace. Předsednictvu není jasný přínos členství ve 
spolku Rada vědeckých společností pro ČSS, případně její práva či povinnosti v rámci této Rady. 

Z výše uvedených důvodů vstup do RVS nedoporučujeme. 

d) Vydávání tiskoviny, který naváže na tištěné Speleo. 

Navrhujeme vytvoření nové tiskoviny, která by svým obsahem umožnil publikovat nálezové 
zprávy, kratší odborné články, dokumentační výstupy, editované výtahy z výročních zpráva 
ZO a další texty se speleologickou tématiku, která nemá parametry, nebo ambice proniknout do 
sborníku Speleofora. Považujeme tištěnou formu media jako dosud nepřekonanou variantu pro 
dlouhodobé uchování a dostupnost a šíření informací. Vždyť důkazem je stálé setrvání vydává-
ní sborníku Speleofora v tištěné podobě. Navrhujeme souběžnou existenci elektronické podoby, 
která bude dostupná celé členské základně ČSS, nikoliv široké veřejnosti. 

Tato tiskovina by si neměla klást za cíl šířit aktuální informace a novinky, ale uchovávat vý-
sledky práce členů ČSS. Pro aktuální informace slouží web a oběžníky v elektronické podobě. 

Jsme přesvědčeni, že bylo třeba pro vydávání Spelea hledat finanční zdroje, změnit formu a ob-
sah, netrvat na formě časopisu, přejít na plnobarevný tisk a případně zvětšit formát tiskoviny 
na A4. 

Jsme přesvědčeni, že průzkum zájmu o tištěné Speleo neukázal relevantní data, a proto byl jako 
podklad pro rozhodnutí o trvání Spelea nedostatečný. 

Komentář předsednictva ČSS: 

Anketa byla plně relevantní, vypsána byla 10. 3. 2020 a reakce přijímány do 30. 4. 2020. Kterákoliv 
ZO ČSS měla naprosto stejnou a plnohodnotnou možnost sdělit názory všech svých členů, takže 
výsledek jako takový je zcela průkazný. Předsednictvo ČSS proto na svém 16. zasedání dne 20. 
5. 2020, po podrobném vyhodnocení dotazníkového průzkumu mezi současnými příjemci časo-
pisu Speleo, rozhodlo o konci vydávání papírové formy časopisu Speleo, a to z důvodů příliš 
nízkého zájmu, a naopak vysokých finančních nároků na případné pořízení příliš malého nákla-
du tiskoviny. 

Z výše uvedených důvodů vydávání takové tiskoviny nedoporučujeme. 

e) Vstup ČSS do Evropské speleologické federace 

Česká speleozáchranná služba se stala součástí European cave rescue association. Jako další 
krok navrhujeme členství ČSS v European Speleological Federation, která momentálně sdružuje 
téměř všechny evropská federace s výjimkou České republiky a některých post jugoslávských 
republik. Roční členství pro ČSS činí 265 Eur. 

Očekávané přínosy: 

- Možnost získávání peněz na projekty zahrnující speleology alespoň ze 4 zemí (či ze 3 zemí pro 
projekty v latinské Americe, Africe a Blízkém výhodě a Asii) - na expedice (i mimo Evropu), 
konference, školení, umělecké projekty a publikace... Minimální finanční podpora každého pro-
jektu je 400 EUR od FSE. Dále každý rok přinášejí partneři např. Vertical adventure, Korda´s 
rope cord a Scurion lamp 8x vybavení za 400 EUR, 6x 200 m lan, 5x svítilny Scurion. Záleží na 
počtu účastnících se zemí a napočtu účastníků z každé země. Podmínky a rozdávací tabulka je 
dostupná na https://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/eurospeleo-
projects/EuroSpeleo%20Projects%20Explanatory%20Notes%2027.8.18.pdf. 

https://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/eurospeleo-projects/EuroSpeleo%20Projects%20Explanatory%20Notes%2027.8.18.pdf
https://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/eurospeleo-projects/EuroSpeleo%20Projects%20Explanatory%20Notes%2027.8.18.pdf
https://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/eurospeleo-projects/EuroSpeleo%20Projects%20Explanatory%20Notes%2027.8.18.pdf
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Příklady projektů z minulosti lze najít na https://www.eurospeleo.eu/en/eurospeleo-projects-
fundings.html 
- Bližší spolupráce s ostatními jeskyňářskými společnostmi v rámci Evropy, výměna zkušeností, 
přístup k účasti na mezinárodních projektech, prezentace činnosti ČSS v periodikách ESF 

Komentář předsednictva ČSS: žádný 

f) Pojištění členů ČSS 

Alpenverein přestal podle svých internetových stránek pokrývat rizika a úrazy spojené s jes-
kyňařením, takže je momentálně velmi složité se pojistit hlavně pro zahraniční aktivity. 

Členové Verband Osterreichischer Hohlenforscher jsou v rámci členství automaticky pojištěni 
u pojišťovny Allianz. Český horolezecký svaz nabízí pojištění pro své členy prostřednictvím po-
jišťovny Uniqua. 

Navrhujeme jednat o pojištění členů ČSS při aktivitách v zahraničí. 

Komentář předsednictva ČSS: 

Veškerá dosavadní jednání skončila bez zájmu pojišťovacích institucí z důvodu příliš malé vy-
jednávací síly ČSS. 

Doporučujeme valné hromadě ČSS pověřit nové předsednictvo pokračovat v dosavadních 
jednáních. 

2. K návrhům ZO ČSS 1-08 Speleoklub Týnčany: 

a) servis ČSS pro základní organizace 

Pod tímto „servisem“ si naše ZO představuje vedle ze zákona nutného evidování členů spolku, 
vedení účetnictví ČSS apod. mimo jiné: 

− zpracovávání nových legislativních norem, které se nějakým způsobem dotýkají činnosti ZO 
(nyní například v nedávné době nová norma GDPR – ČSS si sice nechala vypracovat pro se-
be směrnici, ale pro ZO je nepoužitelná, pokud někdo ze ZO není právník a nedokáže ji 
upravit pro potřeby ZO. To, co bychom my potřebovali, je návrh – šablona směrnice pro ZO 
a návod, jak tuto směrnici upravit pro potřeby ZO). Vedle GDPR lze takto dále pokračovat 
i o směrnici o účetnictví, kterou má každá ZO mít (bez ohledu na to, zda si účtuje sama či jí 
to někdo “dělá“). A protože valná většina ZO účtuje v jednoduchém účetnictví, je jí směrnice 
matky (ČSS), která účtuje v podvojném, k ničemu; 

− mnoho ZO si samo vyjednalo své pojištění jak majetku, tak zodpovědnosti za svou činnost. 
Ale proč toto se nepokusí zajistit pro ZO (i pro svou činnost) matka? Bylo by to ve formě 
„předjednané pojistky“ a ZO by tuto pojistku buď využila, či nikoliv (každá ZO nevlastní 
majetek či tyto pojistky nechce využívat). A vyjednávat s pojišťovnou možnost několika či 
možná i několika desítek smluv s dalšími subjekty (ZO) by bylo jistě zajímavé i pro pojišťov-
nu; 

− mezi dalšími lze vyjmenovat například šablonu pro žádost o výjimku (co je vhodné ve výjim-
ce navrhovat), formulář žádosti o účast na správním řízení atd.Tento návrh naší ZO vychází 
z přesvědčení, že ČSS, coby naše zastřešující organizace, by měla umožňovat nám, jednotli-
vým ZO, vykonávat účel a poslání dané stanovami spolku a nikoliv to, abychom my, ve 
svém volném čase, který věnujeme koníčku, si zjišťovali, jaké že zákony na nás doléhají, stu-
dovali vyhlášky a směrnice státu, zajišťovali pojištění či tvořili lejstra, která už někde jinde 
existují. A toto bez ohledu na právní subjektivitu ČSS a ZO, neb ČSS rozhoduje o vzniku 
i zániku ZO. 

https://www.eurospeleo.eu/en/eurospeleo-projects-fundings.html
https://www.eurospeleo.eu/en/eurospeleo-projects-fundings.html
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Tento návrh lze uvést do života: 

• buď návrh na usnesení VH ČSS: 

Valná hromada ČSS ukládá předsednictvu ČSS zajišťování potřebného servisu pro ZO ČSS, a to 
buď na základě vlastních zjištění předsednictva či na základě podnětů jednotlivých ZO, pracov-
ních komisí či SZS. 

• či úpravou Stanov ČSS: 

Kdy původní text stanov: 

1. Předsednictvo ČSS – je výkonným orgánem ČSS a řídí činnost ČSS v období mezi valnými 
hromadami. Předsednictvo tvoří předseda ČSS a 6 členů. Předsednictvo volí valná hromada 
a jeho řádné funkční období je čtyřleté. Schází se alespoň 4x za rok a zodpovídá se valné hroma-
dě. Předsednictvo ČSS zejména: 

a) svolává a připravuje valnou hromadu 
b) sestavuje zprávu o činnosti ČSS a předkládá ji valné hromadě 
c) organizuje korespondenční hlasování a určuje jeho obsah 
d) vydává, upravuje, schvaluje a ruší interní předpisy a směrnice pro činnost ČSS 
e) stanovuje podmínky pro činnost SZS a jmenuje a odvolává náčelníka SZS a jeho zá-

stupce 
f) zřizuje a ruší pracovní komise, jmenuje a odvolává jejich předsedy 
g) přijímá a vylučuje individuální členy 
h) je oprávněno vyloučit člena ČSS v případě hrubého porušení jeho povinností, pro 

jednání odporující poslání a účelům ČSS, platným zákonům nebo dobrým mravům 
i) navrhuje valné hromadě založení a zrušení ZO 
j) vymezuje oblast působnosti ZO při střetu jejich zájmů 
k) hospodaří s majetkem a finančními prostředky ČSS 
l) řídí a kontroluje činnost sekretariátu ČSS 

Upravit takto: 

1. Předsednictvo ČSS – je výkonným orgánem ČSS a řídí činnost ČSS v období mezi valnými 
hromadami. Předsednictvo tvoří předseda ČSS a 6 členů. Předsednictvo volí valná hromada 
a jeho řádné funkční období je čtyřleté. Schází se alespoň 4x za rok a zodpovídá se valné hroma-
dě. 

Předsednictvo ČSS zejména: 

a) svolává a připravuje valnou hromadu 
b) sestavuje zprávu o činnosti ČSS a předkládá ji valné hromadě 
c) organizuje korespondenční hlasování a určuje jeho obsah 
d) zajištuje právní a další potřebný administrativní servis pro činnost ZO 
e) vydává, upravuje, schvaluje a ruší interní předpisy a směrnice pro činnost ČSS 
f) stanovuje podmínky pro činnost SZS a jmenuje a odvolává náčelníka SZS a jeho zá-

stupce 
g) zřizuje a ruší pracovní komise, jmenuje a odvolává jejich předsedy 
h) přijímá a vylučuje individuální členy 
i) je oprávněno vyloučit člena ČSS v případě hrubého porušení jeho povinností, pro 

jednání odporující poslání a účelům ČSS, platným zákonům nebo dobrým mravům 
j) navrhuje valné hromadě založení a zrušení ZO 
k) vymezuje oblast působnosti ZO při střetu jejich zájmů 
l) hospodaří s majetkem a finančními prostředky ČSS 
m) řídí a kontroluje činnost sekretariátu ČSS 
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Komentář předsednictva ČSS: 

Předsednictvo nemůže centrálně zohledňovat, natož plně finančně krýt specifické právní či ad-
ministrativní požadavky jednotlivých základních organizací, které jsou samostatnými právnic-
kými osobami jsou samy plně disponovány k tomu, zajistit se právní služby přesně dle svých po-
žadavků. Předsednictvo centrálně zajišťuje právnické služby spojené se zápisy do veřejného rej-
stříku. Ostatní je výlučně v pravomoci každé ZO ČSS. 

Z výše uvedených důvodů v tomto bodu doporučujeme ponechat původní znění stanov ČSS. 

b) uveřejňování všech dokumentů ČSS 

Pro členy ČSS (v členské sekci webu speleo.cz). Tím máme na mysli i zápisy z jednání předsed-
nictva v plném znění včetně příloh. Následně Oběžník zredukovat na věcné pokyny pro spolu-
práci sekretariát ČSS – základní organizace. 

Komentář předsednictva ČSS: 

Zápis ze zasedání předsednictva je interní autentický záznam jednání. Zápis je dokumentem, kte-
rý je zpětnou vazbou účastníkům zasedání předsednictva. Je vždy odsouhlasen příp. ex post 
upraven všemi zúčastněnými. Nejde o veřejný dokument. Slouží jako vodítko pro vytvoření 
oběžníku, který je následně zveřejněn v co nesrozumitelnější formě všem členům ČSS a obsahuje 
všechny závěry a výsledky příslušného jednání předsednictva a dozorčího sboru. Zveřejňování 
těchto vnitřních písemností předsednictva z ničeho nevyplývá. 

Přílohy jsou již obvykle uveřejňovány.  A to především v případě, mají-li významný vztah k pro-
jednaným kauzám, příp. rozšiřují-li věcně informace uveřejněné v oběžníku. 

Z výše uvedených důvodů uveřejňování zápisů z jednání předsednictva a dozorčího sboru ne-
doporučujeme. 

3. K návrhům ZO ČSS 6-20 Moravský kras: 

a) Stanovy české speleologické společnosti 

V §244 NOZ je napsáno, že stanovy určí, je-li statutární orgán kolektivní (výbor) nebo individu-
ální (předseda). Neurčí-li stanovy jinak, volí a odvolává členy statutárního orgánu nejvyšší or-
gán spolku. 

Pro nás z toho vyplývá, že buď bude předseda nebo výbor. Dohromady to asi nejde Navrhuje-
me tedy změnit níže uvedené odstavce: 

− Čl.VI odst. 1a 
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- Volí a odvolává výbor ZO nebo předsedu ZO a delegáta na Valnou hromadu 

− Čl. VI, odst. 1b) 

 

Navrhujeme doplnit a upravit odstavec takto: Výbor ZO – je výkonným orgánem ZO. Řídí činnost 
ZO v období mezi členskými schůzemi ZO. Skládá se minimálně ze tří členů ZO. Výbor se usnáší 
nadpoloviční většinou svých členů, a to buď na svém zasedání, nebo s použitím prostředků komuni-
kace na dálku. Výbor ZO volí členská schůze ZO a jeho funkční období je jednoleté. Je na uvážení 
každé ZO, zda si výbor zvolí nebo ne. V případě nezvolení bude postupováno podle čl.VI, odst. 1c. 

− Čl. VI, odst. 1c) 

S ohledem na výše uvedené navrhujeme vyškrtnout slovo výboru z předposlední věty. Tato věta 
by tedy měla znít: 

Předseda ZO zastupuje ZO samostatně a je oprávněn zastupovat ZO vůči třetím osobám, pří-
padně může delegovat tuto pravomoc na jiné členy výboru ZO. 

Komentář předsednictva ČSS:  

Navrhované změny vychází z nesprávné interpretace termínů statutární a výkonný orgán. ZO 
ČSS mají dle stanov pouze jeden statutární orgán – předsedu ZO. Statutární orgán jedná jménem 
ZO navenek. Naproti tomu výbor ZO řídí činnost ZO směrem dovnitř. Návrh směřující k mož-
nosti volby mezi předsedou a výborem coby statutárním orgánem není možná z důvodu nutnosti 
jednotné definice statutárního orgánu v rámci VŠECH pobočných spolků! Není možné, aby jedna 
ZO měla statutárem předsedu a druhá výbor. Samotná existence Výboru ZO ve stanovách pak 
zejména reflektuje dlouhodobou tradicí kolektivního rozhodování v rámci ČSS a zároveň je pro-
vázána i s minimálním počtem členů ZO. 

Z výše uvedených důvodů doporučujeme ponechat původní znění stanov ČSS. 

b) Organizační řád české speleologické společnosti 

− Čl. IV Základní organizace ČSS 

• Zrušení ZO – ZO může být zrušena: 

c) neodevzdá-li na sekretariát zprávu o činnosti za uplynulé dva kalendářní roky, 

Skutečně všechny skupiny pravidelně odevzdávají zprávy? Je tento bod automatický? Dodržuje 
se? Toto je spíše jen poznámka, která nemá za úkol něco pozměnit, možná jen dodržování našich 
interních předpisů. 

• Přeměna ZO – k přeměně ZO může dojít sloučením s jinou ZO, nebo splynutím více ZO 
v jednu novou. O přeměně ZO rozhoduje valná hromada ČSS. 

Co když se skupiny dohodnou 2 měsíce po Valné hromadě. Budou čekat další 4 roky na řádnou Valnou 
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hromadu? Mělo by to odsouhlasovat předsednictvo, od toho je přeci na Valné hromadě volíme. Navrhujeme 
upravit tento článek takto: 

4. Přeměna ZO – k přeměně ZO může dojít sloučením s jinou ZO, nebo splynutím více ZO v jednu 
novou. O přeměně ZO rozhoduje předsednictvo ČSS. 

Komentář předsednictva ČSS: 

O jakékoliv změně ve struktuře ČSS, může rozhodovat pouze Valná hromada. V popisovaném 
případě sloučení dvou ZO nic nebrání rozhodnout korespondenčně dle čl. V, bodu 1 stanov ČSS, 
kde je tato možnost výslovně uvedena.  

Dle výše uvedeného navrhujeme ponechat znění organizačního řádu ve stávající podobě. 

A teď nastává klasický evergreen. Opravdu musíme posílat zprávy i písemně? I to Speleo už je jen 
elektronické. Níže návrh znění upravených odstavců: 

8) Zpráva o činnosti ZO – vypracovává ji výbor ZO za uplynulý kalendářní rok a předkládá ji 
ke schválení výroční členské schůzi ZO. Zpráva musí obsahovat tyto samostatně odděli-
telné složky: 

a) zprávu o činnosti za uplynulý kalendářní rok, 
b) závěrečnou nebo dílčí zprávu/vy o dokumentaci a o výsledcích ukončené průzkumné a vý-

zkumné činnosti nebo její etapy. 

Zpráva musí být doručena na sekretariát nejpozději do 28. 2. následujícího roku. Zpráva se odevzdává 
v písemné i v elektronické podobě. Elektronická podoba musí být v běžně používaných formátech 
(nejlépe ve formátu PDF) a její členění musí odpovídat písemné formě. 

9) Zápis z výroční členské schůze ZO – za vypracování zodpovídá předseda ZO, zápis musí 
obsahovat tyto náležitosti: 

a) aktualizovaný seznam členů ZO, 
b) jmenný přehled placení odvodů z členských příspěvků, 
c) záznam o schválení zprávy o činnosti ZO za uplynulý kalendářní rok, 
d) volby členů výboru ZO a statutárního orgánu, 
e) aktuální kontaktní adresu, včetně elektronické, na ZO a statutární orgán, 
f) jméno delegáta ZO na valnou hromadu, je-li aktuálně volen, 
g) prezenční listinu, 
h) přehled o majetku a závazcích, pokud vede ZO jednoduché účetnictví, nebo Rozvahu a Přílo-

hy k účetní závěrce, 

pokud vede ZO podvojné účetnictví. 

Zápis musí být doručen na sekretariát nejpozději do 28. 2. příslušného kalendářního roku. Zápis se 
odevzdává v písemné nebo elektronické podobě. V písemné podobě se musí odevzdávat v originále 
nebo v ověřené kopii vždy, pokud členská schůze rozhodla o změně údajů, zapisovaných do veřejné-
ho rejstříku. Toto může nahradit ověřený elektronický zápis (datová schránka, elektronický podpis). 
Elektronická podoba musí být v běžně používaných formátech (nejlépe ve formátu PDF). V případě, 
že o výše zmíněných záležitostech rozhodne jiná než výroční členská schůze, zápis z takové schůze 
musí být doručen na sekretariát nejpozději do 30 kalendářních dnů. 

Komentář předsednictva ČSS: 

Výroční zpráva je vyžadována v elektronické i písemné podobě z několika důvodů: 

- ČSS vede jak elektronický, tak fyzický archiv, každá forma zpráv je uložena do příslušného 
archivu. Oba archivy jsou vedeny paralelně, což je nejlepší a nejbezpečnější způsob uchování 
dokumentace 
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- Elektronická podoba slouží rovněž jako zdroj pro sestavování zprávy o činnosti celé ČSS 

- Písemná zpráva plně reflektuje nejen obsah, ale i formu, kterou ji dali autoři a kterou nelze ga-
rantovat pouhým vytištěným na sekretariátu, nehledě k tomu, že na to sekretariát nemá po-
třebné kapacity, ani prostředky.    

Dle výše uvedeného navrhujeme ponechat znění organizačního řádu ve stávající podobě. 

− Čl. VI. Ostatní 

1. Časopis SPELEO – informační občasník vydávaný zejména pro členy ČSS. Speleo je zdarma 
distribuováno všem členům ČSS, kteří mají řádně zaplaceny všechny členské příspěvky, 
a čestným členům. Vydávání Spelea řídí ediční rada. 

Toto asi už neplatí. Navrhujeme: 

• Časopis SPELEO – elektronický informační občasník vydávaný zejména pro členy 
ČSS. Speleo je zdarma a volně dostupné na stránce espeleo.cz. Vydávání Spelea 
řídí ediční rada. 

Komentář předsednictva ČSS: 

Navrhovaná změna upřesňuje dnešní podobu občasníku Speleo a předsednictvo s ní souhlasí 
s drobnou úpravou:  

1. Časopis SPELEO – informační občasník vydávaný zejména pro členy ČSS. Speleo je zdarma 
a volně dostupné. Vydávání Spelea řídí ediční rada. 

− Bezpečnostní směrnice 

Dále by bylo potřeba se podívat na bezpečnostní směrnici ve světle nových informací, zvláště 
pak na pohyb osob, které nejsou členy ČSS nebo jiné zahraniční podobné organizace. Tímto na-
rážíme na Kocourův článek v posledním Speleu. 

Dále nejsou nikde zmíněni individuální členové. Kdo školí individuální členy? Mohou vést akci 
některé ZO? 

4. K návrhům ZO ČSS 6-26 Speleohistorický klub Brno: 

a) Pojištění členů ČSS 

Žádáme o projednání bodu na valné hromadě, který se týká zajištění hromadného pojištění od-
povědnosti jednotlivých ZO ČSS proti následkům z eventuálního vzniku újmy na zdraví účast-
níků speleologických akcí (nečlenů ČSS). Vzhledem k nedávným případům, kdy byla uznána 
odpovědnost za úraz na vrub několika našim kolegům jeskyňářům, si myslíme, že daná situace 
by měla být řešena na úrovni celé organizace ČSS. Žádáme tedy o to, aby ČSS provedla výběr 
nejvhodnějšího pojištění odpovědnosti. Tímto pojištěním by pak bylo možné pojistit buď celou 
ČSS nebo by bylo možné, aby se jednotlivé základní organizace k pojištění přidali buď na dobu 
celého roku nebo na jednotlivé akce. Která varianta by byla možná záleží pravděpodobně až na 
jednání s konkrétní pojišťovnou a výši pojistného. 

Komentář předsednictva ČSS: 

Veškerá dosavadní jednání skončila bez zájmu pojišťovacích institucí z důvodu příliš malé vy-
jednávací síly ČSS. Navíc pojišťovat lze pouze jedinou akci, hromadné pojištění není reálné – do-
poručuje se plně respektovat platnou Bezpečnostní směrnici ČSS, která je svým vydáním platným 
a zavazujícím právním dokumentem. 

Doporučujeme valné hromadě ČSS pověřit nové předsednictvo pokračovat v dosavadních 
jednáních. 
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II. Návrhy předsednictva ČSS 
1. Návrh na udělení čestného členství in memeoriam: 

- PhDr. Daniel Hutňan 

odůvodnění: významný československý speleopotápěč a jeskyňář 

Jeho jméno je spojeno zejména s objevy v Mexiku a na Sardinii, kde dosahují mezinárodního vý-
znamu. Tyto objevy se řadí ke světové špičce nejen díky rozsahu, ale i díky pečlivému mapování 
nově prozkoumaných a objevených podzemních prostor. 

V roce 2011 nalezl na mexickém poloostrově Yucatan po mnohaletém úsilí s týmem průzkumníků 
propojení několika jeskynních systémů, čímž vznikl čtvrtý nejdelší vodou zaplavený jeskynní sys-
tém světa K’oox Baal. Díky svým mapám je ovšem nejdelším zmapovaným systémem na světě 
vůbec. V roce 2012 bylo dosaženo 75 kilometrů chodeb. 

Také v oblasti Oroseiského zálivu na východním pobřeží Sardinie dosáhl po mnoha letech nároč-
né práce značných úspěchů. Jeskynní systém Bue Marino dnes čítá rovněž řadu zmapovaných ki-
lometrů. Průzkumy navazují na předchozí obdivuhodné úspěchy francouzských a rakouských 
jeskynních potápěčů z osmdesátých let dvacátého století. Činnost v oblasti však Dan Hutňan za-
měřil na spolupráci a koordinaci s místními Italskými jeskyňáři, kteří tak budou moci dále nava-
zovat na průzkum čechoslováků a bádat v suchých odlehlých částech „svých“ jeskyní. I na Sar-
dinii tak objevy dosahují světového významu. 

Jeho činnost se však neomezovala jen na mezinárodní práci. Dan Hutňan se svým týmem sestave-
ným jak z českých, tak slovenských speleopotápěčů se podílel i na mnoha objevech na Slovensku. 
Známé jsou průzkumy Skalistého potoka ve Slovenském krasu, rozvíjel spolupráci v Demänovs-
kej dolině a další. 

Dan Hutňan je podepsán pod zajímavými jeskynními průzkumy i v dalších Evropských státech.  

V roce 2013 byl oceněn medailí za zásluhy ve speleologii, udělovanou Českou speleologickou spo-
lečností. 

Po mnoho let stál v čele skupiny Speleoaquanaut, základní organizace 1-10 České speleologické 
společnosti, ze které se formuje převážná část jeho expedičních týmů. Výsledky svých průzkumů 
Dan Hutňan často prezentoval na zajímavých přednáškách pro veřejnost. 

Dlouhodobě spolupracoval se Speleologickou záchrannou službou České speleologické společnos-
ti jejíž byl členem v letech 1995-2001 a podílel se na záchraně svých kamarádů hlavně při nároč-
ných a komplikovaných záchranných akcích v ČR i v zahraničí. 

2. Návrhy na udělení medaile za zásluhy ve speleologii: 
- Ing. Jan Flek st. 

odůvodnění: zakládající člen ČSS, dlouholetá stabilní práce v dozorčím sboru ČSS, účinná podpo-
ra spolupráce mezi ČSS a SJ ČR, dlouholetá práce v ediční radě ČSS, podpora publicity speleolo-
gie – Speleostřípky apod., dlouholeté předsedání ZO ČSS 6-21 

3. Zrušení ZO ČSS 4-05 Goethe:  
vznik 1. 10. 2013 korespondenčním hlasováním všech ZO ČSS v roce 2013 
odůvodnění: prakticky bez členů až na několik výjimečných pokusů reálně přihlášených doo-
pravdy zaplatit – patrno z přiložené tabulky: 
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ZO PRIJMENI JMENO CLENOD CLENDO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
4-05 Běhounková Andrea 22. 12. 2014 18. 3. 2020 - - | | - - - - 
4-05 Klaška Rudolf 25. 4. 2013 4. 3. 2016 - | - - - - - - 
4-05 Klaška Ladislav 4. 2. 2012 4. 3. 2016 | | - - - - - - 
4-05 Kogut Martin 25. 4. 2013 18. 3. 2020 - - | - - - - - 
4-05 Makovička Jan 4. 2. 2012 18. 3. 2020 | | - | - - - - 
4-05 Michalovic Karel 10. 1. 2014 26. 3. 2015 - | - - - - - - 
4-05 Tomeš František 4. 2. 2012 18. 3. 2020 | | | | - | - - 
4-05 Váňová Kateřina 25. 4. 2013 26. 3. 2015 - | - - - - - - 
4-05 Vrcula Pavel 25. 4. 2013 18. 3. 2020 - - | - - - - - 
4-05 Zakopal Petr 11. 1. 1992 26. 3. 2015 | - - - - - - - 

 
zprávy o činnosti prakticky nejsou – opět viz tabulka: 

ZO rok VČS ZPRÁVA 
4-05 2013 

  

4-05 2014 
 

31. 1. 2014 
4-05 2015 2. 1. 2015 26. 3. 2015 
4-05 2016 

  

4-05 2017 
  

4-05 2018 
  

4-05 2019 
  

4-05 2020 
  

 
4. Zvýšení odvodů z členských příspěvků pro řádné členy na 900,- Kč/rok, pro individuální na 

1 500,- Kč/rok 
odůvodnění: nutnost vyrovnat několikaletý převis výdajů ČSS nad příjmy a zamezit jeho pří-
padnému dalšími vzniku (vytváření a udržování finanční rezervy); dále potřeba navýšit podíl 
pro SZS ČSS – tento návrh tak pokrývá i řádně předsednictvu předložený nárok SZS ČSS; cel-
kově potřeba pokrýt i růst nákladů na existenci spolku jako takového – nájem, poštovné, ceny 
kancelářských potřeb apod.; vhodnost navýšit reálnou, a především významnou schopnost 
předsednictva podpořit vybrané publikační akce jednotlivých členů či celých ZO ČSS, prezentu-
jících činnost ČSS veřejnosti jak odborné, tak laické  
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III. Seznam řádných delegátů k 18. 12. 2020 
Každá základní organizace vysílá jednoho hlasujícího delegáta, který pokud není uveden v zápisu 
z výroční členské schůze, musí dorazit vybaven písemným pověřením své skupiny. Funkce před-
sedy NEZNAMENÁ automaticky delegačenku. Delegát musí být schopen prokázat, že je skupinou 
vyslán hájit její zájmy a návrhy. Jde o pravoplatné a před zákonem zavazující hlasování. 

Aktuální seznam delegátů pro valnou hromadu 2021 bude znám až po doručení všech zápisů z vý-
ročních členských schůzí k 28. 2. 2021; teprve poté bude moci být informativně rozeslán zpět základ-
ním organizacím. 

Chyba! Chybné propojení. 
ZO ČSS delegát náhradník delegáta 

1-04 Zlatý Kůň Bohatý Jaroslav Amler Petr 
1-05 Geospeleos Novák Michal Vysoká Helena 
1-06 Speleologický klub Praha Bláha Vladimír Surový Ondřej 
1-11 Barrandien Vlk Luděk Záviška Mojmír 
2-01 Chýnovská jeskyně Mach Václav     
3-05 Permoníci Pich Michal     
4-03 Labské pískovce Odehnal Josef Mikulčík Jakub 
5-01 Bozkov Hájek Miloslav Hloušek Jan 
5-02 Albeřice Tásler Radko     
6-01 Býčí skála Svozil Jiří Mátl Štěpán 
6-08 Dagmar Ryček Matouš     
6-09 Labyrint Jančar Radek     
6-11 Královopolská Musílek Bedřich Veselý Slavomír 
6-13 Jihomoravský kras Pazderka Vojtěch     
6-14 Suchý žleb Šimíček Ota     
6-16 Tartaros Flek Ivo     
6-18 Cunicunulus Prokop Jiří Valentová Eva 
6-19 Plánivy Polák Petr Nejezchleb Radek 
6-20 Moravský kras Šenkýř Michal Pola Jiří 
6-21 Myotis Flek ml. Jan     
6-28 Babická speleologická skupina Blažek Ladislav Holubcová Petra 
7-02 Hranický kras Čech Libor     
7-05 Mladeč – Vojtěchov Opíchal Petr     
7-08 Sovinec Mazalová Marie     
7-09 Estavela Kopecký Radek     

 
 


	I. Soupis návrhů zaslaných na projednání valnou hromadou ČSS 2021
	A) Návrhy základních organizací ČSS
	ZO
	B) Komentář předsednictva ČSS k návrhům ZO ČSS
	II. Návrhy předsednictva ČSS
	odůvodnění: nutnost vyrovnat několikaletý převis výdajů ČSS nad příjmy a zamezit jeho případnému dalšími vzniku (vytváření a udržování finanční rezervy); dále potřeba navýšit podíl pro SZS ČSS – tento návrh tak pokrývá i řádně předsednictvu předložený...
	III. Seznam řádných delegátů k 18. 12. 2020

