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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 13. října 2010 od 13:00 
v Astronomickém ústavu AV ČR v Praze na Spořilově 
 
Přítomni: Marcel Bělík, Radek Dřevěný, Lumír Honzík, Miloš Podařil, Vladislav Slezák, Petr Sobotka, Lenka 
Soumarová, Pavel Suchan, Jan Vondrák, revizor: Martin Černický, hosté: na část jednání Jakub Hraníček. 
 
1. Kontrola zápisu z 15. 9. 2010 
Řada bodů minulého zápisu je i samostatnými body současného zasedání, proto budou zmíněny dále. Nová verze 
loga ČAS obsahující název společnosti je hotova, na astro.cz ke stažení logo umístí v několika formátech 
Sobotka. Protože existuje několik verzí loga, je potřeba vypracovat manuál k použití (Sobotka). Akce členů 
Historické sekce 19. října se zúčastní za VV ČAS Vondrák, Suchan a Soumarová a osobně dořeší některé 
organizační nejasnosti v Historické sekci a budou připraveni převzít seznam členů a členské příspěvky za rok 
2010, které slíbila do 20. října vybrat předsedkyně sekce Alena Šolcová na minulém zasedání VV ČAS. 
 
2. Propagační materiály ČAS 
VV vyzývá složky, aby informovaly o svých plánovaných akcích a zadávaly je do kalendáře akcí na astro.cz. 
VV má propagační materiály, které může na tyto akce složkám zdarma poskytnout.  
 
3. Ceny ČAS 
Bylo vyrobeno 5 ks plaket Nušlovy ceny. Konečná suma je bohužel vyšší, místo odhadnutých 7000 Kč, jde  
o sumu 8700 Kč. Plaketa je předávána v pouzdře, VV už má poslední, nová pouzdra pro příští roky zajistí 
Sobotka. Podrobnější informace o předávání cen ČAS doplní do kalendáře astro.cz Sobotka. 
 
4. Noc vědců  
Slezák informoval VV o určitých nedostatcích v organizaci akce národním koordinátorem Evropské noci vědců -  
plzeňské Techmánie. Programové letáčky, které informují o místech, kde se akce koná, přišly zúčastněným 
organizacím jen dva dny před akcí, takže nemohly splnit svůj účel. V programovém letáčku navíc byly chyby a 
ČAS neměla možnost vidět konečnou verzi letáčku před zadáním do tisku. Oproti minulým letům nedostali 
zástupci astronomické části Noci vědců prostor promluvit k novinářům na tiskové konferenci v Praze. 

VV žádá zúčastněné instituce a složky ČAS k urychlenému zaslání vyúčtování dotace za Noc vědců. 
Samostatné právní subjekty vystaví fakturu na částku odsouhlasenou VV ČAS a doloží vlastní výdaje do výše 
minimálně 10 % dotace formou kopií účetních dokladů. Složky ČAS bez právní subjektivity zašlou originály 
účetních dokladů. Vyúčtování zasílejte do sekretariátu ČAS do Ondřejova na jméno Petr Sobotka. Vyplněné 
dotazníky a fotodokumentaci akce pak zasílejte Vladislavu Slezákovi (dotazníky stačí elektronicky 
naskenované). 
 
5. Žádost o dotaci RVS 
Vondrák, jako statutární zástupce a Sobotka, jako řešitel, podepsali žádost o dotaci Rady vědeckých společností 
pro rok 2011. ČAS žádá o celkovou částku 410 tisíc Kč na tři projekty – 1. Odborná a pozorovací činnost 
v oboru astronomie a souvisejících oborech, 2. Odborné periodikum Kosmické rozhledy, 3. Popularizace 
astronomie a souvisejících oborů, prezentace výsledků vědeckého výzkumu. Jde o stejné projekty jako 
v minulém roce, i finanční výše žádosti je stejná. Formuláře předá na RVS osobně Sobotka 14. října. 
 
6. Vyúčtování dotace RVS a účetnictví ČAS 
VV schválil jednotný formulář pro vyúčtování dotace RVS poskytnuté složkám. Formulář rozešle složkám 
s vysvětlivkami Sobotka. Po úpravě doporučuje VV použít formulář také pro vyúčtování Noci vědců 2011. 

VV vyzývá složky ČAS, aby uzavřely vyúčtování dotace, příp. celé účetnictví k 5. prosinci, jak jim ukládá 
smlouva o dotaci a zaslaly účetní doklady a vyúčtování dotace tajemníkovi Sobotkovi. Pouze složky, které ještě 
v prosinci budou mít pohyby v pokladně, popř. na účtu, mohou po předchozí dohodě odevzdat vyúčtování po 
skončení roku 2010, nejpozději však do 5. ledna. 

Sobotka žádá složky, členy ČAS a vedoucí jednotlivých projektů, aby své finanční aktivity vyžadující výplatu 
či příjem hotovosti z pokladny ČAS, popř. platební operace přes centrální účet ČAS ukončili k 15. prosinci,  
v případě nezbytnosti pozdější platby je nezbytné předem se domluvit. 
 
7. Situace na hvězdárně Třebíč 
VV obdržel písemný návrh pí. Štěpničkové, vedoucí Městského kulturního střediska Třebíč, aby ČAS 
provozovala hvězdárnu v Třebíči,  popř. zajišťovala odborný program. VV konstatoval, že na toto nemá finanční 
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prostředky ani lidské zdroje. VV doporučuje zlepšit spolupráci MKS s pobočkou ČAS v Třebíčí. Odpověď na 
žádost zajistí Honzík. VV pověřuje člena VV a také člena Pobočky Třebíč Podařila osobním jednáním s MKS. 
 
8. Členské příspěvky 2011 
M. Šulc (SMPH) upozornil prostřednictvím emailové konference složek (list-vedcas@astro.cz), že požadavek 
VV na zaplacení členských příspěvků pro rok 2011 během listopadu 2010 je v rozporu s Organizačním řádem 
ČAS. VV konstatuje, že tento řád ČAS a také Jednací řád, jsou zastaralé v mnoha svých bodech. Jejich 
aktualizací byli pověřeni Zahajský a Černický (viz. zápis z 23. června 2010). Z důvodu jejich časového vytížení 
k aktualizaci řádů dosud nedošlo. Aby nedocházelo k nedorozuměním, VV rozhodl s okamžitou platností  
o zrušení Organizačního řádu ČAS a Jednacího řádu ČAS. ČAS se nadále řídí především stanovami ČAS, 
rozhodnutím VV, zákonem č. 83/1990 Sb., Občanským zákoníkem a Obchodním zákoníkem + dalšími zákony 
ČR. Členové VV připraví připomínky a návrhy nového společného Jednacího a organizačního řádu ČAS. Na 
základě těchto připomínek připraví nový řád do příštího zasedání Podařil a Černický. 

VV žádá složky o maximální spolupráci s vybíráním členských příspěvků na rok 2011. Pro členy je to velká 
změna, a proto je třeba, aby na ni složky opakovaně upozorňovaly. Složky musí vybrané příspěvky převést na 
účet ČAS do 15. listopadu (viz zápis z 15. 9. 2010). 
 
9. Setkání složek ČAS 
Hvězdárna Pardubice nabídla před několika měsíci možnost uspořádat velké setkání složek ČAS v Pardubicích. 
V současné době je nejasná budoucnost hvězdárny, VV proto přijal jako druhou možnost nabídku hvězdárny 
v Žebráku, kterou přednesl Slezák. Termínem setkání bude pravděpodobně přelom března a dubna 2011.  

Tzv. malé pracovní setkání zástupců složek ČAS proběhne tradičně v lednovém termínu – v sobotu 15. ledna 
2011 v prostoru Astronomického ústavu AV ČR v Praze na Spořilově. 
 
10. Dary pro ČAS 
Dřevěný vypracoval návrh vzoru darovací smlouvy. VV návrh přijal. Na astro.cz umístí Sobotka. 
 
11. Nabídka výpočetní kapacity až 110 TFlops 
Pro výpočetní projekt s oblasti astronomie nabízí Czech National Team (kolektivní člen ČAS) zdarma své 
výpočetní kapacity. Výpočet by proběhl v rámci tzv. distribuovaných výpočtů, kdy si jednotliví uživatelé PC 
stahují přes internet balíčky dat a hotové výpočty pak vrací zpět. Rozdělením výpočtu mezi velké množství lidí 
se dosahuje velké výpočetní kapacity. Tento princip je mezi odbornou veřejností znám např. z projektu 
SETI@home, výpočty se tedy provádí v době, kdy by na PC běžel šetřič obrazovky. Zájemci z řad astronomů 
mohou kontaktovat předsedu sdružení Dušana Vykouřila forest@czechnationalteam.cz.  

Vondrák zaslal tuto nabídku Astronomickému ústavu AV ČR, Karlově univerzitě v Praze, Masarykově 
univerzitě v Brně a Slezské univerzitě v Opavě. 

VV odsouhlasil finanční podporu ve výši 2000 Kč na propagační letáček CNT pro účely výstavy RVS. 
 
12. Astro.cz 
Slezák nechal vypracovat odborné zhodnocení a analýzu webu astro.cz a její závěry přednesl na VV. Zpráva 
uvádí konkrétní nedostatky, web potřebuje celkovou modernizaci vzhledu, nastavení i přehlednosti. VV rozhodl, 
že situaci je třeba bez odkladu řešit. Na plně komerční řešení však nejsou finance. Dřevěný navrhuje zveřejnit 
výzvu, definovat požadavky a nabídnout alespoň částečnou finanční kompenzaci, kterou dovolí rozpočet ČAS. 
Pro firmy by to mohla být spíše otázka prestiže podílet se na navštěvovaném portálu, popř. se ozve programátor 
z řad astronomů. VV souhlasí, výzvu připraví Sobotka po konzultaci s programátorem. Přesunem astro.cz v co 
nejkratším termínu, nejpozději do konce roku 2010 do Brna byl pověřen Sobotka. 
 
13. Evropská astronomická společnost 
ČAS zastupoval na setkání EAS prof. Jan Palouš. Předsedou EAS byl zvolen prof. Thierry Courvoisier ze 
Švýcarska, místopředsedou prof. J. Palouš. Počet individuálních členů EAS z ČR stále klesá z původních 30 na 
5. 
 
Termín příští schůze VV ČAS je středa 8. prosince od 13:00 hod v Astronomickém ústavu AV ČR na Spořilově. 
 
Zapsal: Sobotka 
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