
Zápis z mimořádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 11. března 2009 
od 17 hod na Štefánikově hvězdárně v Praze

Přítomni: Eva Marková, Lenka Soumarová, Tomáš Bezouška, Petr Komárek, Lumír Honzík, 
Petr Sobotka, revizoři: Jan Zahajský, Jaromír Jindra a hosté: Petr Horálek, na část jednání 
Alena Šolcová, Vojtěch Sedláček.

Elektronická hlasování v období mezi zasedáními VV ČAS:

25. února 2009 – Novou účetní ČAS byla zvolena Ivana Beretová. 

26. února 2009 – Výše stravného při proplácení cestovních výloh byla stanovena takto: 
60 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
92 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
144 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zasedání VV 11. března 2009:

1) Keplerovo muzeum
VV ČAS vyslechl důvody Pavla Suchana k rezignaci na funkci koordinátora připravovaného 
Keplerova muzea v Praze: po osobních rozporech, které nastaly mezi týmem kolem Pavla 
Suchana  a  týmem,  který  později  přivedla  A.  Šolcová,  se  Pavel  Suchan  rozhodl  vzniklou 
situaci  řešit  svou  rezignací.  Již  zhotovené  modely  a  závazky  ČAS  vůči  J.  Jírovi  budou 
vyrovnány. 

Na zasedání VV ČAS A. Šolcová a V. Sedáček navrhli alternativní koncepci a organizaci 
prací Keplerova muzea. VV ČAS očekává, že firma p. Sedláčka, která má ambice Keplerovo 
muzeum z části financovat a zrealizovat a provozovat, do týdne předloží koncept smlouvy 
včetně položkového rozpočtu a způsobu zajištění provozu. 
Původní  termín  otevření  (14.  května  2009),  byl  kvůli  nejisté  výši  dotace  z  Magistrátu 
hlavního města Prahy odložen a bude upřesněn později.

2) Astro.cz
VV ČAS přijal rezignaci Petra Kubaly k 11. 3. 2009 na funkci vedoucího redaktora astro.cz. 
Novým vedoucím redaktorem astro.cz byl jmenován Petr Horálek (dosavadní zástupce). Petr 
Sobotka informoval o záměru rozšířit  redakční radu o další zájemce – vítáni  jsou srdečně 
především členové ČAS ze sekcí a poboček.

3) Rozpočet a finance
VV ČAS přijal nabídku být spoluorganizátorem semináře Planetární soustavy ve vesmíru na 
hvězdárně ve Valašském Meziříčí,  který proběhne 23. až 25. října 2009. VV ČAS rozhodl 
finančně podpořit akci částkou 5000 Kč.

ČAS dostala na rok 2009 od Rady vědeckých společností přidělenu dotaci v celkové výši 
399 000 Kč, což je historické maximum. Jedná se o částku o 28 000 vyšší, než v předchozím 
roce. VV ČAS rozhodl navýšit z této částky rozpočtové kapitoly: činnost složek ČAS (o 13 
000 Kč a astro.cz o 10 000 Kč). Zbylých 5 000 půjde na již zmíněný seminář.

Bezouška informoval, že společnost Astropis bude nadále dotovat částkou 5000 Kč cenu 
Litera Astronomica. VV ČAS děkuje.



4) Výsledky revize
V účetnictví ČAS revizoři ČAS našli několik nedostatků a větší množství chybějících podpisů 
na účetních dokladech. Všechny nedostatky musí být odstraněny nejpozději do konce června. 
Účetnictví některých složek vykazuje hrubé chyby – například absenci jakýchkoli účetních 
dokladů. Přítomní revizoři podpořili projednání správného vedení účetnictví na setkání složek 
v Jihlavě. 

5) Setkání složek ČAS
Organizační tým ve složení Podařil, Míček, Bezouška a Sobotka připravuje program setkání 
složek a  organizační  zabezpečení  akce.  V pátek 13.  března proběhne organizační  schůzka 
týmu  přímo  na  místě  setkání  v  Jihlavě.  Konečnou  verzi  programu  dodá  tým  VV  k 
připomínkám a ke schválení. 

Zapsal: Sobotka


