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č.j. CSS/59/URA/ZAPIS/2016    
Praha, 2. 5. 2016    
 

O b ě ž n í k č. 131/2016 
A) Dne 22. 4. 2016 se konalo 19. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS 

Přítomni: Motyčka, Audy, Brom, Doležal, Mokrý, Šimečková, Záviška, Flek, Koutecký, Ouhrabka 

I. Aktuální stav registrace spolku 

• předsednictvo vzalo na vědomí informace Motyčky o stavu registrace ČSS na rejstříkovém sou-
du – problémy s těmi ZO, které nedodaly podklady na MVH 2015 v pořádku, advokátní 
kancelář řeší po vlastní linii  

• napravitelné opravy již jsou podány 
• některé ZO však zůstanou nevyřešeny jako např. ty pobočné spolky, které odmítají určit sta-

tutárního zástupce apod. 
II. Změna zákona o účetnictví 

• předsednictvo vzalo na vědomí informace Motyčky o změně zákona o účetnictví a o stanovisku 
právníků a daňových poradců k povinnosti zasílání účetních uzávěrek do sbírky listin pří-
slušného rejstříku; jednoznačně se tato povinnost se na spolky a jejich pobočné spolky vzta-
huje 

• bude připraven metodický pokyn pro ZO, co vše a v jaké formě je potřeba s ohledem na no-
vý OZ a novelizovaný zákon o účetnictví přikládat k zápisu z výročních členských schůzí: 
 zápisy z VČS bude muset obsahovat účetní závěrku 
 vše bude sekretariát hromadně zasílat na rejstřík společně 
 musí se připravit odpovídající změna OŘ ČSS pro VH 2017 
 budou důsledně oddělovány zápisů z VČS a zpráv o činnosti za minulý rok 

III. Pracovní komise předsednictva 

• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Čecha o dosavadní činnosti nového členstva komise, 
která připravuje společné cvičení se SZS ČSS v září 2016 a nový běžný výcvikový kurs též na 
podzim 2016 

IV. Sborník Speleofóra 2016 

• předsednictvo vzalo na vědomí přehled výdajů na letošní sborník: 
 celkové náklady ve výši 143 745,- Kč 
 předsednictvo hlasováním schválilo cenu letošního výtisku opět ve výši 230,- Kč 

V. Ediční rada 

• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Geršla o stavu přípravy sborníku a o aktivitě ediční 
rady o zařazení sborníku do databáze SCOPUS a doporučilo v záměru pokračovat: 
 minimální požadavek existence časopisu 2 roky splňuje 
 recenzované články mohou být např.  vyčleněny zvlášť do tzv. recenzované části 
 www-publikace recenzovaných článků není problém, ovšem musí být k dispozici sou-

hlas autorů 

ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST 
CZECH SPELEOLOGICAL SOCIETY 

150 00 Na Březince 1513/14, Praha 5 
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• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Geršla o získání dotace z MŽP na letošní výtisky Spe-
leo č. 68 až 70 

VI. Speleologická záchranná služba ČSS 

• předsednictvo vzalo na vědomí sdělení náčelníka SZS o uskutečněných akcích: 

 účast na zasedání bezpečnostní rady Jihomoravského kraje, jejíž zasedání jednalo 
i o jeskyních 

 obnovení Dohody o plánované pomoci s HZS JmK 
 příprava projektu Jednotné záchranné služby v Rudici pro efektivnější spolupráci SZS 

ČSS i HZS 
 technické zabezpečení podzemního spojení členů záchranných týmů řešené s francouz-

skými záchranáři 
 problém s čistotou vody v podzemí je alespoň v Rudici zhruba z poloviny vyřešen řád-

ným připojením domů na novou ČOV 

VII. Ceny Speleofóra 2016 

• předsednictvo schválilo hlasováním letošní ceny Speleofóra: 

nejvýznamnější objev členů ČSS v ČR: ZO ČSS 1-08 - objevy v Divišově jes-
kyni 

nejvýznamnější objev členů ČSS v zahraničí: ZO ČSS 6-22 - objevy v jeskyni 
Pestera de la 
Captare 

zvláštní cena Speleofóra: expedice Taurus za posedlost Zlatou kolébkou 
nejlepší zpráva o činnosti: ZO ČSS 6-25 

VIII. Příprava konání další řádné valné hromady ČSS 

• předsednictvo hlasováním schválilo: 
 termín: 21. 4. 2017 (bude definitivně potvrzen) 
 místo: Sloup v Moravském krasu 
 pracovní harmonogram – viz níže!!! 
 moderátor: Mojmír Záviška, k ruce moderátorovi: Bára Šimečková 
 zápis: Vlčková 
 organizace zázemí apod.: ZO ČSS 6-16 Tartaros 

IX. Různé 

• předsednictvo hlasováním schválilo individuální členství Moniky Bolckové, Daniely Marhon-
sové a Miroslava Němce (kdysi ZO ČSS 1-02) 

• předsednictvo vzalo na vědomí informaci Ouhrabky o přípravě Setkání jeskyňářů v Bozkově 
ve dnech 15. - 16. 10. 2016 

• předsednictvo vzalo na vědomí diskusi kolem platební brány PayU 
• předsednictvo vzalo na vědomí sdělení Geršla, který přednesl stížnost vedoucí správy Sloup-

sko-Šošůvských jeskyní na chování některých jedinců z řad členů ČSS při prohlídkách 
zpřístupněných jeskyní (opilství, nemístné poznámky apod.) 

Příští zasedání se koná 16. 6. 2016 v 930 v sídle ČSS v Praze. 
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B) Různé provozní přípodotky – POZOR, PRVNÍ POKYNY PRO VALNOU HROMADU 
2017!!!!!!!! 

 
Milí a vážení, 
 
určitě počítejte s následujícím - nevyvlékneme z toho, abyste dále uvedené požadavky opravdu dodr-
želi, jinak bude z valné hromady bramboračka: 

I. Všechny organizační složky, tj. včetně pracovních komisí, SZS atd., dodat jakékoliv podněty, 
návrhy a připomínky pro jednání VH na sekretariát nejlépe e-mailovou cestou do 15. 9. 2016 

II. určení delegátů bude definitivní až v zápisech z VČS  z počátku roku 2017 

III. bezpodmínečně dodržet termín dodání zpráv o činnosti za rok 2016 do 28. 2. 2017 včetně za-
slání elektronické verze (nebude čas na urgence ani na ex post skenování a adjustace pouze 
písemných výtvorů) 

Nepodceňujte ouřad a nežeňte Mojmíra Závišku, Báru Šimečkovou a koneckonců i mne do blázince - 
prosím a pláču včas! 

Pěkné jaro plné rorejsů. 

Veronika 
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