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                                                                                                         č.j. CSS/97/URA/ZAPIS/2010

   

O b ě ž n í k č. 102/2010 
A) Dne 25. 6. 2010 se konalo 10. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS 

Přítomni: Motyčka, Geršl, Šimečková, Tásler, Záviška, Flek, Ouhrabka, Jindra 
Omluveni: Piškula, Polák, Musil, Šebela, Sirotek, Wagner 
Nedorazili: Mokrý, Doležal, Slavík 
 
I. Návrh obnovy kancelářské techniky 

• předsednictvo vzalo na vědomí souhrnnou informaci Motyčky o stavu kancelářské techniky se-
kretariátu ČSS: PC a obrazovka vyhovují, nevyhovuje tiskárna a chybí zálohování dat 

• předsednictvo schválilo: 
• nákup multifunkčního zařízení HP Color LaserJet CM 23220 
• trvalou zápůjčku datového úložiště  od Mediformu (2 + 2 TB) 

II. Návrh úpravy organizačního řádu ohledně vypracování zpráv od ZO ČSS 
• předsednictvo schválilo návrh Táslera na úpravu organizačního řádu ČSS 
• předsednictvo pověřilo Táslera do dvou týdnů připravit doplňující dopis s vysvětlením, který 

bude připojen ke korespondenčnímu hlasování ZO ČSS 
III. Obnovení ZO ČSS 1-09 Niphargus 

• předsednictvo doporučilo přijetí skupiny Ondřeje Belicy do struktury ZO ČSS s tím, že v případě 
schválení korespondenčním hlasováním všech stávajících ZO ČSS bude skupině výjimečně 
přiděleno označení již zaniklé ZO ČSS 1-09 Niphargus 

IV. Vyúčtování Speleofóra 2010 
• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o vyúčtování akce a jeho doporučení, aby 

valná hromada 2012 doplnila organizační řád ČSS o určitou kodifikaci konání Speleofóra 
(formu záštity, určení pořadatelství apod.), protože jde o největší ústřední akci ČSS tohoto 
druhu v roce 

• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Geršla o vyúčtování nákladů na sborník Speleofóra 
2010, které kompletně včetně smluv o provedení práce činí 173 114,- Kč 

• předsednictvo schválilo: 
• požadavek na předsedu ediční rady předložit vždy již na lednovém zasedání ke schválení 

předsednictvem konečnou strukturu nákladů na t.r. sborník SPF 
• doporučení ediční radě znovu revidovat pokyny pro autory a doplnit požadavek maxi-

málního rozsahu rukopisné verze příspěvku s tím, že bude ediční radou bez výjimky do-
držen 

V. Požadavky na zpětnou vazbu mezi ediční radou ČSS a přispěvateli 
• předsednictvo projednalo a vzalo na vědomí odpověď Geršla na požadavek předsednictva ČSS 

o návrhy na zefektivnění práce ediční rady ČSS z 9. zasedání: nadále členy zůstávají Bosák, 
Novotná, Polák, Bohanes a Flek 

• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Geršla o tom, že s koncem tohoto roku chce vyřešit 
otázku svého nástupce 

VI. Komerce v nepřístupných jeskyních v Moravském krasu 
• předsednictvo projednalo písemný podklad a požadavky Oty Šimíčka na uspořádání ankety me-

zi ZO ČSS, působícími v Moravském krasu, ohledně komerce v nezpřístupněných jeskyních 



• předsednictvo schválilo následující své stanovisko: „Předsednictvo ČSS se seznámilo s návrhem 
Oty Šimíčka a respektuje jeho názor na komerci v nepřístupných jeskyních v Moravském 
krasu, nebude však v této otázce organizovat žádnou anketu; postoj ke komerci v jeskyních 
považuje za výsostnou záležitost jednotlivých ZO ČSS jakožto správců jednotlivých lokalit 
a nejlepších znalců místních podmínek v nich.“ 

• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o rozpracovaném článku na toto téma do 
příštího Spelea 

VII. JESO 
• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o nejnovějším vývoji JESO v AOPK ČR: apli-

kace je hotova a naplněna vstupními daty tak, že je možné zahájit jeho provoz 
• byl zachován původně od ČSS navrhovaný institut referenta JESO pod označením lokální 

editor, který bude podléhat příslušnému lokálnímu administrátorovi 
• v současné době jedná ČSS s AOPK ČR o licenční smlouvě 
• první školení pro lokální editory se koná 4. 9. 2010 v Blansku; z důvodů omezené kapacity 

se předpokládá přednostní účast ze ZO působících v Jihomoravském kraji (další dvě ško-
lení budou následovat pro oblast Severní Moravy a poté Čech), podrobné informace bu-
dou oznámeny později 

• předsednictvo pověřilo Motyčku dalším jednáním o licenční smlouvě s AOPK ČR a přípravou 
následných smluv s těmi jednotlivými ZO o postoupení licence jejich lokálním editorům, které 
projeví zájem o spolupráci, a to pro zabezpečení případného neoprávněného šíření dat třetím 
osobám či jejich komerčnímu zneužití 

• předsednictvo pověřilo Vlčkovou neprodleně vyzvat ZO ČSS, aby aktualizovaly/obnovily se-
znam svých referentů JESO (součást organizace valné hromady 2008) čili lokálních editorů 
do 30. 8. 2010 

VIII. Korespondenční hlasování 2010 
• předsednictvo schválilo vypsání korespondenčního hlasování o následujících dvou bodech: 

• návrh úprav organizačního řádu ke zpracování zpráv ZO ČSS 
• návrh na přijetí nové ZO ČSS pod označení již zaniklé ZO ČSS 1-09 Niphargus 

• předsednictvo doporučilo všem jednotlivým ZO ČSS, aktuálně navrhujícím čestná členství 
v mezidobí mezi valnými hromadami ČSS, vyčkat do nejbližší řádné valné hromady nebo 
zvolit jinou formu ocenění nejlépe pamětní medailí s tím, že předsednictvo nepovažuje kore-
spondenční hlasování za vhodné a důstojné pro rozhodování o udělení čestného členství  

• předsednictvo pověřilo: 
• Motyčku osobním vysvětlením dotčeným ZO ČSS 
• Šimečkovou a Fleka zpracováním článku do Spelea na toto téma 

IX. Různé 
• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o posledním zasedání byra Mezinárodní spe-

leologické unie (UIS) v Postojné a o návrhu uspořádat následující zasedání byra s ohledem na 
konání mezinárodního speleologického kongresu na Speleofóru 2011 

• předsednictvo schválilo v předstihu termín konání Speleofóra 2011 ve dnech 15. 4. - 17. 4. 2011 
tak, aby bylo možno zajistit včas ubytování atd. pro účastníky tohoto zasedání 

• předsednictvo schválilo tři nové individuální členy, a to manžele Patrika a Lucii Jamborovy a Pe-
tru Svobodovou 

• předsednictvo doporučilo Pavlu Kaňovskému ohledně jeho dotazu na individuální členství sku-
piny zájemců (analogie kolektivního členství v ČČK) založit řádnou novou ZO ČSS v souladu 
se stanovami a organizačním řádem ČSS 

  



B) Různé provozní přípodotky 

 

Jen krátká připomínka, že jsem v minulém týdnu rozeslala hromadným e-mailem opětovně návod 
na přihlašování do neveřejné části www.speleo.cz: opravdu není možné, abych tento návod veřejně 
vyvěsila tak, aby např. kdokoliv, kdo najde nešťastnou náhodou ztracené doklady kohokoliv z vás, se 
ještě ke všemu vloupal do našich privátních záležitostí (např. na ty stránky, které jsou míněny jako 
výhoda pro vás, kteří jste řádnými členy, eventuálně na ty, kde by přes veškerou naši snahu přece jen 
mohly být jakékoliv osobní údaje apod.). I kdyby se to komukoliv nezdálo významné, jsou tací, pro 
něž to významné je; a v tomto případě platí ten vzor, kdy jakmile jeden jediný hlas či statistický 
případ je negativní/záporný, zamítá se celá záležitost. 

 
Krásné bezúrazové léto a nepřehřejte se. 

 

Veronika 

http://www.speleo.cz/�
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