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I. Zpráva o činnosti ČSS v roce 2007 
Zdeněk Motyčka, předseda ČSS; Veronika Vlčková, sekretariát ČSS 

 

Předsednictvo ČSS se současně s dozorčím sborem sešlo v roce 2007 celkem čtyřikrát, a to (v lednu 
v Praze bylo jednání operativně zrušeno vzhledem k uvíznutí části předsednictva ve sněhové kalamitě 
na D1) v dubnu ve Sloupu  při příležitosti konání Speleofóra 2007, dále pak v červnu v Praze, v září 
v Brně a poslední loňské zasedání se konalo v prosinci v Praze v sídle ČSS. 

V roce 2007 byly projednány a řešeny především následující záležitosti: 

JESO 

V roce 2007 pokračovala spolupráce s AOPK ČR na nové podobě JESO. Pro členy byly uspořádány 
dva semináře, které se konaly 10.11 v Praze a 1.12 v Rudici. Zde byl celý projekt představen a vysvět-
len, seminářů se však zúčastnilo jen 19 ZO. V roce 2008 bude proto projekt představen v rámci Spele-
ofóra  a rovněž publikován v časopise Speleo .   

WWW stránky ČSS 

V průběhu roku došlo ke spuštění inovované verze stránek ČSS, která však neobsahovala body 
z konceptu schváleného v roce 2006. Byla ustanovena pracovní skupina pro vytvoření mapy stránek 
a realizace prostřednictvím komerčního subjektu. Do konce roku se však opět nepodařilo stránky rea-
lizovat pro odlišné představy členů pracovní skupiny. V roce 2008 budou stránky bez další diskuse 
realizovány podle schváleného konceptu komerčním subjektem za spoluúčasti sponzorů.   

Sídlo ČSS, archív ČSS 

Došlo ke změně sídla a stěhování části AOPK ČR z Kališnické ul. V této souvislosti byl přestěhován 
také sekretariát ČSS a to z podkroví do přízemí téže budovy. Probíhala jednání mezi vedením ČSS 
a AOPK ČR o dalším setrvání v budově AOPK ČR . Zatím zůstává vše při starém, nicméně do bu-
doucna je možné, že budeme muset hledat nové místo pro sekretariát a archív společnosti. S tím také 
souvisí diskuse o uspořádání a katalogizaci archivu, která byla zatím odsunuta.  

V souvislosti s archivem předsednictvo konstatovalo liknavé dodávání zpráv o činnosti ZO a rozhodlo 
o motivaci ZO prostřednictvím ocenění za nejlepší zprávu o činnosti za rok 2007, která bude udělena 
a vyhlášena na Speleofóru 2008. 

Oslavy 30. výročí založení ČSS 

Na konci roku 2008 uplyne 30. let od založení ČSS a předsednictvo diskutovalo možnosti důstojného 
připomenutí a rozhodlo o uspořádání výstavy a vydání průřezové fotografické publikace. Na veřejnou 
výzvu došly ke konci roku stovky fotografií od 14 autorů. Vydání se předpokládá počátkem roku 
2009.  

Speleofórum a Kras 2007 

Předsednictvo se zabývalo přípravou obou akcí, vydáním sborníku a udělilo tradiční ceny Speleofóra. 
Obou akcí se potom zúčastnil rekordní počet téměř 400 účastníků.  

Speleologická záchranná služba ČSS 

Předsednictvo se zabývalo situací v SZS po její reorganizaci, náčelník byl pověřen dokončením inven-
tury majetku. Byly vyjasněny kompetence mezi SZS a sekretariátem ČSS. U příležitosti 25. výročí 
vzniku SZS proběhlo v Rudici slavností setkání minulých i současných členů SZS se členy HZS 
a dalších složek IZS. 

Různé 

Předsednictvo diskutovalo a posléze rozhodlo o záměru vydat pro členy zdravotnické minimum for-
mou laminované brožurky a realizací pověřilo SZS. Vytištěné brožurky by měli být k dispozici začát-
kem roku 2008. 



Předsednictvo započalo s přípravou valné hromady, která se uskuteční v sobotu 11. října 2008 ve 
Sloupu. Byl schválen harmonogram příprav a shromažďování podkladů. 

Předsednictvo rozhodlo o dalších propagačních předmětech s logem ČSS a jejích výroby do Speleofó-
ra 2008. 

Z důvodů větší flexibility sekretářky, byla zřízena nová, mobilní telefonní linka, která nahradila pů-
vodní, pevné číslo na sekretariát. 

V roce 2007 proběhly finanční kontroly plnění podmínek pro poskytování dotací ze státního rozpočtu 
a bylo konstatováno bezproblémové a včasné plnění. 



II. Zpráva o hospodaření ČSS v roce 2007  

Vratislav Ouhrabka, hospodář ČSS 
 

Peněžní prostředky k 1.1.2007  

banka 760 263.43 Kč 

hotovost -  3 175.00 Kč 

celkem 757 088.43 Kč 

Příjmy  

členské příspěvky 474 585.00 Kč 

grant Speleo 69 000.00 Kč 

grant Speleoforum 73 000.00 Kč 

grant pro SZS od HZS 120 000.00 Kč 

přijaté dary 70 000.00 Kč 

prodej zboží 84 149.26 Kč 

prodej služeb 44 115.00 Kč 

úroky účet 1 629.13 Kč 

celkem 936 478.39 Kč 

Výdaje  

poštovné 3 276.00 Kč 

bankovní poplatky 3 907.90 Kč 

provozní režie 44 854.60 Kč 

nákup mater. a literatury 33 945.80 Kč 

mzdové náklady 147 020.00 Kč 

materiál SZS 349 496.80 Kč 

náklady Speleo 103 107.50 Kč 

náklady sborník Speleoforum 135 824.00 Kč 

celkem 821 432.60 Kč 

Peněžní prostředky k 31.12.2007  

banka 875 302.72 Kč 

hotovost -  3 168.50 Kč 

celkem 872 134.22 Kč 

 

 


