
ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST 

CZECH SPELEOLOGICAL SOCIETY 
Na Březince 1513/14, 150 00 Praha 5 

 
                                                                                                         č.j. CSS/155/URA/ZAPIS/2010

   

O b ě ž n í k č. 103/2010 
A) Dne 7. 10. 2010 se konalo 11. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS 

Přítomni: Motyčka, Geršl, Piškula, Šimečková, Flek, Ouhrabka, Musil 
Omluveni: Tásler, Záviška, Mokrý, Doležal, Slavík, Jindra, Polák, Šebela 
Nedorazili: Sirotek, Wagner 

I. Korespondenční hlasování 

• předsednictvo vzalo na vědomí výsledky korespondenčního hlasování: 

• odpovědělo 34 ZO ČSS 
• 32 ZO ČSS souhlasilo se vznikem nové ZO za použití označení a názvu dříve zaniklé 

ZO ČSS 1-09 Niphargus 
• 30 ZO ČSS souhlasilo s navrženou úpravou organizačního řádu 

• předsednictvo projednalo připomínky Pavla Bosáka k označení a jméno nové ZO ČSS, ale ne-
shledalo žádný rozpor se stanovami ČSS, ani dozorčí sbor nevznesl žádné své námitky 

• předsednictvo schválilo: 

• vznik nové ZO ČSS pod označením dříve zaniklé ZO ČSS 1-09 Niphargus 
• navrženou úpravu organizačního řádu (viz příloha) 

II. JESO 

• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o podpisu licenční smlouvy o přístupu k JESO 
s provozovatelem AOPK ČR a o probíhajícím podepisování příslušných příloha za jednotlivé 
organizační složky ČSS, které se hodlají aktivně účastnit prací na naplňování a údržbě dat 
JESO 

• předsednictvo vzalo na vědomí informaci o konáních školení lokálních editorů JESO, již proběhlo 
školení v Moravském krasu a v Českém krasu, pro severomoravské základní organizace bude 
v zasedací místnosti Správy Zbrašovských aragonitových jeskyní v Teplicích nad Bečvou 
(termín byl posléze upřesněn na 6. 11. 2010) 

III. Změna způsobu vedení účetnictví ČSS 

• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o nových zákonných podmínkách pro ne-
ziskové organizace, které chtějí využívat státních dotací, ty pak musí vést podvojné účetnictví 
-  viz usnesení vlády České republiky č. 92/2010 ze dne 1. února 2010, o zásadách vlády pro 
poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím 
ústředními orgány státní správy 

• předsednictvo schválilo změnu způsobu vedení účetnictví na podvojné a vypořádání inventury 
majetku a skladových zásob ČSS k 1. 1. 2011 

IV. Příprava Speleofóra 2011 

• termín konání: 15. - 17. 4. 2011 
• místo konání: Sloup v Moravském krasu 
• uzávěrka příspěvků do 13. 12. 2010 



• předsednictvo pověřilo ediční radu zpracováním pozvánky ve dvou jazykových verzích do 
31. 10. 2010, aktualizací pokynů pro přispěvatele 

• předsednictvo pověřilo Motyčku aktualizací www pro SPF 2011 

V. Různé 

• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o podpisu evropské petice proti obchodování 
s jeskynními výplněmi jménem ČSS 

• předsednictvo schválilo individuální členství Michala Krejčíka (nový člen) a Štěpána Gabriela 
(dříve ZO ČSS 6-28) 

 

B) Různé provozní přípodotky 

1. POZOR, POZOR - změna způsobu vedení účetnictví se týká i těch ZO ČSS, které chtějí na 
své vlastní IČ také žádat o státní dotace! Jedna věc jsou granty a dotace za celou ČSS např. 
pro SZS ČSS nebo Speleo - proto mění způsob účetnictví ČSS jako IČ 00103811; druhá věc jsou 
organizační složky ČSS jako samostatné právní subjekty s vlastním IČ - ty, pokud chtějí 
žádat od r. 2011 o státní dotace, také musí vést podvojné účetnictví! Znovu cituji - jde o usne-
sení vlády České republiky č. 92/2010 ze dne 1. února 2010, o zásadách vlády pro poskyto-
vání dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím 
ústředními orgány státní správy! 

2. Dopustila jsem se překlepu v pozvánce ke školení JESO severomoravským skupinám: prosím, 
informaci o účasti se jménem lokálního editora mi pošlete pochopitelně do 4. 11. 2010, niko-
liv do 4. 10. 2010. Pro oči už nevidím ani nuly ani jednušky. 

 
Hezký podzim. 

 

Veronika 
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 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ SPELEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI  

čj. CSS/155/URA/RUZNE/2010 
schválený předsednictvem ČSS na 11. zasedání dne 7. 10. 2010 

provedeno na základě korespondenčního hlasování ZO ČSS 2010 
 
  

čl. I. Obecná ustanovení  

Česká speleologická společnost je dobrovolné občanské sdružení, jehož cíle a poslání jsou defi-
novány ve stanovách ČSS.  

čl. II. Činnost ČSS  

1 činnost ČSS -řídí se stanovami, organizačním řádem a dalšími směrnicemi a interními 
materiály.  
2 speleologický výzkum -slouží k objevování jeskyní nebo jejich části, k získávání základ-
ních poznatků o jeskyních a jiných krasových, či pseudokrasových jevech a k objasňování příčin-
ných souvislostí mezi jeskyněmi a těmito jevy. Metody speleologického výzkumu zahrnují spele-
ologický průzkum a dokumentaci jeskynních prostor, hydrologická, klimatická a jiná pozorování 
a měření, odběry vzorků jeskynních výplní, biospeleologický výzkum a případné jiné činnosti 
směřující k získávání těchto poznatků. Speleologický výzkum je využíván také při výzkumech 
umělých podzemních prostor. Podmínky pro jeho provádění v rámci ČSS upravují bezpečnostní 
směrnice ČSS.  
 

čl. III. Organizace ČSS  

1. přijetí ZO do organizační struktury ČSS – návrh na přijetí nové ZO může podat nejméně 5 
osob, které splňují podmínky pro členství, nebo již jsou členy ČSS a zaváží se v zápisu z ustavu-
jící schůze, že souhlasí s posláním ČSS a že se budou řídit jejími stanovami a organizačním řá-
dem. Součástí návrhu musí být plán předpokládané činnosti.  
2. označení ZO -ZO jsou označeny zkratkou ZO ČSS a třímístným číselným kódem, doplněným 
slovním názvem  
3. vyloučení ZO z organizační struktury ČSS -ZO může být vyloučena na základě návrhu po-
daného vlastní ZO, návrhu předsednictva, neodevzdá-li na sekretariát zprávu o činnosti za uply-
nulé dva kalendářní roky, nebo provádí-li činnosti v rozporu se stanovami ČSS nebo organizač-
ním řádem.  
4. členská schůze ZO – členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň jedné třetiny 
řádných členů ZO. Usnáší se prostou většinou. K podání návrhu na vyloučení ZO z organizační 
struktury ČSS se vyžaduje souhlas dvoutřetinové většiny přítomných za přítomnosti více než po-
loviny řádných členů ZO.  
5. výroční členská schůze  – se musí uskutečnit nejpozději do 28. 2. následujícího roku  
6. zpráva o činnosti ZO - vypracovává se za kalendářní rok a musí obsahovat tyto samostatně odděli-
telné složky: 
a) zápis z výroční členské schůze se schválením zprávy o činnosti za kalendářní rok 
b) zprávu o stavu členské základny s přehledem placení odvodů z členských příspěvků 
c) zprávu o činnosti za kalendářní rok 
d) závěrečnou nebo dílčí zprávu/vy o dokumentaci a o výsledcích ukončené průzkumné a vý-

zkumné činnosti nebo její etapy 
Zpráva musí být odevzdána na sekretariát nejpozději do 31. 3. následujícího roku. Zpráva se ode-
vzdává v písemné i v elektronické podobě. Elektronická podoba musí být v běžně používaných for-
mátech (nejlépe ve formátu .PDF) a její členění musí odpovídat písemné formě. 
7. odeslání odvodů z členských příspěvků – odvody z členských příspěvků musí být odeslány na 
účet ČSS nejpozději do 31.3. příslušného roku, společně se seznamem platících členů.  
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8. výbor ZO – je usnášeníschopný za přítomnosti alespoň dvou třetin svých členů, nejméně však 
tří a usnáší se nadpoloviční většinou přítomných.  
9. předseda ZO -zodpovídá za seznámení všech řádných členů a členů čekatelů ZO se směrnice-
mi, pokyny a usneseními, vydanými předsednictvem ČSS a valnou hromadou a seznámení se 
přispívajících členů s těmito směrnicemi, chtějí–li se podílet na činnosti pro niž byly příslušné 
směrnice vydány. V případě bezpečnostních směrnic pro speleologickou činnost je povinen pro-
vést toto seznámení prokazatelnou formou a to u všech řádných členů a členů čekatelů nejméně 
1x ročně, u přispívajících členů vždy, chtějí-li se zúčastnit takové činnosti, pro niž byly tyto 
směrnice vydány.  
10. sekretariát ČSS -do působnosti sekretariátu patří vedení centrální evidence členů, organizač-
ních složek a orgánů ČSS, vydávání a evidence členských průkazů, vedení archivu ČSS, přijímání 
a předávání podnětů, návrhů a informací od organizačních složek a orgánů ČSS předsednictvu, 
distribuce oběžníků a vydávání tiskovin ČSS.  
11. předsednictvo ČSS – je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny členů a usnáší 
se nadpoloviční většinou všech členů předsednictva. Předsednictvo je oprávněno zřizovat a rušit 
pracovní komise, zajišťovat udělení výjimek, povolení či souhlasů pro činnost jednotlivých ZO a 
pro centrální akce ČSS a jiné akce složek ČSS včetně mimořádných, uzavírat a rušit pracovní 
smlouvy s placenými pracovníky sekretariátu ČSS, schvalovat dobrovolné pracovníky sekretariá-
tu, vymezovat oblast působnosti složek ČSS při střetu jejich zájmů. Jednání předsednictva se 
mohou zúčastňovat zástupci organizačních složek.  
12. předseda ČSS – je volen přímou volbou z navržených kandidátů, k jeho zvolení je nutný sou-
hlas prosté většiny přítomných delegátů. Nezíská–li žádný z kandidátů počet hlasů potřebných ke 
zvolení, koná se druhé, případně další kola voleb, kam postupují dva kandidáti s nejvyšším po-
čtem hlasů.   
13. člen předsednictva – členové předsednictva jsou voleni z navržených kandidátů, členy před-
sednictva se stává šest kandidátů s nejvyšším počtem hlasů, dva další se stávají náhradníky před-
sednictva.  
14. místopředseda ČSS – je členem předsednictva, předsednictvo ho volí ze svého středu, zastu-
puje předsedu v jeho nepřítomnosti  
15. hospodář ČSS – je členem předsednictva, předsednictvo ho volí ze svého středu, zodpovídá 
předsednictvu za finanční hospodaření ČSS a za řádné vedení účetnictví.  
16. předseda redakční rady ČSS – je členem předsednictva, předsednictvo ho volí ze svého 
středu, zodpovídá předsednictvu za vedení propagace ČSS  
17. redakční rada – zabývá se propagací ČSS a má na starosti vydávání Spelea a ostatních pro-
pagačních, výchovných a jiných materiálů vydávaných ČSS.  
18. náhradník předsednictva – dojde-li v průběhu funkčního období k odstoupení člena před-
sednictva, nebo nemůže-li trvale vykonávat svoji funkci, nastupuje na jeho místo náhradník. O 
nástupu náhradníka rozhoduje předsednictvo.  
19. dozorčí sbor – volí si ze svého středu předsedu dozorčího sboru, členové dozorčího sboru jsou 
voleni stejným mechanizmem jako členové předsednictva  
20. náhradník dozorčího zboru – dojde-li v průběhu funkčního období k odstoupení člena do-
zorčího zboru, nebo nemůže-li trvale vykonávat svoji funkci, nastupuje na jeho místo náhradník. 
O nástupu náhradníka rozhoduje dozorčí zbor.  
21. valná hromada – je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny delegátů. Usnáší se 
prostou většinou. Pro rozpuštění ČSS je nutný souhlas nejméně dvou třetin delegátů. Delegáti volí 
ze svého středu nejméně tříčlennou volební komisi, která sčítá hlasy a rozhoduje o platnosti hla-
sování a  ejméně tříčlennou návrhovou komisi, která pořizuje z jednání zápis a připravuje návrh 
usnesení.  
22. delegát valné hromady – je zástupcem ZO na valné hromadě a má hlasovací právo. Každá 
ZO může delegovat nejvýše jednoho delegáta.  
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čl. IV. Členové sdružení  

1. vznik členství – všechny formy členství v ČSS, kromě čestného členství, vznikají vyplněním 
písemné přihlášky a schválením žádané formy členství příslušnými orgány organizačních jedno-
tek, nebo orgánem ČSS.  
2. zánik členství pro neplacení členských příspěvků – u forem členství vyžadujících placení 
členských příspěvků toto automaticky zaniká při prodlevě s jejich platbou a to po uplynutí 1 roku 
od termínu jeho řádné splatnosti.  
3. zrušení členství  - provede příslušný orgán na základě žádosti člena  
4. vyloučení člena – příslušné orgány organizačních jednotek nebo ČSS mohou vyloučit člena 
ČSS pro hrubé porušení jeho povinností, nebo pro jednání odporující poslání a cílům ČSS,  zá-
konům ČR, nebo dobrým mravům.  
5. napomenutí -příslušný orgán ČSS může napomenutím upozornit člena ČSS na porušování  
jeho povinností, nebo na jednání odporující poslání a cílům ČSS.  
6. členské příspěvky – jsou u řádných členů, členů čekatelů a přispívajících členů splatné vždy 
do 28.2. příslušného roku a to na účet příslušné ZO, u individuálních členů do 28.2. příslušného 
roku na účet ČSS  
7. centrální evidence členů – vede sekretariát ČSS a všechny orgány jsou povinny všechny 
změny neprodleně oznámit pověřenému pracovníkovi sekretariátu  
8. členské legitimace – sekretariát vydá každému členu, jehož odvod z členského příspěvku do-
razil na účet ČSS, neprodleně členskou legitimaci. Legitimace slouží k prokázání členství v ČSS a 
je dokladem o zaplacení členských příspěvků na příslušný kalendářní rok. Platnost legitimace 
začíná dnem vydání a končí 30.4. roku následujícího. Podobu a obsah legitimací stanovuje před-
sednictvo.  
 

čl.V. Ostatní  

1. knihovna ČSS – je speciální ediční řada tiskovin vydávaných pro členy ČSS, ale i pro širší 
veřejnost. O zařazení titulu do ní rozhoduje předsednictvo na návrh redakční rady.  
2. informační zpravodaj SPELEO – vydává pro interní potřebu předsednictvo ČSS. Speleo je 
zdarma distribuováno všem členům ČSS, kteří mají řádně zaplaceny všechny členské příspěvky 
a čestným členům. Vydávání Spelea řídí editor pověřený redakční radou.  
3. WWW prezentace – ČSS je držitelem registrace pro doménu Speleo.cz, která je oficiální ad-
resou pro www prezentaci ČSS. Doménu spravuje správce pověřený redakční radou ČSS.  
4. pracovní komise - účelově zřizuje a ruší předsednictvo ČSS pro řešení speciálních úkolů pře-
sahující působnost jednotlivých organizačních složek ČSS. Členem pracovní komise se mohou 
stát  i  ečlenové ČSS.  
5. archiv ČSS – vede sekretariát ČSS, výpůjčky z archivu se řídí výpůjčním řádem  
 
Tímto se ruší OŘ ČSS čj. 5/02 z 1. 12. 2001.   
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