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O b ě ž n í k č. 108/2011
A)

Dne 4. 10. 2011 se konalo 16. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS

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

Stav připravovaného projektu AOPK ČR
• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o stavu přípravy projektu: AOPK ČR zatím
neupřesnila další postup

II. Spor Milana Ježe a ZO ČSS 6-11 Královopolská
• předsednictvo vzalo na vědomí:
- otevřený dopis ze strany ZO ČSS 6-11, v němž vedení ZO ČSS 6-11 odůvodňuje své dosavadní konání
- odvod z členského příspěvku Milana Ježe byl zaplacen, ke dni 4. 7. 2011 byla Milanu Ježovi
vystavena letošní průkazka
- stanovisko dozorčího sboru ke druhému dopisu ZO ČSS 6-11 (viz příloha)
• předsednictvo schválilo své další stanovisko:
„Předsednictvo ČSS k celé záležitosti konstatuje, že Milan Jež je stále řádným členem ZO ČSS
6-11 Královopolská, a to z důvodů, uvedených v posledním stanovisku dozorčího sboru ČSS,
s nímž se zcela ztotožňuje.“
III. Inovace www stránek ČSS
• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o spuštění inovovaných www.speleo.cz, kam
byly zapracovány i další podněty od předsednictva; stránky mj. získaly uznání Národní
knihovny ČR, a to formou uzavření smlouvy o zařazení do archivního fondu NK ČR, která se
tak zavázala k jejich následné každoroční archivaci z vlastních zdrojů
IV. Speleofórum 2012
• předsednictvo schválilo hlasováním:
- místo: Sloup v Moravském krasu
- termín: 20. - 22. 4. 2012 (bude ještě ověřena dostupnost KD ve Sloupě)
- uzávěrka pro příspěvky do sborníku: 19. 12. 2011
• předsednictvo pověřilo:
- ediční radu výrobou pozvánky a aktualizací pokynů pro autory do 31. 10. 2011
- Motyčku aktualizací stránek www Speleofóra
V. Valná hromada ČSS 2012
• předsednictvo potvrdilo a schválilo:
termín: 13. října 2012
místo: Žacléř definitivně
harmonogram příprav:
 do 31. 3. 2012 jednotlivé ZO ČSS dodají bezpodmínečně zápisy z výročních členských
schůzí, kde kromě obvyklých informací bude uvedeno jméno schváleného delegáta,
a své návrhy na jednání valné hromady, jakož i běžné zprávy o činnosti za rok 2011
 do 31. 3. 2012 všechny organizační složky (SZS ČSS, pracovní komise ČSS) dodají zprávy o činnosti za celé období a své návrhy na jednání valné hromady







do 30. 6. 2012 předsednictvo zpracuje souhrn návrhů, přidá své vlastní a rozešle je zpět
na ZO ČSS již uspořádané vcelku tak, aby je přes léto mohly jednotlivé ZO ČSS projednat a pověřit svého delegáta
do 30. 9. 2012 sekretariát ČSS zpracuje návrh zprávy o činnosti celé ČSS za období 2008
- 2012 a v písemné podobě ji rozešle delegátům jednotlivých ZO ČSS, aby ji měli
k dispozici včas před samotnou valnou hromadou
do 30. 9. 2012 předsednictvo dohodne s Pavlem Bosákem řízení jednání valné hromady
ČSS

VI. Kauza Žebračka
• předsednictvo vzalo na vědomí různé zprávy a návrhy petic ohledně tzv. Žebračky, propadliny
bývalého důlního díla, vyjadřující obavy z možné likvidace lokality
• předsednictvo konstatovalo prozatímní nedostatek relevantních informací k podrobnějšímu vyjádření
• předsednictvo schválilo své obecné stanovisko:
„Předsednictvo ČSS v souladu se stanovami ČSS nesouhlasí s likvidací jakýchkoliv kulturních či přírodních památek a významných stanovišť netopýrů, a to proto, že jejich zabezpečení
je možné řešit i jinými způsoby.“
VII.

Různé
předsednictvo vzalo na vědomí informaci Motyčky o stavu přípmav 16. Mezinárodního speleologického kongresu 2013: celosvětová prezentace započala 1. 9. 2011 rozesláním 1. cirkuláře
a zprovozněním vlastních webových stránek na adrese www.speleo2013.com, kam budou postupně dodávány další informace; informace pro členy ČSS budou přidávány i na
www.speleo.cz do příslušné záložky
• předsednictvo:
- vzalo na vědomí informaci Motyčky o tom, že byl osloven Olivierem Vidalem (generální sekretář FSE) stran záměru uspořádat zasedání byra FSE v příštím roce v ČR
- konstatovalo, že nemá námitek, aby se takové zasedání v ČR konalo, ale nebude je nijak organizačně ani finančně zajišťovat
- pověřilo Motyčku informovat Vidala o možnosti prezentovat záměry FSE na Speleofóru
2012 v rámci řádných prezentací ostatních účastníků SPF 2012
• předsednictvo schválilo nové individuální členství Vratislava Bendy
• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Šebely o školení SZS ČSS a záchranářů HZS za účasti
prezidenta Speleologické záchranné služby z Francie Christiana Dodelina
•

B)

Různé provozní přípodotky

Nemám pro jednou nic, co bych zvlášť připomínala. Příští zasedání se koná ve čtvrtek 15. prosince
2011. Krásný podzim.
Veronika

Vyjádření Dozorčího sboru ke „Stanovisku ZO 6-11 Královopolská k příloze oběžníku č.
107/2011“

Stanovisko ZO 6-11 Královopolská : „Jako rozpor v realizaci práv vyplývajících z členství vidí členové ZO 6-11 možnost dlouhodobě nečinným členem hlasováním ovlivňovat činnost členů činných. To je
důvod, proč ZO 6-11 začala uplatňovat institut přispívajícího člena. Jednalo se většinou o starší kamarády, kteří z různých důvodů nevyvíjejí dlouhodobě (několik let) v ZO aktivní činnost. Po projednání
tohoto rozporu na půdě ZO členové morálně na výši sami požádali výbor ZO o další vedení v kategorii
člena přispívajícího, jehož práva upřesňují stanovy. Výbor ZO toto akceptoval a vede tyto členy dál
jako „členy přispívající“. Jejich přeřazení z kategorie „řádného člena“ na „přispívajícího člena“ se uskutečnilo po předložení svého přání písemnou formou. Tento postup je naprosto regulérní a neodporuje
žádnému ze základních dokumentů ČSS, kterými jsou stanovy, organizační řád a přihláška.“
Konstatování dozorčího sboru za dne 10.05.2011
„Ve smyslu Stanov a Organizačního řádu ČSS si o formu členství (řádný x přispívající) žádá zájemce
o členství příp. člen sám a nelze mu ji ze strany ZO jednostranně určit (s výjimkou stanovení čekatelské lhůty). Jednalo by se o omezení členských práv ze strany ZO.“
Dozorčí sbor: pokud o změnu formy členství požádá člen, jak uvádí ve „Stanovisku“ ZO 6-11
Královopolská, i dozorčí sbor dne 10.05.2011 jedná se o standardní situaci. Dozorčí sbor
v tomto nenachází žádný rozpor. Rozpor nachází dozorčí sbor v tom, že změna formy členství
přísluší členské schůzi ZO, nikoli výboru ZO.
Ovšem dozorčí sbor trvá na svém dalším vyjádření : Ve smyslu Stanov a Organizačního řádu ČSS
tady ZO nemůže členy dělit na aktivní a neaktivní. Pokud si toto rozdělení ZO zřídila je to její vnitřní
rozhodnutí a organizační uspořádání, které však nemá oporu ve Stanovách ani v Organizačním řádu
ČSS a tudíž je nutné oficiálně pokládat všechny členy za řádné a to se všemi povinnostmi a právy. O
toto rozdělení se nelze opírat a ani je publikovat v oficiálních tiskovinách ZO ČSS, jako je např. Výroční členská schůze, Seznam členů atd.
Dozorčí sbor nepovažoval za nutné diskutovat tuto otázku, neboť formy členství jsou
jasně definovány ve Stanovách ČSS. Návrhy na změnu stanov podává ZO Valné hromadě ČSS,
kde je možná i případná diskuze k ním. Jakákoliv diskuze by na stanovách nic nezměnila a byla
by proto zbytečná.
Problém členství M. Ježe v ZO -11 Královopolská
Dozorčí sbor se věcí Milana Ježe zabýval na základě podnětu, který obdržel od Předsednictva ČSS a jemuž i svoje stanovisko předal.
Dozorčí sbor musí předeslat, že v žádném případě nepovažuje za správné a úplné informace:
„Zásadní problém dotyčného je jeho zhoršené duševní zdraví a okolnost, že jak sám sdělil a jak se
členové sami mohli i přesvědčit nosí sebou krátkou střelnou zbraň“. Dozorčí sbor se nepovažuje
kompetentní v posouzení zdraví a legálnosti zbraně a odmítá tímto zabývat.
„Na základě přání většiny byl jmenovanému vrácen členský příspěvek s tím, aby své členství
řešil jinde. Rozhodnutím výboru mu bylo dočasně pozastaveno členství, proto nebyl ani za něj členský
příspěvek v termínu odveden.“
Stanovy ČSS neznají „pozastavení členství“ ale řeší odeslání odvodů příspěvků členů.

V Blansku 08.08.2011

Za dozorčí sbor ČSS
Ing. Jan Flek

Stanovisko ZO 6-11 Královopolská k příloze oběžníku č. 107/2011
Rozpor v realizaci práv a povinností členů ČSS
Jako rozpor v realizaci práv vyplývajících z členství vidí členové ZO 6-11 možnost dlouhodobě nečinným členem hlasováním ovlivňovat činnost členů činných. To je důvod, proč ZO 6-11 začala uplatňovat institut přispívajícího člena. Jednalo se většinou o starší kamarády, kteří z různých důvodů nevyvíjejí dlouhodobě (několik let) v ZO aktivní činnost. Po projednání tohoto rozporu na půdě ZO členové
morálně na výši sami požádali výbor ZO o další vedení v kategorii člena přispívajícího, jehož práva
upřesňují stanovy. Výbor ZO toto akceptoval a vede tyto členy dál jako „členy přispívající“. Jejich přeřazení z kategorie „řádného člena“ na „přispívajícího člena“ se uskutečnilo po předložení svého přání
písemnou formou. Tento postup je naprosto regulerní a neodporuje žádnému ze základních dokumentů ČSS, kterými jsou stanovy, organizační řád a přihláška.
Je tedy naprosto irelevantní, jestli je dozorčí sbor ČSS v otázce uplatnění formy členství v kategorii
„přispívající“ jiného názoru. Smutné je, že se dozorčí sbor začal touto otázkou řešenou v ZO ČSS
Královopolská zabývat veřejně publikováním svého „nálezu“, aniž by problém diskutoval se ZO.
Pitoreskní je opačný „problém“, kdy jeden z nejaktivnějších členů našeho kolektivu již šest let
s kolektivem intenzivně a nezištně pracuje a pomáhal vést mládež, ale ze svých důvodů se nechce
stát členem ČSS. Díky Pepo M.! My s tím problém nemáme.
Problém členství M.Ježe v ZO -11 Královopolská
Dozorčí sbor se začal touto otázkou zabývat zřejmě na podnět jmenovaného a ani v tomto případě
nevstoupil v kontakt s vedením ZO. Z publikovaného je zřejmé, že neměl správné a úplné informace.
ZO musí uvést i tento problém na pravou míru, ač k osobě bývalého kamaráda tak činí nerada, ale pro
širší publikování v oběžníku č. 107/2011 tak učinit musí.
Zásadní problém dotyčného je jeho zhoršené duševní zdraví a okolnost, že jak sám sdělil a jak se
členové sami mohli i přesvědčit nosí sebou krátkou střelnou zbraň.
Většina členů kolektivu podala z toho důvodu písemnou formou prohlášení k problému řádného členství M.Ježe v ZO 6-11 Královopolská tohoto znění:
„Souhlasím s návrhem výboru skupiny projednaném na výborové schůzi dne 11.03.2011
neprodlužovat M.Ježovi dále členství ve skupině a umožnit mu přechod do jiné ZO ČSS. Důvodem je projev nevyváženosti jeho duševního zdraví formou „zadrhávání“ mysli s neadekvátní prodlevou
v chápání přijímané informace a následnou desorientací v reakci na ni, což v kombinaci se skutečností, že dotyčný chodí ozbrojen pistolí, vyvolává riziko nebezpečí pro osoby v jeho okolí. Jeho členství
v organizaci ZO 6-11 je již delší dobu formální bez zapojení do činnosti organizace.“
Domníváme se, že střelná zbraň není v podmínkách speleologických výzkumů ve střední Evropě obvyklou výstrojí speleologa. Organizace měla s tímto již v minulosti problémy, kdy na jedné akci v rámci
hospodářské činnosti ZO se na člunu správy povodí Moravy před zraky obsluhovatelů člunu jmenovanému zbraň vymkla z ruky.
Na základě přání většiny byl jmenovanému vrácen členský příspěvek s tím, aby své členství řešil
jinde. Rozhodnutím výboru mu bylo dočasně pozastaveno členství, proto nebyl ani za něj členský
příspěvek v termínu odveden.
V Brně dne 17.07.2011
Za výbor ZO 6-11 Královopolská: St.Bárta, J.Himmel, P.Himmel, J. Mareš, Sl. Veselý

