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O b ě ž n í k č. 80/2005
č.j. 281/2005
1) 7. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS dne 13. 12. 2005
bod je dnání

1.

2.

3.

4.

Po informacích o provozu sekretariátu ČSS bylo rozhodnuto o uskutečnění:
• inventury majetku ČSS včetně majetku SZS a uspořádání řádné evidence
• ze skladu ČSS budou postupně vyexpedovány neprodejné výtisky starých publikací, eventuálně vráceny neprodejné zásoby komisního prodeje
• revizi skladu provede inventarizační komise (Vlčková, Ouhrabka, Beneš, Záviška) do konce
února
• současně bude provedeno přecenění položek v nabídce prodeje ČSS
V souvislosti s plněním pojistky za úraz Martina Bělohoubka v Křížovém závrtu v létě t.r. připomínám stav a možnost pojištění členů ČSS: ČSS má uzavřenu pojistnou smlouvu o úrazovém pojištění u České pojišťovny, a to pro 5 nejmenovaných osob (na rok) pro případ
úrazu, ke kterému by došlo při průzkumech a výzkumech krasu, pseudokrasu a podzemních prostor. Pro plnění případné události je třeba počítat s tím, že bude potřeba vyjádření a
dokumentaci od lékaře, který je odpovědný za léčbu atp. Toto pojištění je omezeno pouze tím,
že musí jít o činnost mimo „brannou výchovu“ a že tato činnost nebyla vykonávána při plnění
pracovních úkolů dotyčného nebo v přímé souvislosti s nimi.
• Po podrobně uvedeném rozboru cílů a původního smyslu existence SZS ČSS byl předsednictvem schválen záměr reorganizace SZS
• Dozorčí sbor zkoncipoval odpověď na žádost stanice SZS č. 4 a ZO ČSS 7-07 ohledně výkladu interních směrnic ČSS k problému aktivního zapojení členů ČSS, resp. SZS ČSS
v jiných, obdobně zaměřených sdruženích či organizacích - viz příloha tohoto oběžníku
• K tomuto problému předsednictvo ČSS jednoznačně vyjádřilo a poté hlasováním schválilo
své stanovisko následovně :
Přednostním zájmem předsednictva ČSS jakožto zřizovatele SZS ČSS, ve smyslu příslušných
ustanovení stanov ČSS a organizačního řádu SZS ČSS, je, aby členy SZS ČSS byli ti nejschopnější a odborně nejkvalifikovanější členové ČSS. Jejich výběrem do řad členů SZS
ČSS je od nich očekáváno, aby věnovali své schopnosti, znalosti a své maximální úsilí a
soustředění právě ČSS a jejím členům. Z tohoto hlediska budou při výběru do řad členů
SZS preferování ti členové ČSS, u nichž případný souběh členství v jiných organizacích se
stejným posláním nemůže ohrozit tento prvotní zájem zřizovatele SZS ČSS.
• Náčelník SZS ČSS Roman Šebela informoval o zdárném průběhu semináře „Nehoda
v jeskyni“ a předběžně avizoval jeho opakování podle dalšího zájmu členů ČSS
• SZS ČSS hodlá v příštím roce vydat v rámci edice Knihovnička ČSS příručku o první
pomoci v podzemí - předsednictvo záměr hlasováním schválilo.
• Dotaz Jakuba Zelinky ze SZS ČSS stanice č. 1 ohledně účasti nečlenů ČSS na akcích a exkurzích ČSS předsednictvo zodpovědělo po kratší diskusi následovně : Doporučuje se všem
členům ČSS, pokud pořádají jakékoliv exkurze a akce na svých pracovištích, jichž se zúčastní i nečlenové ČSS, aby prokazatelně seznámili všechny účastníky akce, kteří dosud nebyli příslušně proškoleni, s bezpečnostní směrnicí ČSS a s konkrétní povahou lokality.
Speleofórum 2006 se bude konat ve Sloupě, zajištěním je pověřena ZO ČSS 6-16 Tartaros. Po
Novém roce již budou k dispozici přihlášky a ostatní potřebné písemnosti.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

Zjistily se naléhavé skutečnosti o problému zrušení práva trvalého užívání a jeho převedení
na dočasnou výpůjčku od státu k pozemkům, které byly k 1. 1. 2001 vedeny na ČSS - viz
zákon č. 229/2001 Sb. V souvislosti se zrušením tohoto pojmu a podle související legislativy
byly tyto pozemky přepsány na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových mimo území
ZCHÚ, na území ZCHÚ na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR. Pro ČSS jako oprávněný
subjekt z toho vyplývá možnost buď žádat o bezúplatný převod do svého vlastnictví (vůči
AOPK ČR možný, v případě ÚZSVM velmi nepravděpodobný vzhledem k podmínce schválení
ministerstvem financí), nebo nechat pozemky oběma státním institucím a riskovat jejich
ztrátu, která mj. může znamenat po 1. 1. 2007 i prodej komukoliv s případně velmi nepříznivými důsledky pro kluby, stavby na nich využívající. Vzhledem k tomu, že neexistuje soupis
těchto pozemků, je bezpodmínečně nutné, aby kluby samy prošly svá zájmová území, prohlédly své dokumenty a neprodleně zaslat na sekretariát seznam a základní charakteristiky pozemků, jichž se tato nepříjemná situace může týkat. (Odkup těchto pozemků se podle
zákona může uskutečnit jen za cenu obvyklou v místě, což je pro poměry ČSS a jejích klubů
nerealizovatelné.) Jestliže se tyto pozemky podaří získat zpět, budou bezprostředně poté
převedeny na právní subjekty těch klubů, které na nich mají své základny apod. Budovy,
které jsou eventuálně ještě v katastru nemovitostí vedeny na listu vlastnictví ČSS na IČO
103811, budou převedeny na kluby během příštího roku bez dalšího.
Předsednictvo se shodlo na tom, že bude vypracováno stanovisko ČSS, které bude zasláno
byru mezinárodní speleologické unie jako oficiální reakce ČSS na Letter of Protest, přednesený na 14. mezinárodním speleologickém kongresu v Řecku.
Předsednictvo souhlasilo s tím, že po Novém roce budou spuštěny inovované internetové
stránky ČSS se zahrnutím stránek SZS ČSS apod.
Zástupce ZO ČSS 1-08 Týnčany Radim Brom seznámil předsednictvo ČSS se způsobem vedení
klubového archivu jeho ZO. Předvedenou strukturu archivu klubu lze doporučit i ostatním
ZO, pokud ještě stále nemají svoji vlastní již hotovou. Radim Brom byl vyzván ke spolupráci
s řešiteli struktury centrálního archivu ČSS a příslušné kapitoly www ČSS.
ČSS se automaticky po vstupu ČR do EU stala členem Evropské speleologické asociaci EU.
Předsednictvo v této souvislosti souhlasilo se záměrem, aby se ČSS zajímala o pořádání Evropské konference o průzkumu jeskyní v roce 2008, kdy bude zároveň ČSS slavit 30. výročí svého vzniku.
Proběhla stručná informace o nové vyhlášce č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hloubkou, jako upozornění pro ty členy ČSS, kteří se
takovými pracemi zabývají profesionálně.
Je možno jednotlivě žádat i o specializované granty mimo resort MŽP, např. v resortech MZe
nebo MMR (př. viz příloha oběžníku).

2) Prosba o seznam poze mků, které byly v právu trvalého užívání ČSS, tedy původně na
IČO 103811, a na nichž leží budovy či jiné nemovitosti, patřící buď opět ČSS (IČO 103811)
nebo klubu (samostatný právní subjekt, který má vlastnictví k dotčené nemovitosti zapsáno
v katastru nemovitostí)
Prosím, promyslete si ještě jednou obsah bodu 5. tohoto oběžníku, třeba mi zavolejte - podám další
vysvětlení - cokoliv, ale hlavně NEPRODLENĚ připravte, pokud se to vašeho klubu týká, seznam
parcel (pozemků), o nichž jste přesvědčeni, že klubu nebo ČSS patří. Pokud máte parcelu na svoje
IČO již zapsánu, není předmětem tohoto soupisu, ta je vaše, do toho ústředí nic není. Důležité jsou ty
parcely, které z práva trvalého užívání ČSS přešly do výpůjčky a jsou teď zapsány na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR. Tam máme
pouhý rok na to pokusit se zařídit převod zpět na ČSS, která pak bezprostředně převede pozemky na
příslušné ZO (samozřejmě bezúplatně). Rovnou na ZO to nelze, neboť vaše právní subjekty nejsou
zrušením práva trvalého užívání ustředí ČSS oprávněnými subjekty k žádosti o bezúplatný převod - to
může jen ten, kdo měl to právo.

Prosím tedy, pokud máte takové pozemky ve svém zájmovém území, o následující seznam, v němž mi
napíšete :
1.
2.
3.
4.
5.

katastrální území (přesný název, nejlépe statistický šestimístný kód, ale název snad postačí)
číslo parcely, resp. podlomení
druh pozemku (dříve kultura) - např. stavební, nebo zastavěná plocha, nebo les apod.
nemovitost, kterou na něm máte (nejspíš nějaké vaše základny)
eventuálně popis dokladu, který k tomu máte (ten samotný doklad uschovejte a nepouštějte z ruky)

Moc prosím, ve svém vlastním zájmu si tohle zrevidujte co nejdřív, nemusíme, ale bohužel můžeme se
dočkat hodně nemilých překvapení. 1. 1. 2007 bude po všem. Je možné, že jde o jednotlivosti, ale je
též možné, že toho bude víc - dokud nemám od vás informace, nelze k tomu nic dalšího říci.
Přeju vám všem krásné svátky v klidu a radosti, pro příští rok zdraví a krásu kolem vás - a samozřejmě
hlavně úspěšné jeskyňaření..
Veronika Vlčková
sekretariát ČSS
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ČSS SZS - stanice č. 4 Severní Morava
ZO ČSS 7-07
28. října 207
709 00 Ostrava

Váš dopis značky/ze dne
nedatováno, došlo 7. 12. 2005

Naše značka
276 / 2005

Vy řizu je/linka
Veronika Vlčková

Praha
14. 12. 2005

Věc: Výklad interních směrnic ČSS - odpověď dozorčího sboru ČSS
V odpovědi na váš dotaz, ačkoli je vaše citace stanov ČSS chybná, protože čl. 4 stanov ČSS, pís m. e) jako takový neexistuje (prosím, podrobně si prostudujte stanovy ČSS ze dne 27. 10. 2004, schválené valnou hromadou
ČSS ve Sloupě v říjnu 2004 a registrované pod označením VSP/ 1-1406/90-R), dále sdělujeme:

1.

Ani stanovy ČSS, ani organizační řád SZS ČSS, ani žádné jiné interní s měrn ice ČSS nezakazují členství,
resp. aktivní zapojení v jiných občanských sdruženích, institucích a organizacích, vyvíjejících obdobnou
(niko li totožnou) činnost.

2.

Statut samotného člena SZS ČSS je určen čl. 6 organizačního řádu SZS ČSS, z nějž vyplývají i jeho práva
a povi nnosti :
„Článek 6
Členové stanice SZS
1) Členové stanice SZS

a) členem stanice SZS se může stát řádný, individuální nebo čestný člen ČSS starší 21 let,
minimálně s třemi lety praxe v praktické speleologické činnosti, fyzicky a morálně způsobilý
b) členem stanice SZS – potápěčem se může stát člen ČSS starší 21 let, minimálně s třemi lety
praxe v praktické speleologické činnosti, fyzicky a morálně způsobilý, se speleopotápěčskou
kvalifikací „zkušený jeskynní potápěč“
c) o členství a zařazení člena ve struktuře stanice SZS rozhoduje výbor příslušné stanice SZS
d) členství v stanici SZS automaticky zaniká s členstvím v ČSS
2) Povinnosti členů stanice SZS:
a) chovat se na při akcích a na veřejnosti tak, aby nepoškodil dobré jméno SZS a ČSS
b) řídit se pokyny svých nadřízených, řádem SZS a dalšími předpisy ČSS
c) účastnit se akcí stanice SZS
d) trvale se učit ovládat záchranářskou techniku, metodiku záchranářských prací a první pomoc
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e) nevystupovat jménem SZS bez souhlasu náčelníka nebo jménem stanice SZS bez souhlasu jejího velitele
3) Práva členů stanice SZS:
a) účastnit se jednání členské schůze stanice SZS, podávat na ní návrhy a hlasovat
b) být přítomen při všech jednáních o své osobě v rámci struktury SZS
c) být včas informován o připravovaných společných akcích SZS a stanice SZS, jíž je členem
d) užívat označení SZS na svém oděvu, výstroji a vozidle“
3.

SZS ČSS je zřizována předsednictvem ČSS podle stanov ČSS a následně organizačního řádu SZS ČSS
a rozhoduje o jejích návrzích :
„čl. V.
Vedlejší organizační jednotky sdružení
1. Vedlejší organizační jednotky:
a) Speleologická záchranná služba
b) stanice Speleologické záchranné služby
Ad.1a – Speleologická záchranná služba je specializovaná složka ČSS pro poskytování pomoci při nehodách v jeskyních, případně v jiných podzemních prostorách. SZS zřizuje a ruší předsednictvo ČSS.
Její činnost se řídí vlastním organizačním řádem.“

„Článek 4

Výkonné složky SZS
1) Náčelník SZS:
a) je navrhován sborem velitelů SZS, jmenován a odvoláván předsednictvem ČSS
b) řídí SZS a odpovídá za její činnost
c) zastupuje SZS, zejména při jednání se složkami IZS
d) svolává a řídí schůze sboru velitelů SZS
e) navrhuje svého zástupce z řad sboru velitelů SZS
f) jmenuje a odvolává velitele stanic SZS na návrh členské schůze příslušné stanice SZS
g) má právo v odůvodněných případech odvolat velitele zásahu a jmenovat nového velitele,
případně zásah vést sám
h) předkládá sboru velitelů metodické pokyny pro výcvik členů SZS

Článek 5
Stanice SZS
1) Stanice SZS jsou zřizovány předsednictvem ČSS jako samostatné organizační složky ČSS
2) Územní působnost jednotlivých stanic SZS je stanovena takto:
a) stanice č.1 Český kras: kraj Středočeský a hlavní město Praha, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Chýnovská jeskyně
b) stanice č.2 Plzeň: kraj Plzeňský, Karlovarský, Jihočeský (kromě Chýnovské jeskyně)
c) stanice č.3 Moravský kras: kraj Jihomoravský, Zlínský, Vysočina
d) stanice č.4 Severní Morava: kraj Olomoucký, Ostravský
3) Členská schůze stanice SZS:
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a) je nejvyšším orgánem stanice SZS a shromážděním všech jejích členů
b) je svolávána výborem stanice SZS minimálně 1x ročně, mimořádnou schůzi musí výbor svolat, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů, minimálně 3 členové. O jejím termínu a programu musí být včas informováni všichni členové stanice SZS
c) projednává návrhy členů stanice SZS a rozhoduje o nich
d) volí a odvolává výbor stanice SZS
e) navrhuje ke jmenování nebo k odvolání velitele stanice SZS“

Ovšem je potřeba připo menout, že z druhé strany ale ani z žádných vnitřních předpisů ČSS nebo SZS ČSS nevyplývá žádný nárok člena ČSS na zařazení do řad SZS; s ohledem na čl. V, bod 1) organizačního řádu SZS ČSS
je zřízení stanice SZS zcela v ko mpetenci předsednictva ČSS a jím pověřených organizačních slo žek.

Stanovisko dozorčí rady ČSS k dalším souvisejícím problémů m se zcela shoduje s názorem předsednictva ČSS,
které je přesně uvedeno v zápise ze 7. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS, které se konalo
13. 12. 2005 v sídle ČSS v Praze.

Věříme, že jsme tak dostatečně vyčerpávajícím způsobem zodpověděli váš dotaz.

S pozdravem

Ing. Jan Flek
dozorčí sbor ČSS
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