
Česká astronomická společnost 
 

Sekretariát ČAS, Astronomický ústav AV ČR, Fričova 298, 251 65  Ondřejov 
tel.: 775 388 400, http://www.astro.cz, cas@astro.cz  

Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 14. dubna 2010 od 
15:00 v Astronomickém ústavu AV ČR na Spořilově 
 
Přítomni: Marcel Bělík, Radek Dřevěný, Lumír Honzík, Miloš Podařil, Vladislav Slezák, Petr Sobotka, Lenka 
Soumarová Pavel Suchan, Jan Vondrák, za revizory: Martin Černický, host: na část jednání Jakub Rozehnal 
 
 
1. Spolupráce ČAS a Hvězdárny a planetária hl. města Praha (HaP Praha) 
Jakub Rozehnal připomněl příklady spolupráce v minulých letech. Spolupráce probíhala zejména mezi ČAS a 
Štefánikovou hvězdárnou (součást HaP Praha). HaP neměla delegáta na sjezdu pro nezaplacení členských 
příspěvků kolektivního člena. Rozehnal z pověření ředitele HaP Praha Ing. Marcela Grüna nabídl doplacení 
dlužných členských příspěvků (roky 2006-2009) a sepsání dodatku ke smlouvě o kolektivním členství HaP Praha 
v ČAS. 
 
2. Kolektivní členství v ČAS 
Zájem o kolektivní členství projevila prostřednictvím ředitele Mgr. Jiřího Duška, PhD. Hvězdárna a planetárium 
M. Koperníka v Brně. Proběhla jednání o smlouvě, k jejímu podpisu by mělo dojít 12. 5. 2010 v Praze. O 
kolektivní členství má předběžně zájem také Hvězdárna a planetárium J. Palisy v Ostravě.  
Honzík projde všechny dosud uzavřené smlouvy o kolektivním členství. Honzík udělá návrh vzorové kol. 
smlouvy, aby bylo jasné, zda má kol. člen nárok na delegáta, jaká je výše kolektivního příspěvku a termín 
zaplacení. Kolektivní členský příspěvek by měl být pro malá občanská sdružení nižší a pro instituce vyšší. 
Honzík kontaktuje kolektivního člena Expresní astronomické informace s cílem domluvit doplacení dlužných 
členských příspěvků za roky 2008 a 2009. 
 
3. Spolupráce se Sdružením hvězdáren a planetárií (SHaP) 
12. 5. proběhne v Praze na základě podnětu předsedy SHaP Jiřího Duška jednání o spolupráci mezi oběma 
subjekty. 
 
4. Přehled práce tajemníka a rozdělení práce ve VV  
Sobotka podrobně seznámil především nové členy VV s agendou, kterou musí VV provádět. Většinu práce dělá 
tajemník na základě dohod o provedení práce. Další práci budou vykonávat členové VV dle podrobného 
rozdělení agendy, schváleného VV (příloha zápisu).  
 
5. Změna sídla ČAS 
Na základě rozhodnutí sjezdu je novým sídlem ČAS Astronomický ústav AV ČR, Fričova 298, 251 65 
Ondřejov. Se změnou sídla je spojena řada administrativních úkonů Vondrák poslal na Ministerstvo vnitra 
k registraci nové stanovy ČAS (přijaté 18. sjezdem), kde je nové sídlo oficiálně uvedeno. Sobotka vypracoval 
nový hlavičkový papír ČAS a nechal zhotovit nová razítka ČAS v počtu 4 ks (Vondrák, Sobotka, Soumarová, 
Dřevěný). 
 
6. Rozpočet ČAS 2010 
VV schválil rozpočet ČAS na rok 2010. Předpokládané příjmy jsou v celkové výši 1,223 mil. Kč, výdaje 1,203 
mil. Kč. Rezerva činí 20 391 Kč. VV schválil dotaci sekcím a pobočkám ČAS v celkové výši 140 200 Kč, z toho 
10 000 Kč je rezerva pro konkrétní projekty složek ČAS. Honzík kontaktuje s vysvětlením dvě složky, které 
žádaly o dotaci na rok 2010, ale VV rozhodl, že jim nebude přidělena. Dřevěný rozešle složkám ČAS smlouvy o 
poskytnutí dotace. Ve smlouvách přibude povinnost vyúčtovat dotaci na formulář, který vypracuje Dřevěný a 
Sobotka. 
 
7. Ceny ČAS 
Podařil vyzval prostřednictvím mailové konference vedcas k podávání návrhů na cenu Fr. Nušla 2010. Termín 
odevzdání návrhů je 30. 4. 2010. Je třeba nechat vyrazit nové medaile Nušlovy ceny – zajistí Podařil a Slezák. 
Do konce června je možno podávat návrhy na Kopalovu přednášku 2010 – vyhlásí Podařil. 
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8. Přesun astro.cz do Brna 
Sobotka informoval o záměru přesunout server z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na Masarykovu univerzitu do 
Brna. Probíhají jednání s Přírodovědeckou fakultou MU. VV záměr odsouhlasil. Organizací přesunu a nových 
smluvních podmínek pověřen Sobotka. Přesun proběhne ve spolupráci s novými správci astro.cz 
 
9. Body na příští VV ČAS 

- Výsledky revize vyúčtování dotace RVS 2009 
- Keplerovo muzeum – současný stav, smluvní závazky a termíny 
- Databáze seznamu členů – nový systém evidence a vydávání průkazek 
- Vrácení dotace Nadace české architektury na Encyklopedii hvězdáren Š. Kováře 

 
 
Termín příští schůze VV ČAS je středa 26. května od 10:00 hod v Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově. 
 
 
Zapsal: Sobotka 
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