Stanovy občanského sdružení - České speleologické společnosti
čl. I.
Název a sídlo sdružení
1. Česká speleologická společnost (dále jen ČSS)
2. Sídlem ČSS je Praha 3, Kališnická 4.
čl. II.
Cíle a poslání sdružení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sdružovaní zájemců o speleologii, krasové i pseudokrasové oblasti a jevy, přirozené i umělé podzemní prostory.
Objevování, studium, dokumentace, průzkum a výzkum těchto jevů a prostor, jejich vědecký výzkum, ochrana a
historické vyhodnocení.
Ochrana přírody.
Shromažďování, uchovávání a využívání získaných poznatků, zveřejňování a popularizace výsledků své práce.
Rozvoj technického vybavení a prostředků pro speleologii.
Spolupráce a sdružování se s dalšími subjekty, jejichž činnost souvisí s posláním a činností ČSS a to i
v celosvětovém měřítku.
Organizace specializované složky pro poskytování pomoci při nehodách v jeskyních, případně v jiných
podzemních prostorách - Speleologické záchranné služby (dále jen SZS).
čl. III.
Orgány sdružení

a)
b)
c)
d)
e)

valná hromada
předsednictvo ČSS
předseda ČSS
sekretariát ČSS
dozorčí sbor

Ad.a – Valná hromada je nejvyšším orgánem ČSS. Tvoří ji shromáždění delegátů všech jejích organizačních jednotek,
členů předsednictva a dozorčího sboru. Valnou hromadu svolává předsednictvo jednou za čtyři roky, nebo mimořádně
na žádost dozorčího sboru, nebo na žádost alespoň patnácti procent základních organizací (dále jen ZO). Mimořádná
valná hromada může být také svolána dozorčím sborem, nevyhoví–li předsednictvo jeho žádosti o její svolání, nebo
rozhodnutím předchozí valné hromady. Jednání mimořádné valné hromady se týká pouze záležitostí, pro které byla
svolána. Valná hromada schvaluje stanovy a organizační řád ČSS a jejich změny a doplňky, rozhoduje o přijetí a
vyloučení ZO jako organizační jednotky ČSS, rozhoduje o rozpuštění ČSS, schvaluje zprávy o činnosti a hospodaření
ČSS a dozorčího sboru, výši odvodů z členských příspěvků u všech forem členství, udílí a ruší čestné členství a udílí
jiná ocenění, udílí absolutorium odstupujícímu předsednictvu a dozorčímu sboru po ukončení volebního období,
rozhoduje o spolupráci a sdružení ČSS s dalšími subjekty, jejichž činnost souvisí s posláním ČSS a to v celosvětovém
měřítku. Valná hromada volí předsednictvo ČSS, předsedu ČSS a dozorčí sbor na dobu čtyř let.
Ad.b – Předsednictvo ČSS řídí činnost a jedná jménem ČSS v období mezi valnými hromadami. Předsednictvo tvoří
předseda, 6 členů a 2 náhradníci. Schází se alespoň 4x za rok a zodpovídá se valné hromadě. Předsednictvo ČSS zřizuje
a ruší Speleologickou záchrannou službu (dále jen SZS) a jmenuje náčelníka SZS a jeho zástupce, přijímá individuální
členy a ruší jejich členství, navrhuje valné hromadě přijetí a vyloučení ZO jako organizačních jednotek ČSS, zřizuje a
ruší stanice SZS, svolává a připravuje valnou hromadu, rozhoduje o přidělení dotací a finančních částek z rozpočtu
ČSS, řídí a kontroluje činnost sekretariátu ČSS, vydává, upravuje, schvaluje a ruší interní předpisy a směrnice pro
činnost jednotlivých složek i celé ČSS, rozhoduje o pozastavení činnosti ZO do rozhodnutí valné hromady. V
naléhavém případě může předsednictvo učinit opatření i v záležitostech spadajících do pravomoci valné hromady tehdy,
jestliže návrh opatření byl průkazně odeslán všem ZO a ve lhůtě 1 měsíce od odeslání schválí opatření předsednictva
písemně nejméně 1/3 ZO, aniž by se více než 1/3 ZO vyslovila proti tomuto opatření. Opatření předsednictva podléhá
schválení nejbližší valné hromady. Neschválí-li valná hromada toto opatření, pozbývá platnosti.
Předsednictvo ČSS je povinno sestavovat výroční zprávy o své činnosti a zprávy o činnosti a hospodaření ČSS a
předkládat je ke schválení valné hromadě. Předsednictvo volí valná hromada a jeho řádné funkční období je čtyřleté.
Ad.c - Předseda ČSS řídí činnost předsednictva podle usnesení valné hromady. Je oprávněn jednat jménem ČSS,
případně delegovat tuto pravomoc na jiné členy předsednictva. Předseda ČSS zodpovídá za vypracování výroční zprávy
o činnosti předsednictva a činnosti a hospodaření ČSS a její předložení valné hromadě. Předsedu ČSS volí valná
hromada a jeho řádné funkční období je čtyřleté.

Ad.d – Sekretariát ČSS je stálý, nevolený administrativní orgán předsednictva ČSS s pracovníky ve stálém pracovním
poměru a dobrovolnými pracovníky, schválenými předsednictvem, v počtech stanovených valnou hromadou. Sídlem
sekretariátu je sídlo ČSS. Sekretariát za svou činnost odpovídá předsednictvu.
Ad.e – Dozorčí sbor kontroluje a reviduje činnost složek ČSS dle platných stanov a interních předpisů. Schází se
operativně, nebo na žádost organizačních jednotek, nebo jejich orgánů, orgánů a členů ČSS. Provádí výklad stanov a
interních předpisů ČSS. Řeší vzájemné spory mezi členy a všemi složkami a orgány ČSS a předkládá předsednictvu a
valné hromadě návrhy na řešení. Dozorčí sbor se skládá z předsedy, dvou členů a jednoho náhradníka. Dozorčí sbor je
oprávněn zažádat předsednictvo o svolání mimořádné valné hromady v případě zjištění závažných nedostatků ve
fungování ČSS, nebo valnou hromadu svolat sám. O své činnosti je dozorčí sbor povinen vypracovat písemnou zprávu a
předložit ji ke schválení valné hromadě. Dozorčí sbor volí valná hromada a jeho funkční období je čtyřleté.
čl. IV.
Hlavní organizační jednotky sdružení
1.

Hlavní organizační jednotky

a)

základní organizace

Ad.1a – Základní organizace tvoří základní článek ČSS. Sdružují řádné členy, členy čekatele, přispívající a čestné
členy. Mají právní subjektivitu, mohou svým jménem nabývat práv a zavazovat se. O přijetí a vyloučení ZO jako
organizační jednotky ČSS rozhoduje valná hromada na návrh předsednictva.
2. Orgány hlavních organizačních jednotek
a) členská schůze ZO
b) výbor ZO
c) předseda ZO
Ad.2a – členská schůze ZO je nejvyšším orgánem ZO a shromážděním všech jejích členů. Členskou schůzi svolává
výbor ZO nejméně 1x za rok, mimořádně požádá-li o ni alespoň jedna třetina členů, nejméně však 3 členové. Při
svolávání schůze musí být o jejím termínu a programu vyrozuměni všichni členové ZO. Členská schůze přijímá řádné
členy, členy čekatele a přispívající členy, vylučuje své členy a ruší jejich členství v ZO, projednává návrhy svých členů
a rozhoduje o nich, volí výbor ZO, předsedu ZO a delegáta na valnou hromadu, rozhoduje o podání návrhu na
vyloučení ZO z organizační struktury ČSS. Jedna členská schůze v příslušném kalendářním roce je schůzí výroční, která
navíc schvaluje výši členských příspěvků a zprávu o činnosti za uplynulé období.
Ad.2b – výbor ZO řídí činnost ZO v období mezi členskými schůzemi. Skládá se z předsedy ZO a minimálně dvou
dalších řádných členů. Výbor ZO vypracovává výroční zprávu o činnosti ZO a předkládá ji ke schválení výroční členské
schůzi, zajišťuje vybírání a odeslání odvodů členských příspěvků na účet ČSS. Výbor ZO volí členská schůze.
Ad.2c - Předseda ZO řídí činnost ZO v době mezi schůzemi výboru ZO. Předseda ZO je oprávněn jednat jménem ZO,
případně delegovat tuto pravomoc na jiné členy výboru ZO. Předseda ZO zodpovídá za vypracování výroční zprávy o
činnosti ZO a její odevzdání na sekretariát ČSS a za odeslání odvodů z členských příspěvků na účet ČSS. Předsedu ZO
volí členská schůze.
čl. V.
Vedlejší organizační jednotky sdružení
1. Vedlejší organizační jednotky:
a) Speleologická záchranná služba
b) stanice Speleologické záchranné služby
Ad.1a – Speleologická záchranná služba je specializovaná složka ČSS pro poskytování pomoci při nehodách
v jeskyních, případně v jiných podzemních prostorách. SZS zřizuje a ruší předsednictvo ČSS. Její činnost se řídí
vlastním organizačním řádem.
Ad.1b – Stanice Speleologické záchranné služby je akční článek SZS, který samostatně provádí zásahy při nehodách
v jeskyních, případně v jiných podzemních prostorách. O vzniku a zrušení stanice SZS rozhoduje předsednictvo na
návrh náčelníka SZS.
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2. Orgány vedlejších organizačních jednotek:
a) náčelník SZS
b) zástupce náčelníka SZS
Ad.2a – Náčelník SZS řídí činnost SZS. Náčelník SZS je oprávněn jednat jménem ČSS ve věcech SZS a zodpovídá za
vypracování výroční zprávy o činnosti SZS a její předložení předsednictvu ČSS ke schválení. Náčelníka SZS jmenuje a
odvolává předsednictvo.
Ad.2b – Zástupce náčelníka SZS zastupuje náčelníka SZS se všemi jeho právy a povinnostmi v případě, že náčelník
SZS nemůže dočasně vykonávat svoji funkci. Zástupce náčelníka SZS jmenuje a odvolává předsednictvo.
čl. VI.
Členství ve sdružení
1.

Formy členství

a)
b)
c)
d)
e)

řádný člen
člen čekatel
přispívající člen
individuální člen
čestný člen

2.

Vznik a podmínky členství

Ad.1a – řádným členem se může stát každá fyzická osoba starší 15ti let, která souhlasí s posláním ČSS a zaváže se, že
se bude řídit jejími stanovami a organizačním řádem. U neplnoletých členů je třeba souhlasu jejich zákonných zástupců.
O přijetí řádného člena rozhoduje členská schůze ZO na základě jeho písemné přihlášky.
Ad.1b - ZO může rozhodnout, že nového člena přijímá s čekatelskou lhůtou, délku které stanoví členská schůze ZO. Po
uplynutí čekatelské lhůty rozhodne členská schůze o převedení člena čekatele za řádného, nebo přispívajícího člena,
nebo o zrušení členství, nebo o prodloužení čekatelské lhůty.
Ad.1c – Přispívající člen je alternativní forma řádného členství s upravenými právy a povinnostmi člena.
Ad.1d – Individuální forma členství pro fyzické osoby stojící mimo ZO, nebo pro jiné subjekty. O přijetí individuálního
člena rozhoduje předsednictvo ČSS na základě písemné přihlášky.
Ad.1e - Čestné členství uděluje valná hromada ČSS na návrh orgánů sdružení nebo orgánů organizačních jednotek, za
mimořádné zásluhy o speleologii.
3.

Zánik členství

Členství řádných členů, členů čekatelů a přispívajících členů zaniká úmrtím člena, neplacením členských příspěvků,
rozhodnutím příslušné ZO o vyloučení nebo zrušení členství, rozhodnutím valné hromady o vyloučení ZO z organizační
struktury ČSS pokud nedojde do 3 měsíců k přestupu člena do jiné ZO, rozhodnutím valné hromady o rozpuštění ČSS a
rozpuštěním ČSS.
Členství individuálních členů zaniká úmrtím člena, neplacením členských příspěvků, rozhodnutím předsednictva o
zrušení členství, rozhodnutím valné hromady o rozpuštění ČSS a rozpuštěním ČSS.
Členství čestných členů zaniká rozhodnutím valné hromady o zrušení čestného členství, rozhodnutím o rozpuštění ČSS
a rozpuštěním ČSS.
4. Práva členů
Řádný člen má právo zúčastňovat se všech akcí příslušné ZO a centrálních akcí ČSS, právo podávat návrhy a hlasovat o
návrzích na schůzi příslušné ZO, právo studovat odbornou literaturu a dokumentační materiály v majetku příslušné ZO
a ČSS, právo odebírat pro vlastní potřebu přednostně publikace vydávané příslušnou ZO a ČSS, při dosažení plnoletosti
právo být delegován a volen do všech orgánů ZO a ČSS, právo odvolávat se proti rozhodnutí orgánů ZO a ČSS
k dozorčímu sboru, právo změnit příslušnost k ZO.
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Člen čekatel má stejná práva jako řádný člen s výjimkou práva hlasovat o návrzích na schůzích příslušné ZO a práva být
delegován a volen do všech orgánů ZO a ČSS.
Přispívající člen má pouze právo zúčastňovat se všech akcí příslušné ZO a centrálních akcí ČSS, právo studovat
odbornou literaturu a dokumentační materiály v majetku příslušné ZO a ČSS a právo odebírat pro vlastní potřebu
přednostně publikace vydávané příslušnou ZO a ČSS.
Individuální člen má právo zúčastňovat se centrálních akcí ČSS, právo podávat návrhy pro jednání valné hromady,
právo studovat odbornou literaturu a dokumentační materiály v majetku ČSS, právo odebírat pro vlastní potřebu
přednostně publikace vydávané ČSS, při dosažení plnoletosti právo být delegován a volen do všech orgánů ČSS,
s výjimkou orgánů ZO, právo odvolávat se proti rozhodnutí orgánů ČSS k dozorčímu sboru.
Všichni členové mají právo požádat o změnu formy členství
5.

Povinnosti členů

Členové ČSS jsou povinni při své činnosti vykonávané v rámci ČSS dbát naplňování cílů a poslání sdružení, dodržovat
stanovy ČSS, řídit se usneseními, směrnicemi a dalšími interními materiály ČSS. Dále jsou povinni řádně a včas platit
členské příspěvky, dodržovat předpisy o ochraně přírody a krajiny a zvláštní pozornost věnovat ochraně krasových
jevů.
Přispívající členové jsou dále povinni seznámit se ze směrnicemi, pokyny a usneseními, vydanými předsednictvem ČSS
a valnou hromadou, chtějí–li se podílet na činnosti, pro niž byly příslušné směrnice vydány a prokazatelně se seznámit s
bezpečnostními směrnicemi pro speleologickou činnost vždy, chtějí-li se zúčastnit takové činnosti, pro niž byly tyto
směrnice vydány.
Povinnost platit členské příspěvky se nevztahuje na čestné členy.
čl. VII.
Zásady hospodaření
1. Způsob hospodaření ČSS a jednotlivých složek s právní subjektivitou se řídí platnými zákony a předpisy s nimi
souvisejícími.
2. O přidělení dotací a finančních částek z rozpočtu ČSS jednotlivým organizačním jednotkám rozhoduje předsednictvo
ČSS.
3. ČSS a její jednotlivé složky s právní subjektivitou provádějí za úplatu činnosti související s posláním ČSS
k získávání finančních prostředků, jakož i hospodářskou činnost v jiných oblastech a zřizují obchodní společnosti nebo
podniky.
čl. VIII.
Ostatní ustanovení
1. Toto sdružení je založeno dle zák.č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů a otázky neupravené těmito stanovami,
organizačním řádem ČSS a dalšími směrnicemi a interními materiály ČSS se řídí dle tohoto zákona ve znění pozdějších
předpisů.
2. Procedurální otázky, volební mechanizmy jednotlivých orgánů ČSS a další, upravuje organizační řád ČSS.
3. Tyto stanovy schválila valná hromada ČSS dne 1.12.2001 a nabyly účinnosti dne 20.12.2001, kdy byly vzaty na
vědomí ministerstvem vnitra České republiky (MV ČR). Tímto pozbyly platnost dosavadní stanovy č.VSP/1-1406/90-R
schválené valným shromážděním ČSS dne 17.11.1990, které nabyly účinnosti dne 6.12.1990 a všechny další změny a
doplňky.
Změny těchto stanov byly schváleny valnou hromadou ČSS dne 9.10.2004 a nabyly účinnosti dnem, kdy byly vzaty na
vědomí ministerstvem vnitra České republiky (MV ČR).
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