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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 27. února 2013 od 13:00 

v Astronomickém ústavu AV ČR v Praze na Spořilově 
 

Přítomni: Marcel Bělík, Lumír Honzík, Miloš Podařil, Vladislav Slezák, Petr Sobotka, Lenka Soumarová, Pavel 

Suchan, Jan Vondrák. Omluven: Radek Dřevěný. Revizor: Martin Černický. Host: Petr Horálek. 

 

 

1. Účetnictví ČAS 

Sobotka předal 16. ledna všechny centrální i složkové účetní doklady za rok 2012 účetní ČAS Magdaleně 

Horbasové. Vondrák bude urgovat u účetní vypracování odpovědí na otázky ze setkání složek, kontrolu všech 

vzorových dokumentů ČAS a zaúčtování roku 2012 tak, aby vše bylo do sjezdu hotovo. Suchan upozornil na 

nutnost neplatit účetní dále zálohu, dokud neodevzdá zadanou práci. 

 

2. Revize hospodaření ČAS 

Revizní komise ČAS 13. února ve složení Černický, Marková, Zahajský provedla kontrolu hospodaření a 

účetnictví ČAS za rok 2012. Revize proběhla za účastí tajemníka ČAS Sobotky, na část revize byl přítomen 

předseda ČAS Vondrák a účetní Horbasová. VV vzal na vědomí revizní zprávu, kterou vypracovala revizní 

komise. 

 

3. Příprava sjezdu 2013 

VV diskutoval a konkretizoval program sjezdu. Zprávu o činnosti ČAS přednese Vondrák, přehled plnění 

usnesení předloží delegátům Sobotka, zprávu o hospodaření předloží Dřevěný, revizní zprávu přečte Marková. 

Do programu byla přidána souhrnná zpráva Suchana o vývoji v oblasti světelného znečištění a krátké prezentace 

dvou nejúspěšnějších sekcí ČAS – Sekce proměnných hvězd a exoplanet a Společnosti pro meziplanetární 

hmotu. VV přijal návrhy na čestné členy a předloží je sjezdu. 

 

4. Změna stanov 

Zejména s ohledem na nový občanský zákoník bude třeba provést řadu změn ve stanovách ČAS. VV široce 

diskutoval nutné změny ve stanovách, jejichž seznam připravil Podařil. S ohledem na možnost získávat granty 

bude do hlavní činnosti ČAS zahrnuta také práce s mládeží a světelné znečištění. Návrh nového znění stanov 

bude předložen delegátům sjezdu k diskuzi a hlasování. 

 

5. Astro.cz 

Finální práce na tvorbě nového webu astro.cz se ujme ostravská firma Webconsult, v níž pracuje astronom 

amatér Hynek Olchava. Firma už v minulosti úspěšně realizovala např. známý web pro Mezinárodní rok 

astronomie www.astronomie2009.cz nebo současný web Hvězdárny Valašské Meziříčí. VV pověřil Sobotku 

jednáním s firmou. Podle předběžné dohody firma upraví a nainstaluje na astro.cz svůj redakční systém a bude 

koordinovat přesun obsahu ze současných stránek astro.cz na nové. Schůzka zástupců firmy Webconsult se 

zástupcem VV Sobotkou a šéfredaktorem astro.cz Horálkem proběhne 15. března. Jan Zahajský naskenoval 

nejstarší tisková prohlášení ČAS (čísla 1 až 20), VV děkuje Historické skupině Pražské pobočky za tuto 

užitečnou aktivitu, na astro.cz umístí Horálek. 

 

6. Seminář o životě ve vesmíru 

VV rozhodl o účasti ČAS jako spolupořadatele semináře Možnosti života ve vesmíru, který pořádá Hvězdárna 

Valašské Meziříčí (kolektivní člen ČAS) o víkendu 19. až 21. dubna 2013. Spolupořadatelem bude také 

Valašská astronomická společnost. ČAS přispěje částkou 2 500 Kč. 

 

7. Návrh dotace složkám 

VV projednal návrh rozdělení dotace složkám ČAS z prostředků RVS na rok 2013 a schválil první verzi. 

Konečné rozdělení dotace provede nový VV ČAS po sjezdu. 

 

8. Noc vědců 2013 

Národní koordinátor Techmánia Plzeň informovala ČAS, že žádost o dotaci na Noc vědců 2013 byla v EU 

schválena. Do konce března bude známa výše dotace. 

 

9. Přijmutí nových členů 

VV přijal do ČAS tyto nové členy: Marek Streicher (Pražská pobočka). 
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Termín příští schůze VV ČAS je pátek 22. března 2013 na brněnské hvězdárně od 18 hod. 

 

Zapsal Sobotka, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 


