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Zápis z jednání vedení složek dne 23. 1. 2010 
 
Jednání vedení složek a odborných sekcí na půdě Astronomického ústavu AV ČR v Praze na 
Spořilově mělo zejména instruktážní a informační charakter. Jednání moderoval tajemník ČAS Petr 
Sobotka. 
 
Dle výpisu z prezenční listiny se setkání účastnili: Radek Dřevěný (Sekce proměnných hvězd a exoplanet – 
SPHE), Petr Sobotka (SPHE, tajemník ČAS), Zuzana Fischerová (SPHE), Miroslav Šulc (Společnost pro 
meziplanetární hmotu), Zdeněk Tarant (Astronomická společnost Most), Marcel Bělík (Východočeská 
pobočka), Pavel Suchan (Skupina pro temné nebe, tiskový tajemník ČAS), Eva Marková (Sluneční sekce, 
předsedkyně ČAS), Tomáš Bezouška (VV ČAS), Josef Ladra (Přístrojová a optická sekce), Michal Sobotka 
(Sluneční sekce), Milan Halousek (Astronautická sekce), Petr Komárek (Hvězdárna Pardubice, VV ČAS), 
Martin Kákona (Jihočeská pobočka), Lenka Soumarová (Pražská pobočka, VV ČAS), Kateřina Hofbauerová 
(Pražská pobočka), Marek Česal (Západočeská pobočka), Karel Halíř (Zákrytová a astrometrická sekce), 
Lumír Honzík (Západočeská pobočka, hospodář ČAS), Roman Šula (Pobočka Třebíč), Jan Zahajský 
(Pražská pobočka, revizor ČAS). 
 
Přítomní zástupci složek nejprve podepsali výdajové doklady na vyúčtování vlastních nákladů (30 
%) dotace. S Historickou sekcí a Valašskou astronomickou společností, které na setkání neměly své 
zástupce, bude řešeno později. 
 
Klíčovým tématem celého setkání bylo vyúčtovávání státní dotace od Rady vědeckých společností 
(RVS) – správnost účtování, na co lze a na co nelze použít peníze z dotace, vracení dotací atp. 
s ohledem na respektování smlouvy o dotaci mezi VV ČAS a složkami. Doporučení je připravit 
vzory vyúčtování s „nápovědou“ nejlépe v Excelu, aby všechny složky používaly stejnou metodiku, 
nejlépe i formuláře v elektronické podobě. 
 
Správnost účtování dotace se prokáže při kontrole z RVS, která proběhne pravděpodobně v únoru 
2010. Revizní komise se sejde mimořádně 3. února od 14 hodin spolu s hospodářem a tajemníkem 
k revizi dokladů pro RVS. Na základě letošní kontroly, revize dokladů pro RVS a celkové revize 
hospodaření, by měla vzniknout metodika revizí. 
 
Dalším problémem jsou neidentifikovatelné příchozí platby od členů ČAS (např. POSEC, PP ČAS 
atp.) na účet ČAS. Každá složka si musí ohlídat své členstvo, aby laskavě platilo na účty svých 
složek nebo alespoň uvádělo stanovené variabilní symboly, jména odesilatele či jiná pojítka, která 
umožní identifikovat platbu. 
 
Petr Sobotka představil kompletní výroční zprávu ve „slohovém“ výstupu, svědčící o slušné aktivitě 
některých sekcí a poboček a ČAS jako celku. 
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Lumír Honzík, hospodář ČAS, informoval o hospodářském výsledku a stavu financí ke konci roku 
2009, o výši přidělené dotace na rok 2010 (bude 399 000 Kč jako loni) a představil plánovaný 
rozpočet společnosti na rok 2010. Mimořádným výdajem bude březnový sjezd ČAS. 
 
Proběhla informace o situaci v Sekci pro mládež a Historické sekci. Sekce pro mládež se potýká 
s nedostatečným počtem zájemců ochotných v ní pracovat. Historická sekce má velkou zásluhu na 
vybudování Keplerova muzea, ale bohužel neplní základní administrativní požadavky vůči ČAS. 
 
Předsedkyně ČAS Eva Marková oznámila, že komise před zahájením setkání složek vybrala  
laureáta Kvízovy ceny pro rok 2010. Jeho jméno bude brzy zveřejněno, nejprve je ale třeba 
informovat laureáta. 
 
Opětně byla nabídnuta dvojstrana v časopisu Astropis pro prezentaci jednotlivých složek ČAS a 
přímo na setkání se přihlásily další složky, které se budou prezentovat v roce 2010. 
1/2010 Czech National Team 
2/2010 Jizerská oblast temné oblohy  
3/2010 Orloj nebo Astronomický ústav AV 
4/2010 Východočeská pobočka 
 
Příprava sjezdu ČAS – na zasedání VV ČAS dne 22. 1. 2010 byl stanoven klíč pro volby delegátů 
složek (za každých započatých 20 kmenových členů jeden delegát) a po jednom delegátovi 
kolektivní členové se statutem pobočky/sekce. Neustále se pokračuje v hledání vhodného, 
reprezentativního, výkonného budoucího předsedy ČAS, navíc ochotného na tuto funkci 
kandidovat. Přípravou sjezdu se bude zabývat VV ČAS na svém zasedání počátkem března.  
Na sjezd je také třeba připravit změnu stanov s ohledem na plánovanou změnu sídla společnosti 
z nevyhovujícího pražského Planetária na Astronomický ústav AV ČR. Nejprve je však třeba získat 
souhlas vedení AsÚ. Zajistí E. Marková. 
 
Pražská pobočka navrhuje změnu plateb členských příspěvků do konce listopadu (nyní do konce 
března) a platnost a vystavování průkazek od předchozího XII. měsíce do I. následujícího roku 
(např. XII.2010 - I.2012). Tato změna by znamenala změnu stanov, přinesla by další práci ve 
vyhrocených měsících konce roku. Zjednodušilo by to sjednocení evidence členů dle stejného 
vzoru. Ukazuje se, že problém by byl snadno řešitelný naprogramováním webovské databázové 
aplikace s přístupem hospodářů jednotlivých organizačních složek (s omezenými pravomocemi) a 
databáze by byla tak aktuální, jak by jí jednotlivé složky aktualizovaly. Výstup na tisk obálek či 
složenek jednotlivých složek atp. Otázka šikovného programátora. Celou problematiku je třeba 
analyzovat s ohledem na hospodaření, dotace, pracnost a případně připravit komplexní návrh ke 
schválení sjezdem. 
 
Velmi uspokojivá návštěvnost serveru astro.cz a na druhé straně velmi neuspokojivý stav 
starostlivosti jak o server tak o provoz. Redakce funguje především díky úsilí úzkého kruhu lidí. 
Problematika hostingu serveru ve Zlíně, kdy Martin Kolařík bohužel již z osobních důvodů nestíhá 
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a je tak nutné najít nové místo pro hosting. Probíhá jednání s PřF MU v Brně, hledá se technické 
řešení. Velmi podobná situace je okolo programátora redakčního systému Karla Mokrého, který 
také stíhá jen velmi obtížně. ČAS nutně potřebuje aktivního a ochotného programátora pro svůj 
server. 
 
Petr Sobotka představil agendu VV ČAS. Přehled činností, které VV vykonává je důležitý pro 
kandidáty na sjezdu ČAS, aby věděli „co je čeká“ ve funkci. ČAS si na zajištění svého chodu platí 
tajemníka, takže velká většina práce je na něm. Nicméně některé činnosti vykonávají členové VV 
ČAS, např. jeden člen vykonává funkci hospodáře, další se stará o databázi členů. Seznam aktivit a 
rozdělení práce je přílohou tohoto zápisu. 
 
Zapsal: Jan Zahajský, doplnil: Petr Sobotka 
 
Stručný přehled agendy Výkonného výboru a sekretariátu České astronomické společnosti a 
určení odpovědnosti, platné v roce 2010 až do sjezdu 
 
Kosmické rozhledy – 5 x ročně sestavení čísla (Sobotka), průběžná korespondence a ukládání 
článků do fronty (Sobotka), kontakt s Astropisem a podklady k sazbě (Sobotka), sazba (Švanda, 
Astropis), zodpovědnost za tuto rozpočtovou položku RVS (Sobotka) 
 
Dvoustrana ČAS v Astropise – 4 x ročně – harmonogram (Sobotka), koordinace přispěvatelů 
(Sobotka), korektury (Sobotka), sazba (Kopecký, Astropis) 
 
Hospodářská agenda – příprava rozpočtu (Honzík), zpracování žádosti o dotaci (Sobotka), 
vyúčtování dotace RVS (Sobotka), komunikace se složkami a s vedoucími projektů (Sobotka, 
Honzík)), revize účetnictví ČAS (Jindra, Zahajský, Prudký), zodpovědnost za účetnictví (Soboka), 
řešení poskytnutých grantů (Honzík, Sobotka). 
 
Pokladna ČAS – vydávání a přijímání hotovosti (Sobotka), proplácení došlých faktur a další platby 
internetovým bankovním převodem (Sobotka), odvody daní a hlídání jiných povinností (Sobotka), 
vedení peněžního deníku (Sobotka). 
 
Došlá pošta – papírová a elektronická, telefony (Sobotka). 
 
Komunikace se složkami (pobočkami, sekcemi a kolektivními členy) – elektronická, papírová, 
informování v konferenci vedcas, konzultace, apod. (Sobotka). 
 
Ceny ČAS – Littera Astronomica, Kvízova, Nušlova, Kopalova přednáška (správci cen, Marková), 
organizace předávání cen (Sobotka). 
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Příprava akcí – pracovní setkání zástupců složek (Sobotka), velké setkání složek (Sobotka), Sjezd 
(Sobotka), Podzimní knižní veletrh (Sobotka, Lenža), MHV (Jindra, Zahajský, Suchan, 
Soumarová). 
 
Evropská noc vědců – koordinace astronomického programu v ČR - příprava žádosti, komunikace 
s národním koordinátorem, distribuce materiálu místním organizátorům, vyúčtování, audit (Slezák) 
 
Členská evidence – průběžné přijímání přihlášek a dosílání průkazů, 1 x ročně příprava, tisk a 
rozeslání členských průkazů (Bezouška). 
 
Komunikační linka k VV a praktická pomoc a zázemí pro velké projekty: www.astro.cz,… 
(Sobotka), ČAM (Suchan), Astronomická olympiáda (Suchan, Soumarová, Bezouška). 
 
Agenda VV – příprava jednání, zápisy, úkoly z nich vyplývající (Sobotka) 
 
Výroční zpráva ČAS (Sobotka + složky). 
 
Tiskový tajemník (průměrně 12 tiskových prohlášení a 20 tiskových zpráv, vystoupení  
v médiích) (Suchan). 
 
Kontakt s RVS – (Sobotka), v současné době navíc zastoupení ve VV RVS (za J.Grygara většinou 
Suchan). 
 
Keplerovo muzeum – vznik a provoz (zpočátku Suchan, nyní VV ČAS). 

http://www.astro.cz/

