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Zpráva o činnosti předsednictva ČSS za rok 2017 

Předsednictvo České speleologické společnosti se společně s dozorčím sborem sešlo v roce 2017 cel-
kem pětkrát, a to v únoru, v dubnu ve Sloupu při příležitosti konání Speleofóra 2017, dále pak 
v červnu, v září a v prosinci. 

Mezi hlavní záležitosti, kterými se předsednictvo zabývalo, patřily zejména tyto úlohy: 

1.  Příprava valné hromady 2017 

V roce 2017 se konala další řádná valná hromada ČSS dne 21. 4. 2017 ve Sloupu v Moravském krasu. 
Kromě výměny členů předsednictva a dozorčího sboru, jakož i volby nového statutárního zástupce - 
předsedy ČSS, byla přednesena a schválena čtyřletá Zpráva o činnosti za období 2013 - 2017, která 
byla publikována jednak jako plnohodnotný archivní tisk pro spolek i všechny jeho pobočné spolky, 
dále jako zkrácený tisk ve Speleu č. 71 a jako stručný výtah v brožuře o ČSS pro kongres UIS v Aus-
trálii. Vyvěšena je v plném znění včetně povinných dokumentů je na adrese: 

http://www.speleo.cz/valna-hromada-css-21-dubna-2017-ve-sloupu-v-moravskem-krasu 
 

Příslušné orgány ČSS na této valné hromadě již tradičně udělovaly ocenění svým zasloužilým čle-
nům. 

2.  Speleofórum 2017 

Předsednictvo ČSS se zabývalo konečnými přípravami a uskutečněním též již tradičního Speleofóra, 
jehož obvyklé zahájení proběhlo v pátek 21. 4. 2017 po ukončení valné hromady ČSS. Pořadatelem 
byla opět ZO ČSS 6-16 Tartaros. 

V této souvislosti se řešila otázka možnosti zařazení sborníku Speleofóra do databáze vědeckých ča-
sopisů SCOPUS; předsednictvo se po debatě shodlo na odložení problému a na přehodnocení způso-
bu publikování na internetu - tato otázka zůstala v roce 2017 nedořešena. 

Předsednictvo také udělilo a hlasováním schválilo ceny Speleofóra 2017: 

• objev v ČR: za objevy v Hranické propasti ZO ČSS 7-02 Hranický kras 
• objev v zahraničí: za objevy v Číně členům Expedice Shaanxi 2016 
• zvláštní cena: za enormní úsilí při znovuotevření Šachty za Evropou a Indií ZO ČSS 6-25 

Pustý žleb a spolupracovníkům 
• nejlepší zpráva o činnosti za uplynulý rok: ZO ČSS 5-01 Bozkov 

3.  Vzdělávací řád a pojištění o odpovědnosti lektorů a instruktorů 

Předsednictvo zatím bez úspěchu řešilo stav jednání s pojišťovnami: v úvahu přicházejí pouze dvě, 
které připravily pro ČSS nabídku odpovědnostního pojištění, ovšem obě vždy pro celý spolek, ne jen 
pro instruktory vzdělávacích kursů. Zásadním problémem je riziko spojené s případnými výjimkami 
ze strany pojišťoven i otázky instruktorů mimo členstvo ČSS; těžko řešitelné je zatím i doporučení 
taxativního vyjmenování položek, jichž se bude pojištění konkrétně týkat. 

Mezi možnosti způsobů řešení spadají mj. ta principiální úvaha, že po instruktorech mimo řady ČSS 
se bude žádat vlastní odpovědnostní pojištění. Nicméně nejasnosti zůstávají - např. co se zraněným 
nečlenem ČSS, rozdíl mezi vzdělávacím kursem a exkurzí, parametry  pojištění celé ČSS ve srovnání 
s pojištěním výhradně lektorů vzdělávacího systému ČSS aj. Předsednictvo zároveň jednomyslně 
doporučilo, pokud jde o pořádání exkurzí apod., jednoznačně formu jednorázových pokrytí 
s důrazem na podpis o proškolení účastníků akcí ve smyslu bezpečnostní směrnice ČSS a k ní vyvě-
šených příslušných formulářů na www.speleo.cz 

http://www.speleo.cz/valna-hromada-css-21-dubna-2017-ve-sloupu-v-moravskem-krasu
http://www.speleo.cz/
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S ohledem na komplikovanost úkolu předsednictvo přijalo plán přípravy pravidel pro instruktory 
kurzů či jiných akcí ČSS (tzv. „směrnice pro instruktory ČSS“), s nimiž by bylo možno dále zkoušet 
sjednání odpovídajícího pojištění; problém je mj. i v pojištění v případě „členských“ akcí na rozdíl od 
akcí, jichž se účastní i nečlenové ČSS - viz následující bod č. 4 problematiky pořádání exkurzí. 

V této souvislosti byly i průběžně ověřeny další stávající pojistky spolku, a to úrazová členů spolku 
a pojištění zaměstnance spolku. 

4.  Problematika pořádání exkurzí členy ČSS do jeskyní mimo jeskyně zpřístupněné veřejnosti 

Předsednictvo v této oblasti kontaktovalo advokátní kancelář, z jejíhož konečného vyjádření přede-
vším vyplývá, že exkurze do nepřístupných jeskyní jsou s ohledem na stanovy ČSS součástí vzdě-
lávání a šíření osvěty, k čemuž se ČSS svými stanovami řádně zavazuje; významným podpůrným 
argumentem je znění příslušných částí zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1922 Sb., v platném 
znění. 

S ohledem na složitost celé problematiky předseda ve spolupráci s advokátní kanceláří připravil me-
todické doporučení pro členy ČSS na toto téma včetně návrhu formulářů pro pořádání exkurzí, které 
jsou pro potřeby členů ČSS vyvěšeny na www.speleo.cz. 

5.  Metodický návod k dokumentům k zápisu z VČS 

Předsednictvo po diskusi na přelomu roku 2016 stran uspořádání náležitostí dokumentů, každoroč-
ně odevzdávaných na sekretariát ČSS (zápisy z výročních členských schůzí, dokumenty k platbám 
odvodů z členských příspěvků, nově vyžadované doklady při změnách statutárních zástupců či sídel 
spolků, resp. pobočných spolků aj.) schválilo řešení vypracované pracovní komisí předsednictva pro 
vzdělávání a jí vyvěšené příslušné metodické návody na www.speleo.cz. 

6.  Hledání technického správce 

Po několika letech, kdy se nedařilo najít náhradu pro osobu technického správce síťových prostřed-
ků ČSS, se nakonec jeden ze členů ČSS této role ujal; ovšem při diskusích v předsednictvu proběhlo 
mnoho souběžných debat, vyplynuvších z nejasností kolem rolí jednotlivých „druhů IT-pracovníků“: 

• diskuse nad vybraným redakčním systémem pro www.speleo.cz 
• funkce tzv. odpovědného editora www.speleo.cz (pro některé členy předsednictva bylo mj. 

překvapením, že žádného celkově odpovědného editora webu spolek nemá; termín „za ob-
sah webu odpovídá ediční rada“ tuto záležitost vůbec neřeší, protože oprávnění autoři 
článků si jejich editaci a konečný výraz řeší zcela sami) 

• tzv. kanál RSS - opět další překvapení, protože tato služba v případě www.speleo.cz zachy-
tává jen vybraná oddělení webu, neb se šetří na relativně vysokých nákladech na tuto služ-
bu 

Tato diskuse též zůstala neuzavřena. 

7.  Otázka vstupu spolku či jeho složek do správních řízení a jiné související 

Předsednictvo se zabývalo i otázkou informovanosti o zahájených správních řízení o výjimkách 
(informace dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), které si vyžaduje předsednictvo 
u AOPK ČR ve smyslu citovaného zákona, a to na základě podnětu ze strany stávajícího vedoucího 
Správy CHKO Moravský kras o to, aby do těchto řízení spolek vstupoval účinněji. Podstatou podnětu 
je snaha o vyšší míru zapojení jednotlivých ZO ČSS, aby se intenzivněji zajímaly o lokality svého spe-
leologického zájmu. Pro tento účel předsednictvo nechalo rozeslat jednotlivým ZO ČSS = pobočným 
spolkům výzvu o možnosti přihlásit se k odebírání těchto informací (pokud již nejsou samy z titulu 
existence jejich vlastní platné výjimky osloveny jako přímý účastník řízení) s hrubým vzorem takové 
žádosti na příslušný státní orgán. 

http://www.speleo.cz/
http://www.speleo.cz/
http://www.speleo.cz/


4 

 

8.  Stav zápisu spolku ve veřejném rejstříku 

Předsednictvo reflektovalo změnu spolupracující advokátní kanceláře, která po převzetí agendy od 
jejího předchůdce konstatovala, že (k lednu 2017) nezapsaných pobočných spolků zbývá cca 10, 
ovšem z toho ne jen jeden zůstane z dalších příčin nevyřešen (nezájem dotčené ZO aj.). Předsednictvo 
rozhodlo, že po Novém roce 2018 v případě jejich trvající nečinnosti zůstane jejich zápis již nedořešen 
- s tím, že veškeré budoucí možné komplikace, plynoucí z nedokončení zápisu z důvodu jejich vlastní 
nečinnosti, tak již zůstanou jen jejich problémem a hlavní spolek se tím již nebude zabývat: 

• 1-07 Krasová sekce 
• 1- 09 Niphargus 
• 3- 03 Šumavský kras 
• 4- 01 Liberec 
• 5-05 Trias 

Nedokončena zbývá likvidace pobočných spolků ZO ČSS 4-04 Agricola a ZO ČSS 6-30 AGGA Ivan-
čice, které byly ze struktury ČSS vyjmuty mimořádnou valnou hromadou ČSS v roce 2015. 

9.  Nehody 

Během roku se předsednictvo zabývalo i méně příjemnými záležitostmi. S Policií České republiky se 
řešila podzimní nehoda v Lopači v roce 2016; koncem roku 2017 předsednictvo schválilo proplacení 
menší finanční částky na české sbírkové konto, založené rakouskými jeskyňáři, na podporu pozůsta-
lých po smrtelné nehodě bývalého člena ZO ČSS 3-02 Jeskyňáři Plzeň a též bývalého člena SZS ČSS. 

10.  Stavba na pozemku v Bubovicích - kupní smlouva se ZO ČSS 1-05 Geospeleos 

Zpočátku roku 2017 ZO ČSS 1-05 Geospeleos nečekaně projevila snahu získat do vlastnictví i budovu 
na pozemku v Bubovicích (ten jí byl již před sedmi lety prodán za cenu znaleckého posudku této ZO, 
ovšem právě bez budovy na něm stojící).  Předsednictvo schválilo prodej za symbolickou cenu po 
konečném zjištění, že skutečně jedinou legální možností je odkup. Potřebná kupní smlouva byla uza-
vřena v létě 2017, vklad do katastru nemovitostí proběhl na přelomu roku 2017 - 2018. 

11.  Příprava Speleofóra 2018 

Předsednictvo s koncem roku 2017 jako každoročně zahájilo přípravu Speleofóra 2018 a schválilo: 

• uzávěrka sborníku 15. 12. 2017 
• termín konání 20. - 22. 4. 2018 
• místo konání Sloup v Moravském krasu 
• pořadatel ZO ČSS 6-16 Tartaros 
• záměr vydávat celý sborník barevně 

12.  Příprava oslav 40. výročí založení ČSS 

Předsednictvo zahájilo také přípravu na blížící se oslavy 40. výročí založení ČSS, připadajících na 
rok 2019, kdy zároveň bude mít 50. výročí objev Amatérské jeskyně a 60. výročí objev Koněpruských 
jeskyní. K výročí samotné Amatérské jeskyně se připravuje její atlas, který má být publikován na Spe-
leofóru 2019. Pro výročí ČSS je v plánu výstava v Okresním muzeu Blanska v létě 2019. 

13.  Otázky k vedení seznamu členů ČSS s ohledem na legislativu o ochraně osobních údajů 
(GDPR) 

Vstup unijní legislativy do zákonů ČR ohledně problematiky ochrany osobních údajů se bude zřejmě 
dotýkat i nejrůznějších typů neziskových organizací (s vysokou pravděpodobností toho, že by i na to 
původní autoři celého podnětu pomysleli), které jakékoliv evidence dotýkající se tohoto druhu dat 
spravují. Z pohledu ČSS jde hlavně o evidenci členů spolku, dále pak o zákazníky e-stánku ČSS; 
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z pohledu typu akcí, jichž se tato problematika týká, by mohlo jít navíc i o seznamy účastníků exkurzí 
a akcí v podzemí, jejichž pořadateli by byla ČSS či její organizační složky nebo pobočné spolky. 

Předsednictvo rozhodlo, že otázku evidencí členů v jednotlivých ZO ČSS není možno řešit jednot-
livě - jako pobočným spolkům jim bude rozeslán návrh příslušné vnitřní směrnice celého spolku 
k připomínkám spolu s následnými doporučeními, jak jejich skupinové adresáře správně ošetřovat, 
přičemž řešením bude jednak úprava organizačního řádu ČSS, jednak vypracování speciální interní 
směrnice pro dodržení požadavků výše citovaných legislativních norem. 

14.  Různé 

Předsednictvo krmě výše zmíněných složitějších a déle se táhnoucích kauz řešilo i další drobné úkoly 
a podněty: 

- podpora vydání publikace o Altinbesik: předsednictvo schválilo finanční podporu druhému 
dílu publikace o Altinbesik Evžena Janouška 

- schválení úprav podoby a návrhů textů na Památníku jeskyňářů ve Výpustku 
- projednání návrhu smlouvy Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové - předsednictvo 

souhlasilo s ničím nepodmíněným stažením v návrhu smlouvy jmenovaných e-publikací, avšak s 
ohledem na tento souhlas nepovažovalo za nutné kvůli tomu podepisovat jakoukoliv smlouvu 
z důvodu její faktické bezpředmětnosti 

- projednání netransparentnosti stavu evidence faktur u platební brány firmy PayU - bude prově-
řena možnost přechodu na platební bránu u České spořitelny, existuje-li  

- přijetí průběžných informací o přípravě i výsledcích 17. mezinárodního speleologického kon-
gresu: minulý předseda ČSS byl zvolen viceprezidentem byra UIS pro správu UIS  

- přijetí informací o požadavku AOPK ČR na vypracování metodiky mapování jeskyní, již žádá 
na Správě jeskyní ČR 

- přijetí průběžných informací náčelníka SZS ČSS o stavu stanic a jejich výbavě a otevření nové 
společné základny JSDH Rudice a SZS ČSS, stanice Morava 

- přijetí informací o založení Nadace československého dobrodružství, která rovnou začala orga-
nizací celého Muzea dobrodružství, které bude umístěno v Ostravě 

- způsobu financování vzdělávacích kurzů ČSS - předsednictvo chválilo příslib úhrady části ná-
kladů na vzdělávací kurzy v tomto roce ve výši maximálně 50% na jeden každý z případně reali-
zovaných 

- projednání nabídky čestného člena ČSS Františka Skřivánka na převzetí jeho archivu do archi-
vu ČSS s tím, že lze převzít publikace aj. až na podle vypracovaného seznamu nabídky 
s ohledem na dostupný fyzický prostor na sekretariátě 

- přijetí průběžných provozních informací o podzimním Setkání 22. - 24. 9. 2017, které si na sebe 
vzala ZO ČSS 4-03 Labské pískovce 

- přijetí průběžných informací o dokončení rekonstrukce schránek aj. na SPELEO.CZ  
- přijetí průběžných informací o přípravě návrhu zákona o branných spolcích 
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15.  Přehled hospodaření ČSS 

a. Přehled hospodaření v roce 2017 
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b. Orientační struktura příjmů a výdajů ČSS v roce 2017 
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c. Průběh hospodaření v letech 2007 až 2017 
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