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Zpráva o činnosti předsednictva ČSS za rok 2018 

Předsednictvo České speleologické společnosti se společně s dozorčím sborem sešlo v roce 2018 cel-
kem pětkrát, a to v březnu, v dubnu ve Sloupu při příležitosti konání Speleofóra 2018, dále pak 
v červnu, v září a v prosinci. 

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

1. Speleofórum 2018 
Předsednictvo se v roce 2018 zabývalo jak přípravou a konáním Speleofóra 2018, tak i posléze přípra-
vou Spelefóra 2019. 

Při organizaci Speleofóra 2018 narychlo řešilo nečekané zrušení ubytovací rezervace v hotelu Stará 
Škola - proto rezervace pro Speleofórum 2019 všechny potřebné rezervace zajistilo již na příslušném 
dubnovém zasedání SPF 2018. Po některých nejasnostech stran přihlašování příspěvků do sborníku či 
samotných přednášek pak předsednictvo vydalo několik doporučení: 

• bezpodmínečná nutnost přihlašovat kromě příspěvků do sborníku i samotné prezentace 
prostřednictvím internetového formuláře, protože psaný příspěvek není automaticky zahr-
nut do programu přednášek, jak se někteří autoři domnívali; tento požadavek bude vtělen i 
do autorských pokynů: „Příspěvek ve sborníku neznamená automatický nárok na ústní 
přednášku; tu je vždy nutno přihlásit zvlášť.“ 

• doporučuje se ediční radě uvést maximální čas pro přihlášenou přednášku; samotná maxi-
mální délka nebyla jednoznačně rozhodnuta 

Předsednictvo hlasováním schválilo udělení svých cen Speleofóra 2018: 

• objev členů ČSS v ČR: Jeskyně U Brádlerů pro ZO ČSS 5-01 Bozkov 
• objev členů ČSS v zahraničí: Jeskyně Komnica pro ZO ČSS 6-17 Topas 
• zvláštní cena: Jeskyně Emine Bojir Chasar za dlouhodobý a systematický výzkum a studium 

pro ZO ČSS 7-01 Orcus 
• čestné uznání: pracovní skupina SE3 za dlouhodobý a systematický výzkum v údolí Říčky 

v Moravském krasu 
• nejlepší výroční zpráva: ZO ČSS 1-06 Speleologický klub Praha 

Předsednictvo hlasováním schválilo i nové termíny Speleofóra 2019: 

• uzávěrka sborníku SPF 2019 byla stanovena na pondělí 17. 12. 2018 
• termín konání je určen 26. - 28. 4. 2019 včetně neděle pro exkurze 
• místo konání jako obvykle v posledních letech Sloup v Moravském krasu 
• potvrzen organizátor ZO ČSS 6-16 Tartaros 
• úprava výše vstupného  

2. Otázky k vedení seznamu členů ČSS s ohledem na legislativu o ochraně osob-
ních údajů (GDPR) 

Předsednictvo průběžně kontrolovalo rozbor a přípravu potřebných dokumentů, které zpracovávala 
pro ČSS Advokátní kancelář Fiala, Tejkal a partneři, které posléze konstatovala, že veškeré dosavadní 
počínání ČSS je ve smyslu stávající i očekávané legislativy zcela zákonné. Po dokončení rozboru 
byl doručen řádný dokument, obsahující závěry AK, na jehož základě budou připravovány návrhy na 
úpravu organizačního řádu ČSS z podnětu předsednictva, určené k pozdějšímu korespondenčnímu 
hlasování všemi základními organizacemi ČSS. 
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V této souvislosti byly vypracovány Zásady pro nakládání s osobními údaji v ČSS; po jejich dokon-
čení a schválení předsednictvem byly rozeslány sekretariátem členstvu jak hromadným e-mailem 
jednotlivcům, tak na řádné kontaktní e-maily každé ZO ČSS. 

Advokátní kancelář poté opět ve spolupráci s předsednictvem provedla i návrh příslušné Interní 
směrnice, která bude vhodná i jako podklad pro případné vlastní směrnice těch ZO ČSS, které budou 
považovat pro sebe za vhodné doplnit si případná vlastní ustanovení; tato směrnice je jako taková 
závazná pro celý spolek, tzn. i pro každou ZO ČSS. 

Sekretariát ČSS poté doplnil odkaz na oba příslušně vyvěšené do podpisového štítku e-mailové kore-
spondence spolku včetně jeho umístění na další vhodná místa v souladu s platnou zákonnou úpravou 
ke GDPR. 

3. SZS ČSS 
Náčelník SZS ČSS předložil předsednictvu k projednání a schválení žádost o podporu v nákladech na 
účast členů SZS ČSS na speleozáchranářském mezinárodním školení ve francouzských Pyrenejích 
a navrhl dvě varianty účasti a jejího uhrazení; předsednictvo hlasováním schválilo podporu v celkové 
výši 38 tis. Kč. Náčelník SZS ČSS předložil předsednictvu další návrh na tři drobné úpravy ve stáva-
jícím OŘ ČSS, které předsednictvo bez dalších připomínek hlasováním schválilo. 

Předseda spolku ve spolupráci s velením SZS ČSS odeslal dopis jménem předsedy ČSS a náčelníka 
SZS ČSS ministru vnitra a generálnímu řediteli HZS ČR stran neakceptované nabídky SZS ČSS 
při záchranné akci v Thajsku v červnu 2018. Důvodem psaní byla skutečnost, že Česká republika 
rozkazem Generálního ředitelství HZS jako jedna z mála evropských zemí vyslala své lidi odborně 
nevyškolené na jeskynní problematiku a zcela pominula - z pohledu ČSS - své vlastní specialisty při-
pravené k akcím v rámci ostatních složek IZS. Na dopis odpovědělo pouze GŘ HZS ve smyslu po-
chopení předložených připomínek a nabídky na společné pracovní jednání nad související problema-
tikou, na nějž přes vnitřní domluvu v předsednictvu, že příslušní pánové zkoncipují odpověď na 
nabídku GŘ HZS s návrhem konkrétního obsahu jednání a termín schůzky, zatím reakce ČSS nebyla 
sestavena ani odeslána. 

Náčelník SZS ČSS informoval předsednictvo o přípravě na zvažované úpravy v parametrech možné-
ho čerpání každoroční dotace od GŘ HZS ČR  - snaha je zajistit finanční prostředky i na - zejména - 
mezinárodní záchranářská školení; bohužel ze strany GŘ HZS byly jakékoliv možnosti podobné do-
mluvy zamítnuty. Úspěšně se rozběhla společná stanice záchranářů v Rudici a zahájila se příprava 
obdobného projektu se SZS ČSS, stanicí Čechy v Tetíně, kde obec hodlá pro analogický záměr využít 
ke stavbě nové stanice JSDH Tetín a SZS ČSS; nyní dala k dispozici SZS ČSS  objekt místní pošty. Ko-
nal se též obvyklý Lezecký den na Chlumu v Českém krasu, jehož součástí bylo otevření podzemního 
speleotrenažéru, dedikovaného zesnulému významnému členu ČSS Antonínu Zelenkovi. 

4. Oslavy 40. výročí založení ČSS 
Předsednictvo se celý rok důkladně zabývalo přípravou oslav 40. výročí založení ČSS (založena 
12. 12. 1978). Pověřilo své vybrané členy různými úkoly: zajištění místa konání oslav - termín konání 
byl stanoven na přelom září a října 2019 a posléze hlasováním schválen víkend 5. 10. - 6. 10. 2019; 
hlavní program se připravuje na sobotní večer, ovšem přijíždět bude možno již v pátek; součinnost 
s Muzeem Blanenska při přípravě výstavy o Amatérské jeskyni a dílem i historii ČSS - komentáře 
k artefaktům, vedení souvisejících přednášek a exkurzí - vernisáž se připravuje na červen 2019, ČSS 
by měla připravit pásmo o 40tileté činnosti spolku. Samotná spolupráce ČSS na publikaci k výstavě, 
zamýšlené muzeem, se odehraje formou korektur finálních textů v publikaci a poskytnutím fotografií, 
příp. mapek. 



4 

 

Jako související úlohu předsednictvo začalo řešit i pozvánku na připravovanou slavnost a vlastní tisk 
ČSS, který bude řešen jako speciální vydání spolkového časopisu Speleo. 

5. Platební brána 

Předsednictvo se zabývalo otázkou, zda nahradit současnou platební bránu ČSS, provozovanou fir-
mou PayU a která vykazuje značné nedostatky, platební bránou, provozovanou Českou spořitelnou, 
u níž má ČSS veden svůj běžný účet. Po prozkoumání skutečných možností pověřenými členy před-
sednictva bylo bohužel zjištěno, že i tak by se jednalo o provoz třetí osobou (GoPay či jiné další), tak-
že platební brána u PayU zůstává i nadále. 

Nedokončen zůstal zatím dílčí úkol spravit chyby na bráně při platbách kartami, které stále špatně 
fungují: nezná se zdroj chyb, ani provozovatel www.speleo.cz zatím k nějaké nápravě ještě nedospěl. 

6. Udělení medailí za zásluhy 
Předsednictvu byly doručeny tři podněty pro udělení medaile za zásluhy o speleologii, a to pro Mar-
tina Mandela (ZO ČSS 1-11), Pavla Rotha (ZO ČSS 6-19) a Miroslava Vaňka (ZO ČSS 7-03) - všechny 
byly hlasováním schváleny. 

7. Různé 

7.1. Mapování jeskyní 

Předsednictvo projednalo přípravu prací na mapování zhruba 150 vybraných jeskyní (ležících na 
území zvláště chráněných území - chráněných krajinných oblastí či národních parků), které hodlá 
zadat AOPK ČR s vyžádanou podporou Správy jeskyní ČR (zpracování podkladu pro výběrové řízení 
na zpracovatele). S ohledem na další bude dále vyčkávat na nové informace o celém záměru. 

7.2. Využití prostor sekretariátu pro mimosekretariátní aktivity 

Předsednictvo zvážilo námitky a  přijalo argumenty proti běžnému uvolňování prostor sekretariátu 
pro aktivity nesouvisející s činností sekretariátu či archivu a knihovny ČSS a hlasováním schválilo: 
„Užívání prostor sekretariátu pro pořádání vzdělávacích kursů není možné. Pouze v případě výji-
mečných situací lze povolit jednorázový vstup, avšak jen s předchozím schválením předsednictvem 
pro předložený účel a za jednoznačně předsednictvem stanovených podmínek.“ 

7.3. Podnět ze Slovenské speleologické společnosti 

Předsednictvo se z podnětu předsedy SSS zabývalo otázkou účasti na připravované akci Slovenskou 
speleologickou společností umístit pamětní tabuli v Jasově k uctění památky historických speleolo-
gických průzkumů a jejich významných osobností v této oblasti - vyslání zástupce ČSS na samotnou 
akci se nedořešilo. 

7.4. Kontrola hospodaření ČSS 

Předsednictvo hlasováním schválilo účetní závěrku hlavního spolku za rok 2017, která byla společ-
ně s dalšími spolkovými dokumenty odeslána sekretariátem do veřejného rejstříku, a projednalo ak-
tuální stav placení odvodů z členských příspěvků; konstatovalo neutěšený stav členské základny ZO 
ČSS 4-05 Goethe, kde zbyl po urgencích plateb jediný člen její předseda - buď musí ZO odvést za ale-
spoň pět členů, či se musí zbylý člen stát buď individuálním členem, nebo se přihlásit k jiné skupině 
s tím, že bude dál aktivní na své dosavadní lokalitě. 

http://www.speleo.cz/
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7.5. Obměna člena předsednictva 

Radim Brom ohlásil svoji rezignaci na členství v předsednictvu ČSS z důvodů nedostatku času - dle 
výsledků hlasování valné hromady jej nahradil Jan Lenárt (ZO ČSS 7-01); Radim Brom členem komise 
pro vzdělávání ovšem zůstává. 

7.6. Otázky komunikace s Báňským úřadem 

Předsednictvo opakovaně řešilo téma „co je to činnost hornickým způsobem ve speleologii“ 
a potvrdilo své prohlášení z 2. zasedání předsednictva a dozorčího sboru ČSS dne 14. 6. 2017 ve zně-
ní: „Předsednictvo důrazně doporučuje všem ZO ČSS, aby v případě, že na ně budou vzneseny po-
žadavky ze strany Báňského úřadu nebo orgánů státní správy, týkající se Báňského úřadu, aby svůj 
další postup v této záležitosti konzultovaly s předsednictvem ČSS.“ 

7.7. Doplnění člena ediční rady 

Předsednictvo doplnilo do ediční rady Radoslava Husáka (ZO ČSS 6-09) v úloze fotografického ex-
perta, o čemž byl promptně telefonicky informován předseda ediční rady. 
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8. Přehled hospodaření ČSS 

8.1. Přehled hospodaření v roce 2018 
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8.2. Orientační struktura příjmů a výdajů ČSS v roce 2018 
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8.3. Průběh hospodaření v letech 2007 až 2018 
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