ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST
CZECH SPELEOLOGICAL SOCIETY
130 23 Praha 3, Kališnická 4-6

č.j. 112/2006

O b ě ž n í k č. 83/2006
I. Dne 20. 6. 2006 se konal o 10. zasedání předsednictva a dozorčího s boru ČSS s následujícími výsledky :
Přítomn i : Motyčka, Ouhrabka, Šebela, Záviška, Otava, Flek, Vlčková, v.z. Štos
1.

Úvodem proběhla kontrol a úkolů z 8. a 9. zasedání. Nes plněné úk oly trvají, nové úkol y vyplývají
z jednotli vých bodů jednání.

2.

Předsednictvo projednalo a vzalo na vědomí:
• stav zajištění www-stránek ČSS a mo žnosti jejich dalšího vývoje
• informaci Motyčky o pracovní schůzce k www-stránkám ČSS, uskutečněné v sobotu 17. 6. 2006
• návrh koncepce předložený Petrem Polákem
Předsednictvo schválilo a pověřilo:
• Petra Poláka (6-19) na místo hlavního admin istrátora www-stránek a prací na nové verzi wwwstránek ČSS
• přijetí Petra Po láka do ediční rady ČSS
• Motyčku a Vlčkovou přípravou podkladů pro nový web ČSS
• odložilo ro zhodnutí o nabídce Ladislava Blažka využít jeho Speleoweb na 11. zasedání

3.

Předsednictvo projednalo a vzalo na vědomí:
• informaci Motyčky o probíhajících a připravovaných jednáních s AOPK ČR a se Správou jeskyní ČR
o JESO
• informaci od Fleka o jeho pověření za Správu jeskyní ČR koordinací kontaktů s ČSS na území Moravského krasu
Předsednictvo vyzývá:
• všechny ZO, působící ve zpřístupněných jeskyních Moravského krasu, aby se v případě nutnosti
obracely na Jana Fleka ze Správy jeskyní ČR (flek@cavemk.cz)

4.

Předsednictvo projednalo a vzalo na vědomí:
• stav jednání ve věci zájmových území ZO ČSS v Moravském krasu
Předsednictvo pověřilo:
• příslušnými jednáními se zástupci dotčených ZO místo M. Pišku ly dozorčí sbor ČSS

5.

Předsednictvo projednalo a vzalo na vědomí:
• informaci náčeln íka SZS Šebely o výsledcích jednání p racovní skupiny pro reorganizaci SZS
a o návrhu nového organizačního řádu SZS
• návrh nového OŘ SZS
Předsednictvo schválilo a pověřilo:
• nový OŘ SZS; tímto vstupuje v platnost s účinností od 1. 1. 2007
• náčelníka SZS vybudovat strukturu SZS tak, aby dnem nabytí účinnosti byla SZS schopná řádně plnit
svoji funkci
• náčelníka SZS jednáním s IZS a přípravou změn s mluv o spolupráci s HZS ČR
• náčelníka SZS zajistit čerpání finančních prostředků ČSS i z jiných zdrojů již s ohledem na novou
strukturu SZS a vypracovat návrh na rozpočet SZS na ro k 2007
Předsednictvo vyzývá:
• členy ČSS, kteří mají zájem o práce v SZS, aby se o podmín kách mo žného členství informovali
u náčelníka SZS nebo u velitelů jednotlivých budoucích stanic

Náčelník SZS:
• jmenoval velitele stanice SZS Čechy Mojmíra Závišku (ZO ČSS 1-11)
• jmenoval velitele stanice Morava Karla Kučeru (ZO ČSS 6-10)
6.

Předsednictvo vzal o na vědomí:
• informaci Motyčky o příp ravě návrhu podání žádosti o ochranné známky jednak na barevné logo
ČSS, jednak na název a logo SZS
Předsednictvo schválilo:
• podání obou žádostí o ochranné známky

7.

Předsednictvo vzal o na vědomí:
• informaci Vlčkové o dosud zaplacených příspěvcích a vydaných průkazech ČSS včetně ukončení
revize členské databáze a zavedení mo žnosti přímé e-pošty členům ČSS ze sekretariátu
• informaci Vlčkové o aktuáln ím stavu hotovosti v pokladně a na účtu ČSS a nový ceník publikací
a dalšího materiálu k prodeji
• informaci Vlčkové o nedostupnosti zápisů a jakýchkoliv dalších informací o činnosti ko misí
Předsednictvo schválilo:
• schválilo cenu nové barevné samolepky 5,- Kč à ks
Předsednictvo vyzývá:
• vyzývá předsedy komisí k dodání zpráv o činnosti za rok 2005

II. Ze sekretariátu
1.

Omlouvám se všem, kteří postřehli, že chybí S pravodaj 3/2005: nenapsal a jsem vám, že NENÍ! M ísto něj
vydávala SSS jen bulletin u příležitosti 14. kongresu v Řecku, který byl v omezeném mno žství a klubům
nebyl distribuován. Komu z vás přišly potrhané a pozotvírané balíčky (dosud tři kluby hlásily špatnou funkci České pošty), tak věřte, že Sp ravodaj 3/ 2005 tam schází správně.

2.

Ještě jednou upozorňuji na možnost poslat mně do členské databáze svoji e-mailovou adresu s vyřčení m
souhlasu se zasíláním pošty pří mo ze sekretariátu ČSS - pak budete dostávat oběžníky, pozvánky
apod. rovnou tam. V rámci rev ize členské databáze mně ne všechny kluby daly e-adresy svých členů - je to
mo žné jednotlivě kdykoliv. Jen pak nezapomínejte na to, že pokud si e-adresu změn íte, bude vhodné mně
změnu poslat též, aby vám věci ode mne chodily dál.

3.

Kro mě nového Org anizačního řádu SZS ČSS vám ještě přikládám nejnovější prodejní nabí dk u - nechávám ji ve formátu .PDF - většina z vás ji snad bude schopna přečíst; samozřejmě se objeví i na našich wwwstránkách. Na pomoc těm, kteří si neporadí s .PDF, přikládám .JPG, ale ošklivější.

4.

Na konec jsem si nechala takovou drobnou nepří jemnost: dále je uveden seznam klubů, které dosud
nestihly zapl atit letošní příspěvk y, tudíž nemají průkazy... a tak. Prosím pěkně, pokud jste platili a já jsem
dosud nezareagovala, stala se chybka ve mně a v to m případě prosím o upozornění, že jsem trdlo, a o zaslání
jakéhoko liv dokladu o provedené platbě včetně seznamu členů, za něž byl proveden odvod - průkazy pak
urychleně vyrobím. Pokud jste skutečně ještě z jakéhoko liv důvodu nezvládli odvod provést, stala se taky
chybka, ale někde jinde, než u mě - prosím, vyrovnejte to co nejdřív - nastávají dovolené, hlavy se pomaličku vyprazdňují od povinností a přito m vám běží lhůta k zániku členství. Tak - a teď ten seznámek:
5-06 Orlické hory
6-06 Vilémovická
6-12 Speleologický klub Brno
6-13 Jihomoravský kras

6-27 při NP Podyjí
6-31 Speleologický průzkum poustevník Marek
7-08 Sovinec
7-13 Hajcman

Počátkem července vyjde S peleo č. 44, které budu opět raději už rovnou rozesílat poštou, spoléhaní se na kurýrní
zasílán í se mně loni těžce nevyplatilo. Takže u ž to tak dělat nebudu.
Ve druhé polovině července budu pobíhat s Barrandienem na Do lném vrchu, takže sekretariát bude fungovat
na dálku toliko telepaticky, ale jen dva týdny. Pak se zase už zašiju do pražské kanceláře.
Přeju vám všem krásné léto, vzhledem k o zónové díře ko lem naší Zeměkoule raději bělounká zád íčka (proto
přece lezeme do země, že ano) než středoafrické odstíny pleti - a hlavně si nikdo neubližte.
Veronika V.
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ORGANIZAČNÍ ŘÁD
SPELEOLOGICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČESKÉ SPELEOLOGICKÉ
SPOLEČNOSTI
Čl. 1
Statut a poslání Speleologické záchranné služby
Speleologická záchranná služba (dále jen SZS) je dle stanov České speleologické
společnosti (dále jen ČSS) vedlejší organizační jednotkou ČSS. Jejím posláním je
poskytování pomoci při nehodách v jeskyních, případně v jiných podzemních prostorách.
Čl. 2
Činnost Speleologické záchranné služby

1)

Záchranářská činnost

2)

Preventivní činnost

3)

Spolupráce s integrovaným záchranným systémem ČR (dále jen IZS)

4)

Výcvik

Ad 1) Záchranářská činnost – poskytnutí kvalifikované pomoci v případě nehody
v jeskyních nebo v jiných podzemních prostorách a v extrémních podmínkách, na něž
je SZS materiálně i odborně připravena.
Ad 2) Preventivní činnost – osvětové působení a technická pomoc v oblasti předcházení nehodám a mimořádným situacím.
Ad 3) Spolupráce s IZS – spolupráce při záchranných akcích na základě vyzvání složek IZS podle zákona o IZS a souvisejících právních norem.
Ad 4) Výcvik – činnost směřující k zajištění své akceschopnosti a odborné způsobilosti SZS.
Čl. 3
Orgány SZS

1)

Náčelník SZS

2)

Zástupce náčelníka SZS

3)

Sbor velitelů
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Ad 1) Náčelník SZS – řídí činnost SZS jako celku, jmenuje a odvolává velitele stanic
a jejich zástupce, má právo převzít řízení organizačních jednotek, odvolat velitele
zásahu a jmenovat nového, případně zásahu velet sám. Svolává sbor velitelů. Je
jmenován a odvoláván předsednictvem ČSS.
Ad 2) Zástupce náčelníka SZS – zastupuje náčelníka v případě, že náčelník nemůže
vykonávat svoji funkci Je jmenován a odvoláván předsednictvem ČSS.
Ad 3) – Sbor velitelů SZS – se skládá z náčelníka a zástupce náčelníka SZS, velitelů
a zástupců velitelů stanic SZS. Sbor projednává činnost SZS a návrhy orgánů organizačních jednotek SZS. Sbor velitelů je svoláván náčelníkem SZS. Nemá rozhodovací pravomoc.
Čl. 4
Organizační jednotky SZS
Stanice SZS je akční článek SZS, který samostatně vykonává činnost dle čl. 2 v dále
určeném území.
1)

Stanice Čechy

2)

Stanice Morava

Ad 1) – Územní působnost stanice Čechy – kraj Středočeský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký,
Pardubický (kromě okresu Svitavy), Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Hlavní město Praha.
Ad 2) – Územní působnost stanice Morava – kraj Jihomoravský, Zlínský, Vysočina, Olomoucký, Moravskoslezský a okres Svitavy.

Čl. 5
Orgány organizačních jednotek SZS
1)

Velitel stanice SZS

2)

Zástupce velitele stanice SZS

3)

Technik stanice SZS

4)

Zdravotník stanice SZS

5)

Výbor stanice SZS

6)

Schůze stanice SZS

Ad 1) Velitel stanice SZS – řídí činnost stanice a zodpovídá za její akceschopnost,
rozhoduje o přijetí a vyloučení členů stanice, jmenuje a odvolává zástupce velitele,
technika a zdravotníka stanice, svolává výbor a schůzi stanice. Schůzi stanice SZS
je povinen svolat nejméně jednou ročně. Je jmenován a odvoláván náčelníkem SZS.
Ad 2) Zástupce velitele stanice SZS – zastupuje velitele stanice v případě, že velitel
stanice nemůže vykonávat svoji funkci. Je jmenován a odvoláván náčelníkem SZS.
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Ad 3) Technik stanice SZS – zajišťuje údržbu a evidenci materiálu stanice a zodpovídá za jeho funkčnost a připravenost. Je jmenován a odvoláván velitelem stanice.
Ad 4) Zdravotník stanice – zajišťuje vybavení stanice zdravotnickým materiálem a
léčivy, zodpovídá za připravenost lékáren. Je jmenován a odvoláván velitelem stanice.
Ad 5) Výbor stanice SZS – je tvořen velitelem, zástupcem, technikem a zdravotníkem
stanice, projednává činnost stanice a výboru, návrhy stanice a výboru stanice, posuzuje a navrhuje přijetí či vyloučení členů stanice. Výbor svolává velitel stanice. Nemá
rozhodovací pravomoc.
Ad 6) Schůze stanice SZS – je shromáždění všech členů stanice, projednává činnost
stanice a návrhy členů stanice. Schůzi svolává velitel stanice, nejméně jednou ročně.
Nemá rozhodovací pravomoc.
Čl. 6
Členství v SZS
1)

Forma a podmínka vzniku členství, vznik a zánik členství v SZS

2)

Práva členů SZS

3)

Povinnosti členů SZS

Ad 1) Forma členství - člen stanice SZS – speleozáchranář. Členem se může stát
každý člen ČSS starší 21 let, s alespoň třemi lety praxe ve speleologii a speleoalpinismu, fyzicky a morálně způsobilý. Členství vzniká a zaniká rozhodnutím velitele
stanice o přijetí či vyloučení člena stanice. Každému členu přiděluje velitel stanice
pořadové číslo, vyjadřující jeho aktuální postavení v seznamu stanice.
Ad 2) Práva členů stanice SZS – každý člen stanice má právo užívat titulu speleozáchranář, účastnit se schůze stanice SZS, podávat na ní návrhy a užívat označení
SZS na svém oděvu, výstroji a vozidle.
Ad 3) Povinnosti členů stanice SZS – každý člen stanice je povinen řídit se Organizačním řádem SZS a pokyny svých nadřízených, být morálně a fyzicky způsobilý pro
činnost v SZS, zdokonalovat se v činnosti dle čl. 2. a svědomitě pečovat o svěřené
prostředky. Člen stanice SZS není bez pověření velitele zásahu oprávněn v průběhu
zásahu dle čl. 7 poskytovat informace nezúčastněným osobám.
Čl. 7
Zásah SZS
1) Zásah SZS
2) Svolání k zásahu SZS
3) Velení zásahu SZS
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Ad 1) Zásah SZS - zásahem SZS se rozumí její nasazení dle čl. 2., bodu 1.a 3. na
území České republiky.
Ad 2) Svolání k zásahu SZS – svolání členů stanice SZS k zásahu SZS se děje prostřednictvím příslušného pracoviště IZS.
Ad 3) Velení zásahu SZS – velení se automaticky ujímá první člen SZS, který dorazí
na místo zásahu. Velení je oprávněn kdykoliv převzít člen místně příslušné stanice
SZS s nejnižším pořadovým číslem ze všech, pokud velitel stanice nebo náčelník
SZS nerozhodne jinak. Velitel zásahu je oprávněn sestavovat záchranná družstva a
jmenovat jejich velitele, koordinovat spolupráci s dalšími subjekty a s osobami účastnícími se zásahu a poskytovat informace o zásahu nezúčastněným osobám. Dále je
oprávněn dohodnout s velitelem zasahující jednotky IZS účast nečlena SZS na zásahu. Velitel zásahu je povinen o akci neprodleně informovat velitele stanice, náčelníka SZS, předsedu ČSS a případně dotčené orgány veřejné správy. Zajišťuje dokumentaci zásahu a vypracovává zprávu o zásahu.
Čl. 8
Ostatní ustanovení
Tento organizační řád nabývá platnosti dnem schválení předsednictvem ČSS a vstupuje v účinnost 1. 1. 2007. Zároveň k témuž dni zaniká platnost předchozího organizačního řádu SZS ze dne 27. 10. 2004, č.j. 56/04.

- 6/6 -

