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Zpráva o činnosti předsednictva ČSS za rok 2021 
1. Pokračující pandemie koronaviru 
Předsednictvo ČSS v roce 2021 se sešlo pouze čtyřikrát, a to v důsledku vládních omezení pro řešení 
aktuální epidemické situace v ČR. Na svých zasedání ovšem řešilo obvyklé otázky, spojené se zastře-
šením činnosti celého spolku; v případě nutnosti diskutovalo online způsobem, ovšem mimo řádné 
zasedání bez zápisu. 

2. Speleofórum 2021 

2.1. Příprava a konání Speleofóra 2021 

Speleofórum 2020 se mělo konat 23. 4. – 25. 4. 2021 jako obvykle v posledních letech ve Sloupu 
v Moravském krasu; bohužel v důsledku druhým rokem přetrvávající pandemie koronaviru bylo 
nakonec opět přeloženo na podzimní termín 1. – 3. 10. 2021, a to včetně odkladu konání valné hro-
mady ČSS; podařilo se však opět bez potíží zajistit i potřebné prostory v původním rozsahu. 

Předsednictvo ustanovilo, že nejpozději v srpnu je potřeba předat seznam exkurzí k vyvěšení na web; 
dále pak rozhodlo, že vstupné má být shodné jak v roce 2020: 

• nečlenové ČSS - 250,- Kč 
• členové ČSS - 190,- Kč 
• důchodci - 100,- Kč 

Pořadatelem předsednictvo určilo opět ZO ČSS 6-16 Tartaros a cenu sborníku ponechalo 
v několikaleté výši 250,- Kč. 

2.2. Ceny Speleofóra 2021 

Předsednictvo udělilo své ceny Speleofóra: 

• objev v ČR: objev na podzemním toku Punkvy v Amatérské jeskyni (ZO ČSS 6-25 Pustý 
žleb) 

• objev v zahraničí: objev v Yum Kaax v Mexiku (ZO ČSS 6-25 Pustý žleb) 
• zvláštní cena: dlouhodobá komplexní činnost v Srbských jeskyních (ZO ČSS 1-06 Speleo-

logický klub Praha) 
• zpráva o činnosti za rok 2020: ZO ČSS 1-02 Tetín 

2.3. Udělení medaile za zásluhy 

Předsednictvo udělilo medaili za zásluhy o speleologii Karlu Žákovi (ZO ČSS 1-05 Geospeleos) 
v souvislosti s vydáním nejnovější publikace Karel Žák, Václav Cílek, Martin Majer a kolektiv: Srdce 
Českého krasu – Obec Srbsko a krajina v jejím okolí. 

3. Příprava a zajištění jednání valné hromady ČSS v roce 2021 
Předsednictvo se z počátku roku sice zabývalo dokončením příprav konání valné hromady ČSS, 
ovšem v důsledku dalšího rozvoje pandemie koronaviru bylo posléze nuceno odložit její konání spo-
lečně se Speleofórem 2021 na první říjnový víkend roku 2021. 

V prvé řadě bylo nezbytné dokončit přípravu průběhu samotného jednání valné hromady ČSS, 
a tedy byly projednávány otázky: 

• celkové náležitosti (moderátor, příprava předsednictva jeho návrhů do návrhové komise 
VH, provedení zápisu a organizace zázemí – opět ZO ČSS 6-16 Tartaros) 

• předpokládaný program a způsoby jednání VH, a to podle vzorů z již proběhlých VH 2008, 
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2012, 2015 či 2017: 

 nejprve se prodiskutoval samotný přehled očekávaného průběhu 
 poté se ověřilo rozeslání návrhu zprávy o činnosti ČSS za období 2017 až 2020 delegá-

tům valné hromady 
 pomocník moderátora a obsluha dalšího PC při zaznamenávání případných změn do-

kumentů ČSS budou posléze stanoveni až na místě 
 organizátor zázemí dostal za úkol zajistit registraci delegátů (prezence, předání sborní-

ku stravenky a hlasovacího lístku) a hostů při příchodu na VH a oběd pro 100 účastní-
ků VH 

 písemné návrhy, předané moderátorovi do 1200, budou shromažďovány během oběda, 
jejich prezentace proběhne v odpoledním jednání VH 

 zápis kandidujících zájemců o členství v předsednictvu, dozorčím sboru či o funkci 
předsedy ČSS vždy probíhá až do vyhlášení bodu o volbách do orgánů ČSS 

 ocenění – bude se udělovat čestné členství in memoriam pro Daniela Hutňana (ZO ČSS 
1-10 Speleoaquanaut) 

• požadavek SZS ČSS na zvýšení podílu z odvodu členských příspěvků členů ČSS na činnost 
a vybavení SZS ČSS: 

 navýšení částky o 100,- Kč na člena ČSS na celkem 150,- Kč jednak na pojištění materiá-
lu SZS ČSS, jednak na pojištění členů SZS ČSS, jednak na spolufinancování každoroční 
dotace od MV ČR, GŘ HZS (jen pojištění jednoho člena SZS ČSS vychází po jednání 
s různými pojišťovnami na 3 tis. Kč ročně) 

 samotný závěr stran kýženého navýšení podílu pro SZS ČSS z odvodu členských pří-
spěvků členů ČSS musí být formulován v usnesení valné hromady ČSS 

4. Speleologická záchranná služba ČSS 
Předsednictvo se zabývalo okolnostmi a náležitostmi uzavření smlouvy o věcném břemeni mezi ČSS 
a obcí Rudice ohledně užívání prostor v nově vybudované hasičské stanici JSDH Rudice a přijalo 
závěry: 

• byla podepsána smlouva o věcném břemeni 
• byl proveden vklad do katastru nemovitostí, jakož i pojištění vneseného materiálu, jejíž sa-

motné věcné plnění se týká pouze SZS ČSS, stanice Morava 
• SZS ČSS, stanice Čechy ve svých jednáních s obcí Tetín směřuje k obdobnému způsobu řeše-

né vzájemného uspořádání 

Předsednictvo dále projednávalo informace náčelníka SZS ČSS o jednání valné hromady ECRA (Eu-
ropean Cave Rescue Association), jejímž auditorem byl náčelník Šebela zvolen: samotné jednání 
ECRA se s ohledem na aktuální pandemickou situaci konalo online, osobní setkání se plánuje na pod-
zim roku 2022. Náčelník SZS ČSS si vyžádal od předsednictva ČSS záštitu tohoto setkání ECRA. 

S koncem roku se však řešil i komplikovanější problém s účetní evidencí majetku ČSS, předaného do 
užívání stanicím SZS ČSS, která dosud nevedla účetní evidenci příslušného materiálu (technickou 
samozřejmě řádně vede); předseda proto jmenoval příslušnou inventarizační komisi ve složení: Zde-
něk Šlahůnek (SZS ČSS, stanice Čechy), Michal Novák (SZS ČSS, stanice Čechy), Libor Matuška (SZS 
ČSS, stanice Morava), Libor Láník (hospodář ČSS). 

5. Členství ČSS v RVS ČR 
Předsednictvo projednalo a posléze přijalo návrh na podání přihlášky do Rady vědeckých společ-
ností ČR s tím, že pokud je termín na její odevzdání 16. 10. 2021 (její projednávání proběhlo již 
v novém předsednictvu až po uskutečnění valné hromady ČSS, což bylo 1. 10. 2021), jsou reálné mož-
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nosti splnění takové podmínky poněkud nejisté s ohledem na to, že ještě nebude v rejstříku zazname-
nána změna statutárního zástupce spolku. V této souvislosti byli proto nový předseda a celý dozorčí 
sbor vyzváni k urychlenému zaslání potřebného ověřeného souhlasu s výkonem funkce tak, aby listi-
ny bylo možno odeslat advokátní kanceláři co nejdříve. 

6. Ediční rada – odvolání nečinných členů, jmenování nových (odpovídá Lenart) 
Předsednictvo se podrobně zabývalo formálním odstoupením z funkce předsedy ediční rady Milana 
Geršla a věnovalo se návrhům odvolat i nečinné členy ediční rady, jakož i doplnit do ediční řady 
Marka Audyho (ZO ČSS 6-17) a Michala Hejnu (ZO ČSS 1-02). Posléze přijalo rozhodnutí: 

• odvolat Milana Geršla z vedení ediční rady ČSS 
• jmenovat novým předsedou ediční rady nově doplněného Michala Hejnu 
• do ediční rady doplnit Marka Audyho 
• pověřit Hejnu konečným ustálením sestavy členů ediční rady 

7. Informace o jednání na SCHKO Moravský kras (odpovídají Lenart, Sirotek) 
Předsednictvo v důkladné debatě uvítalo přístup nového vedení SCHKO Moravský kras především 
v názoru na to, že jeskyně je potřeba nejprve řádně prozkoumat, a poté je moci skutečně efektivně 
chránit; v souvislosti s tím se předběžně dohodly pravidelné schůzky 1× ročně a dále záměr intenziv-
něji se zabývat problémy kolem jeskyně Býčí skála: 

• dotčená ZO ČSS 6-01 Býčí skála by měla být řádně upozorněna na zjištěné potíže 
• projednal se návrh osobní schůzky s předsedou ZO ČSS 6-01, na níž mu bude dáno na sro-

zuměnou, že stav věcí je z pohledu jak předsednictva ČSS, tak Správy CHKO Moravský kras 
již dále nepřijatelný 

• předsednictvo projednalo informace o souvisejícím návrhu SCHKO Moravský kras platit za 
úklid v CHKO, a to ze zdrojů státního rozpočtu z programu Péče o krajinu 

• předsednictvo také počítá s podobnou schůzkou s SCHKO Český kras 

V této souvislosti se předsednictvo věnovalo důkladné debatě o povinnosti ZO ČSS (resp. těch sub-
jektů, jimž byla udělena výjimka ze zákona stran aktivit na území CHKO) odevzdávat příslušné 
zprávy Správě CHKO Moravský kras, a to včetně neprodlených informací o nových objevech 
v jeskyních. 

Prodiskutoval se i další související námět, a to možná evidence platných výjimek, udělených jednotli-
vým ZO ČSS – bude využita nabídka SCHKO Moravský kras připravit takový soupis v SCHKO Mo-
ravský kras sami. Od ostatních SCHKO takový soupis nebude ze strany ČSS vyžadován, ovšem ale-
spoň pro CHKO Český kras bude vhodné obdobný soupis zajistit. Jakmile budou seznamy 
k dispozici, budou po jejich získání předsednictvem zveřejněny. 

Předsednictvo se soustředilo i na záměr SCHKO Moravský kras připravit z aktuálně hotových panelů 
k výroční objevu Amatérské jeskyně stálou výstavu: 

• bude osloven Vlastislav Káňa, s nímž se předsednictvo aktivně zapojí do přípravy této stálé ex-
pozice v Ostrově u Macochy 

• s podobným úmyslem předsednictvo zadalo oslovit Marka Audyho a zapojit se i s ním do reali-
zace „infopanelu“ u Amatérské jeskyně 

8. Problém rozkolu v ZO ČSS 6-05 Křtinské údolí (odpovědný člen předsednictva 
jako takový neurčen) 

Předsednictvo začalo velmi detailně řešit problém rozkolu v ZO ČSS 6-05 Křtinské údolí: celá situace 
byla předjednána na online neformálním jednání předsednictva; poté se předsednictvo ČSS řádně 
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přihlásilo za účastníka souvisejícího správního řízení, vedeného SCHKO Moravský kras: 

• část členstva včetně stávajícího statutárního zástupce ZO ČSS 6-05 si založila na ČSS nezávislou 
skupinu, která předběhla stávající ZO ČSS 6-05 při podávání žádosti o výjimku pro bádání 
v Křtinském údolí 

• zbylá část ZO ČSS se tímto cítí svým způsobem podvedena a požádala SCHKO MK o náhled do 
příslušných dokumentů, které se vážou na otázku udělení příslušné výjimky 

Po osobním jednání slíbil podporu při řešení tohoto problému i vedoucí Správy jeskyní Moravského 
krasu. Předsednictvo bylo nuceno konstatovat, že dosavadní jednání stávajícího statuárního zástupce 
ZO ČSS 6-05 se pohybuje na hraně toho, co je považováno za „dobré mravy“, protože prakticky jedná 
proti zájmům ČSS; ovšem je nutné vyčkat závěrů připravované členské schůze řádných členů ZO ČSS 
6-05. Nicméně se předsednictvo rozhodlo v rámci probíhajícího správního řízení, jehož je předsednic-
tvo ČSS přímým účastníkem, připravit v této kauze druhé podání pro správní řízení na SCHKO Mo-
ravský kras, a to vzhledem k tomu, že požadavky předsednictva ČSS, podané při jeho přihlášení se za 
účastníka vedeného správního řízení, nebyly plně vypořádány. Předsednictvo také pověřilo Koutec-
kého za dozorčí sbor ČSS a Láníka za předsednictvo ČSS aktivní osobní účastí na připravované člen-
ské schůzi ZO ČSS 6-05. 

9. Úkoly předsednictva uložené valnou hromadou ČSS (odpovídá Lenart) 
• zrušení vyprázdněné a nečinné ZO ČS 4-05 Goethe: sekretariát řádně odeslal dopis bývalému 

předsedovi této skupiny stran sdělení způsobu zániku a likvidace této ZO ČSS dle vzoru již pro-
běhlých zrušení některých ZO ČSS v minulých obdobích; nyní je nutné vyčkat konce příslušné 
lhůty, což je 90 dní ode dne podání této informace (dopis byl sekretariátem odeslán dne 
1. 11. 2021) 

• příprava formy kolektivního členství v ČSS: předsednictvo konstatovalo, že je nejprve nutné 
vyjasnit podmínky a práva členství a vztahu např. k bezpečnostní směrnici atd. 

• podání přihlášky do Rady vědeckých společností ČR: sekretariát řádně podal přihlášku dle 
podkladu předsedy, nyní se čeká na zasedání instituce, které má proběhnout v polovině dubna 
2022 

• pokračovat v jednáních stran pojišťování členů ČSS: předsednictvo pověřilo dalším řešením 
a hledáním možností Šandu 

• vstup ČSS do organizace FSE: předsednictvo veškerým dalším jednáním pověřilo Motyčku 

• zrušení komise pro vzdělávání: problém se rozlil do širšího pojetí ve smyslu hledání účelu všech 
jednotlivých pracovních komisí předsednictva, a proto předseda přidělil úkoly objasnit stav jed-
notlivých komisí určeným členům předsednictva; přijal se i návrh pozdější „redefinice“ náplně 
a určení pracovní komise předsednictva ČSS 

10. Různé 

10.1. Seznámení nových členů předsednictva s formálním fungováním ČSS (odpovídá 
Motyčka) 

Předsednictvo probralo několik poznámek na dané téma: fungování ČSS je vymezeno jednak plat-
nými dokumenty ČSS (stanovy ČSS a organizační řád ČSS aj.), jednak ustanoveními příslušné legisla-
tivní normy – Občanského zákoníku. S touto diskusí se otevřel i záměr drobně upravit organizační 
řád ČSS o jmenovité uvedení možnosti korespondenčního hlasování jak v rámci jednání předsednic-
tva, tak i v kolektivním rozhodování ZO ČSS mimo valnou hromadu ČSS v mezidobí mezi jejími jed-
náními. 
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10.2. Pravidla komunikace (odpovídá Sirotek) 

Jeden z nových členů předsednictva předložil koncept obměny postupu jednání předsednictva a do-
zorčího sboru na jejich fyzických zasedáních (5x ročně) ve smyslu vše připravovat předem tak, aby se 
na zasedání jen schvalovalo, online jednání se uskutečňovala častěji i mezi fyzickými zasedáními 
a udržovala se osobní odpovědnost za jednotlivé body programu jednání – tzn. určovat konkrétní 
odpovědné členy ke každému bodu. 

V kontextu těchto námětů proběhla diskuse na téma využívání nově založeného google-disku před-
sednictva, dále i na téma, co a jak lze vůbec projednat „jen“ online, kdy je vhodná živá diskuse, pří-
padně otázka zápisů z online jednání. 

10.3. Diskuse o roli předsednictva ve vztahu k ZO ČSS a k členům (odpovídá Sirotek) 

Předsednictvo se v tomto bodě věnovalo tématu nejistot některých členů ČSS stran toho, co vše má 
předsednictvo pro ZO ČSS vlastně dělat, a konstatovalo, že problém spočívá zejména v míře infor-
movanosti členů – všichni chtějí především bádat a dokumentovat, a právě to předsednictvo zastřešu-
je, což mj. je právním rámcem vůbec jakýchkoli spolků v ČR. Detailní nápady stran právě prohloube-
ní informovanosti členstva spolku byly uzavřeny s tím, že informace typu komentářů, vysvětlování 
apod. patří do eSpelea; návazně se doporučilo obnovit a zvýraznit rubriku Zprávy z předsednictva 
i pravidelné a častější vydávání eSpelea, byť by šlo o jediný článek (prakticky vzato jde o apel na 
ediční radu ČSS). Zároveň předsednictvo projednalo svoji nabídku jednotlivým ZO ČSS o účasti čle-
nů předsednictva na jejich výročních nebo jiných schůzích či diskusích, jakož i přípravu e-mailové 
výzvy předsedy všem členům ČSS (zcela mimo řádný oběžník) k diskusi s předsednictvem. 

10.4. Knihy o Speleopotápění, kniha V říši boha Radegasta, kniha Kras, jeskyně a lidé 
(odpovídá Lenart) 

• publikace Dušana Šurániho o speleopotápění: předsednictvo konstatovalo poněkud zmatečné 
informace autora; kniha bude v počtu dvou výtisků pořízena do knihovny ČSS 

• publikace V říši boha Radegasta Josefa Wagnera: knihu autor vydal zcela mimo ČSS a též bude 
běžným způsobem pořízena pro knihovnu ČSS 

• Kras, jeskyně a lidé – licencovaná publikace UIS k MRJK 2021: ČSS má k dispozici řádnou li-
cenci na českou verzi vydání; předsednictvo pověřilo Motyčku dohodou s Markem Audym (rea-
lizoval původní anglickou verzi publikace) – předsednictvo poté ve smyslu licence zakoupí vý-
tisky za úhradu ve výši nákladů na realizaci; ISBN bude přiděleno z bloku ČSS 

10.5. Neúčinné smlouvy se SMOPAJ (odpovídá Vlčková, resp. Lenart) 

Předsednictvo vzalo na vědomí dosavadní dvouletou neúspěšnou snahu získat stanovisko 
k historickým smlouvám o spolupráci od vedení SMOPAJ v Liptovském Mikuláši; nový pokus vy-
moci stanovisko si na sebe vzal předseda – mělo by jít o vypovězení/ukončení smluv pro jejich faktic-
kou neúčinnost a náhradou za ně o dohodu na společném memorandu o spolupráci v již současných 
podmínkách možností vzájemných kontaktů. 

10.6. Konference Kras, jeskyně a lidé (odpovídá Motyčka) 

Předsednictvo se zabývalo podrobnou informací o průběhu konference, která se konala jako nultý 
ročník na podzim 2021 v Češkovicích a jejímž smyslem konání byla především výměna odborných 
informací. Záměrem pořadatelů je pokračovat v její tradici, přičemž v roce 2022 by měla být pořadate-
lem 1. ročníku Česká geologická služba a až v roce 2023 by mělo pořádání připadnout ČSS – ČSS bu-
de mj. v onom roce slavit 45. výročí založení, jde i o výročí prvního sestupu do Macochy – v úmyslu je 
i uspořádat konferenci společně s V. Mezinárodním setkáním speleologů v Moravském Krasu. Od 
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1. ročníku by již tato konference měla být tematicky orientována, ovšem témata se teprve budou vybí-
rat; souběžnou snahou je i např. angažmá obcí apod. 

10.7. Náměty pro následující Speleofórum (odpovídá Lenart) 

Předsednictvo důkladně prodiskutovalo náměty doručené účastníky Speleofóra 2021: byl přijat nápad 
dopředu sestavit seznam objevů, přicházejících do úvahy pro ocenění – doporučený seznam aktuál-
ních objevů bude přidán do programu Speleofóra. Dále se předsednictvo ztotožnilo i s nápadem vy-
psání ceny za nejlepší mapu, která má inspiraci v oceňování profesionálních kartografických děl 
a jejímž smyslem je podpora kvalitního mapování podzemí vůbec. 

Posléze předsednictvo schválilo úpravu uspořádání cen tak, že účastníci Speleofóra budou hodnotit 
namísto příspěvku ve sborníku (důvodem nemožnost včas prostudovat celý sborník na místě a v čase 
konání Speleofóra) právě mapové dílo a cena za nejlepší příspěvek ve sborníku Speleofóra bude sa-
mostatně udělována ediční radou ČSS. 

10.8. JESO (odpovídá Sirotek) 

Po delší době, kdy se neobjevovaly žádné úkoly, spojené s Jednotnou evidencí speleologických objek-
tů – JESO, spravovanou AOPK ČR, vyvstal obnovený názor, že JESO je užitečná záležitost a bylo by 
vhodné se do ní za ČSS o něco více aktivněji než dosud zapojit. V rámci této otázky proběhla připo-
mínka historie vzniku a provozu JESO včetně odkazu na platnou řádnou licenční smlouvu, vymezují-
cí roli lokálních editorů a odborných uživatelů ze strany ČSS dle příslušného ujednání se správcem 
a provozovatelem tohoto informačního systému AOPK ČR. V dané souvislosti se – též opětovně – 
položily otázky jak případného honorování vkladu a editace záznamů v JESO, tak i stran např. autor-
ského práva, oprávnění přístupů k podrobným mapám speleologických objektů aj. K žádnému závě-
ru však zatím předsednictvo nedošlo. 

10.9. Web Speleo.cz – audit (odpovídá Lenart) 

Webové stránky ČSS – www.speleo.cz – vznikaly zhruba v letech 2006-2008, a tak se objevil i nápad 
stránky spolku nějak zmodernizovat, který následně vyvolal zvažování skutečných možností a mezí 
ČSS investovat do nějaké jejich podstatné obměny. Kromě jiného se diskutovalo i např. nad sjednocu-
jícím zastřešujícím správcem obsahu www.speleo.cz (tzv. „webadmin“) oproti dosavadní realizaci 
formou dílčích editorů jednotlivých kapitol a jejich osobní odpovědnosti. Ovšem ani v tomto případě 
předsednictvo zatím k závěru nedospělo. 

10.10. Jiné provozní otázky 

Předsednictvo řešilo i drobnější informace a provozní záležitosti, a to: 

• příprava dalšího ročníku Mezinárodního speleologického kongresu, jehož konání se překládá 
z roku 2021 na rok 2022, ovšem v původním termínu 24. až 31. 7. ve Francii; ovšem další kongres 
se bude konat už opět v řádném termínu, tedy již za tři roky po kongresu v roce 2022 

• průběh Mezinárodního roku jeskyní a krasu 2021, jehož se účastnilo přes 200 národních speleo-
logických organizací – hodně akcí se přesunulo do virtuálního prostředí díky pandemii covi-
du 19; v Česku se konal úklid Moravského krasu, konference v Češkovicích ve dnech 17. až 18. 
září 2021; vydání publikace Kras, jeskyně a člověk 

• nabídka SJ ČR na možnost distribuce letáků k Mezinárodnímu roku jeskyní a krasu 2021 široké 
veřejnosti prostřednictvím provozů jeskyní SJ ČR 

• projednání neúčasti předsedy pseudokrasové komise na Speleologickém workshopu v Broumo-
vě 

• informace o stavu platnosti ochranných známek ve vlastnictví ČSS 

http://www.speleo.cz/
http://www.speleo.cz/


8 

 

• pořízení dalších drobných propagačních předmětů ČSS, stávající již docházejí: předsednictvo 
souhlasilo s běžným objednáním a nákupem obvyklého počtu nových nášivek a samolepek 
s barevným logem ČSS; řešením otázky kolem nových triček a mikin s výšivkou barevného loga 
ČSS předsednictvo pověřilo hospodáře ČSS 

• editorky eSpelea – nově uspořádané dohody o provedení prací či jejich organizace ze strany 
ediční rady 

• nepovolané dotazy zážitkových či jiných agentur ohledně podmínek návštěv jeskyní, a to 
i v zahraničí: předsednictvo doporučilo všem takto dotázaným řešit odpovědi vždy odkazem na 
místní speleology (v případě Česka jsou to právě jednotlivé ZO ČSS apod.) 

• provoz případných sociálních sítí ČSS: je to otázka nalezení vhodného člověka i případné reali-
zace s kvalitním uceleným konceptem; nemělo by jít jen o přehršel všech možných odkazů všude 
možně  

• námět slev pro členstvo ČSS (např. firma Singing Rock již od dávných dob poskytuje členům 
ČSS 20% slevu na nákupech u ní) a možnost využití jakéhosi e-slevomatu, resp. spíš „provizoma-
tu“ GIFT, jehož prostřednictvím by ČSS mohly plynout zisky z osobních nákupů členů ČSS, pro-
váděných přes e-shopy, zapojených do tohoto „provizomatu“ 

• tzv. „streamování přednášek Speleofóra“ a jejich umisťování na kanálu YouTube byl víceméně 
bez dalšího spontánně přijat – je ovšem nutno důkladně zjistit konkrétní podmínky a možnosti 
systematické realizace takového nápadu 

10.11. Kontrola hospodaření ČSS 

Předsednictvo hlasováním schválilo účetní závěrku hlavního spolku za rok 2020, která byla společně 
s dalšími spolkovými dokumenty odeslána sekretariátem do veřejného rejstříku, a projednalo aktuál-
ní stav placení odvodů z členských příspěvků. 
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12. Přehled hospodaření ČSS 

12.1. Přehled hospodaření v roce 2021 
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12.2. Orientační struktura příjmů a výdajů ČSS v roce 2021 
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12.3. Průběh hospodaření v letech 2007 až 2021 
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