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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 10. dubna 2013 od 

12:15 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.  Revizoři: Martin Černický, Eva Marková. Host: Petr Horálek, na bod 2 

Karel Halíř, na body 9 a 10 Karel Mokrý. 

 

1. Kontrola zápisů ze 12. 1. a 27. 2. 2013 

Weby složek: I. Míček prezentoval na sjezdu výsledky hodnocení webů složek obecnou formou. VV požádá I. 

Míčka o zaslání podrobných výsledků hodnocení.  

Přijímání členů: Noví členové ČAS dostanou v nejkratší možné době po přijetí za člena uvítací dopis předsedy 

ČAS, jehož součástí je obrázek členské průkazky (posílá Soumarová). Tento dopis bude sloužit jako předběžný 

doklad o členství do doby, než bude vyrobena řádná průkazka.  

Zasedání VV: Jednání VV 22. 3. v Brně se týkalo výhradně přípravy sjezdu a nebyl z něj pořizován zápis. 

 

2. Vyúčtování daní vůči dotaci 

Předseda Zákrytové a astrometrické sekce Karel Halíř inicioval diskuzi o odvodu daní ze složek do ČAS a 

vyúčtování této daně vzhledem k dotaci. VV zopakoval, že vzhledem k dotačním pravidlům je nutné odvést daň 

z prosincových dohod o provedení práce na účet ČAS ještě během měsíce prosince. VV rozhodl, že od roku 

2013 budou moci složky ČAS zahrnovat odvod daně na účet ČAS do formuláře vyúčtování dotace do vlastních 

nákladů (30 % dotace).  

 

3. Agenda a funkce nového VV 

Členové nově zvoleného Výkonného výboru si mezi sebou rozdělili agendu. Rozdělení je velmi podobné situaci 

po volbách VV v roce 2010, ale k určitým změnám přesto došlo (viz příloha zápisu). VV zvolil místopředsedou 

ČAS Pavla Suchana. 

 

4. Rozpočet ČAS a dotace složkám 

VV rozdělil a schválil dotace jednotlivým složkám, které o ni v září minulého roku požádaly. Nebylo možné 

pokrýt všechny požadavky, protože o třetinu převyšují možnosti rozpočtu ČAS. Rozdělení dotace: Jihočeská 

pobočka 10 000 Kč, Pražská pobočka 39 000 Kč, Východočeská pobočka 4 200 Kč, Západočeská pobočka 

36 000 Kč, Astronautická sekce 3 500 Kč, Sekce pro děti a mládež 7 000 Kč, Sekce proměnných hvězd a 

exoplanet 28 000 Kč, Sluneční sekce 1 200 Kč, Zákrytová a astrometrická sekce 12 000 Kč, Amatérská 

prohlídka oblohy 6 000 Kč, Astronomická společnost Most 2 870 Kč, Společnost pro meziplanetární hmotu 

22 000 Kč, Valašská astronomická společnost 8 000 Kč. VV ČAS zatím i přes podanou žádost nepřidělil 

Historické sekci žádnou dotaci a vyčká až na konečné vyřešení situace v této složce. Případnou dotaci by řešil s 

touto složkou individuálně. Informaci o výši dotace zašle složkám Honzík. Smlouvy o dotaci budou složkám 

odeslány hospodářem ČAS až po převodu slíbené dotace z RVS na účet ČAS.  

VV odsouhlasil rozpočet ČAS na rok 2013. Celkový rozpočet ČAS počítá s příjmy 1,42 mil. Kč a výdaji 1,52 

mil. Kč. Předpokládaný schodek rozpočtu je 100 000 Kč. Jde o výjimečnou situaci způsobenou jednorázovými 

náklady na sjezd a financování nového astro.cz. Schodek bude uhrazen z meziročního převodu. 

 

5. Ceny ČAS 

Návrhy na udělení Nušlovy ceny je možno zasílat na cas@astro.cz do konce dubna, pro cenu Littera astronomica 

platí uzávěrka nominací ke konci května. Vondrák připomene správci ceny LA P. Bartošovi termíny pro 

shromáždění nominací a podání návrhů na laureáta a vyzve jej k jejich dodržení. VV odhlasoval uzávěrku 

nominací na Kopalovu přednášku do konce června. VV diskutoval aktualizaci statutů cen. Návrhy připraví 

Podařil. Slezák a Podařil poptají kalkulaci ceny pro výrobu plaket Nušlovy ceny, VV později rozhodne o výrobě 

5 ks nebo 10 ks.  

 

6. Závěry 19. sjezdu 

VV děkuje pracovníkům Hvězdárny a planetária v Brně za výbornou spolupráci při organizaci sjezdu ČAS, 

zejména řediteli Jiřímu Duškovi. VV děkuje Sobotkovi, Dřevěnému a dalším členům ČAS, kteří zajišťovali 

organizaci sjezdu. 

Čestní členové: Sobotka a Vondrák vyhotovili certifikáty pro nově zvolené čestné členy ČAS. Suchan a 

Marková je obdrželi přímo na sjezdu, Rušin, Zverko, Martinek je dostali poštou, Kleczkovi a Kotrčovi budou 

předány osobně v Ondřejově předsedou a místopředsedou. 

Rezoluce: Suchan připraví text rezoluce o světelném znečištění, kterou přijal sjezd, k rozeslání úřadům. 
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Usnesení: VV diskutoval o závazcích a doporučeních sjezdu. Distribuované výpočty a internetové projekty typu 

Galaxy ZOO bude zprostředkovávat za VV Bělík. Usnesení o světelném znečištění bude naplňovat za VV 

Suchan a Odborná skupina pro temné nebe. Usnesení o zrušení Historické sekce: Vondrák po konzultaci s VV 

zaslal všem členům Historické sekce dopis vysvětlující situaci a vyzval sekci do konce května k volbě nového 

vedení a nápravě situace, což by mohla být jediná alternativa ke zrušení sekce.  

Stanovy a zápis: Stanovy byly zaslány na Ministerstvo vnitra k registraci, VV očekává navrácení potvrzeného 

originálu. Nové stanovy po ověření MV vystaví na astro.cz Sobotka. Zápis ze sjezdu je vytištěn, je potřeba 

notářsky ověřit podpis zapisovatele a jednoho z ověřovatelů zápisu (zajistí Sobotka). 

Foto a video: Sobotka udělal výběr z fotografií, které pořídili účastníci sjezdu a doplnil je popisky. Vzniklá 

fotogalerie je vystavena na astro.cz Pracovníci hvězdárny celý sjezd natočili. Video z interní části sjezdu bude 

uloženo v archivu ČAS, videozáznamy prezentací budou sestříhány (Horálek) a zveřejněny na youtube 

(Sobotka). 

Složky ČAS: Všechny složky ČAS jsou povinny řídit se novými stanovami ČAS. VV žádá všechny složky, aby 

nahlásily aktuální složení svých výborů. Na astro.cz zveřejní Sobotka. 

 

7. Keplerovo muzeum 

ČAS podá žádost na Magistrátu hl. města Prahy o dotaci na provoz Keplerova muzea v roce 2014. Žádost 

připravil Vondrák ve spolupráci s Agenturou ProVás. Sobotka dodá přílohy: ověřený zápis ze sjezdu, ověřené 

stanovy, doklad o účtu v bance. Suchan dodá potvrzení o registraci z Ministerstva vnitra. VV diskutoval o 

zaměření, obsahu a formě Keplerova muzea. Suchan navrhuje zřízení muzejní rady o počtu 5 osob, která by se 

problematikou muzea pravidelně zabývala. 

 

8. European Week of Astronomy and Space Science 

VV diskutoval o účasti zástupce ČAS na EWASS 2013, který se bude konat 8.-13. 7. ve Finsku. Každoročně ho 

pořádá Evropská astronomická společnost. VV uvažuje o vyslání zástupce – navrhnut Sobotka. Vše záleží na 

finančním zajištění účasti. Částečně by hradila ČAS. 

 

9. Astro.cz 

Schůzka zástupců firmy Webconsult se zástupcem VV Sobotkou a šéfredaktorem astro.cz Horálkem proběhla 

15. března na hvězdárně v Pardubicích. Cílem schůzky bylo vysvětlit firmě cíle modernizace astro.cz a konkrétní 

změny, jak toho dosáhnout. Firma následně upřesnila odhad své práce a cenu zakázky na 120 000 Kč, částka 

bude rozdělena do dvou let. K další schůzce Sobotka x zástupce firmy H. Olchava, dojde ve Valašském Meziříčí 

20. dubna. Mokrý oznámil VV, že z osobních důvodů končí ve své funkci na astro.cz. VV velmi děkuje za 12 let 

usilovné práce, kterou Mokrý astro.cz věnoval. Mokrý dodá VV rozpis úkolů, kterých se vzdává, a které bude 

v omezené míře dělat i nadále po zprovoznění nového redakčního systému od firmy Webconsult. 

 

10. ČAS na Wikipedii 

Mokrý upozornil na neaktuální informace na Wikipedii týkající se ČAS, světelného znečištění a Astronomické 

olympiády. VV diskutoval o aktualizaci obsahu. Suchan doplní téma světelné znečištění, Sobotka ČAS a 

Kožuško AO. VV si je vědom, že Wikipedie je otevřená encyklopedie, kterou může kdokoli změnit a VV 

nemůže ručit za to, jaké informace o ČAS tam jsou zveřejněny.  

 

11. Jednací a organizační řád ČAS 

VV připravuje na základě změny stanov ČAS i změnu JOŘ. Zpracováním první verze pověřen Podařil, o JOŘ 

bude VV diskutovat v mailové konferenci. VV diskutoval úpravu některých částí JOŘ, bude obsahovat i 

stanovení limitu pro nakládání s majetkem dle usnesení sjezdu. Pravidla o nakládání a evidenci majetku složek 

ČAS vytvoří pracovní skupina Dřevěný, Podařil, Černický. Nový JOŘ bude schválen nejpozději na příštím 

jednání VV. 

 

12. Účetnictví ČAS 

Účetní ČAS Horbasová se přes svůj slib jednání VV nezúčastnila. Jen předala účetní doklady ČAS za rok 2012 a 

vytištěnou sestavu z účetnictví, kterou dokončila. VV rozhodl o doplacení slíbené odměny účetní teprve 

v případě, že byla splněna všechna práce vyplývající ze smlouvy. Zkontroluje Sobotka. VV rozhodl, že s účetní 

v roce 2013 již spolupracovat nebude (účetní oznámí Vondrák). Černický doporučil jinou účetní a domluví s ní 

schůzku. 

 

13. Různé 

Noc vědců: VV vyzývá další subjekty, které by se chtěly účastnit Evropské noci vědců, aby se ozvaly ČAS. 

Výzvu sepíše pro astro.cz Slezák až bude známo datum konání Noci vědců 2013.  
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Zápis: VV diskutoval o podnětu M. Šulce, že chybí zápis ze setkání složek 12. ledna 2013. VV konstatoval, že 

tvorba zápisů z těchto setkání v minulosti neprobíhala, teprve v letech 2011 a 2012 byl průběh setkání zapsán. 

V roce 2013 setkání opět nikdo nezapsal, existují jen dotazy pro účetní, které sepisoval P. Scheirich a program 

setkání. VV rozhodl, že bude do budoucna pořizovat zápisy ze všech setkání složek. 

Revizní komise: VV diskutoval o podnětu M. Šulce, aby Revizní komise vypracovala svůj jednací řád a definici 

úkolů. VV rozhodl, že upřesnění práv a povinností Revizní komise bude součástí JOŘ. 

Grant: Suchan informoval, že Odborná skupina pro temné nebe realizovala podání grantu na 60 000 Kč u 

Českého svazu ochránců přírody. 

Přednáška: Suchan informoval, že 30. dubna se uskuteční v budově Akademie věd v Praze, Národní 3, 

jedinečná přednáška českého astronoma žijícího v USA Zdeňka Sekaniny s názvem „Bezhlavé divy a jiné 

kometární zmetky“. Spolupořádá ČAS, organizačně zajišťuje Suchan, více na astro.cz. 

 

14. Přijmutí nových členů 

VV přijal do ČAS tyto nové členy: Ladislav Houška (Západočeská pobočka), Jaroslav Maxa (Sluneční sekce), 

Jakub Svatuška (Astronomická společnost Most). 

 
 

Termín příští schůze VV ČAS je středa 19. června 2013 od 12:30 v Astronomickém ústavu AV ČR v Praze na 

Spořilově. 

 

Zapsal Sobotka, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA ZÁPISU: 

 

Stručný přehled agendy sekretariátu a Výkonného výboru České astronomické společnosti a určení 

odpovědnosti, platné od zasedání VV 10. 4. 2013. 

 

Kosmické rozhledy – 5 x ročně sestavení čísla (Sobotka), průběžná korespondence a ukládání článků do fronty 

(Sobotka), kontakt s Astropisem a dodání podkladů ke sazbě (Sobotka), zodpovědnost za tuto rozpočtovou 

položku RVS (Sobotka). 

 

Dvoustrana ČAS v Astropise – 4 x ročně – harmonogram (Sobotka), koordinace přispěvatelů (Sobotka). 

 

Hospodářská agenda – zpracování žádosti o dotaci RVS (Sobotka), vyúčtování dotace RVS (Sobotka), revize 

účetnictví (Sobotka), zodpovědnost za účetnictví (Sobotka), příprava rozpočtu (Dřevěný), přerozdělení dotace 

složkám (Dřevěný, Honzík, Sobotka), dohled nad peněžním deníkem (Dřevěný), inventarizace majetku ČAS 

(Dřevěný). 

 

Pokladna ČAS – vydávání a přijímání hotovosti (Sobotka), proplácení došlých faktur a další platby 

internetovým bankovním převodem (Sobotka), odvody daní a hlídání jiných platebních povinností (Sobotka), 

vedení peněžního deníku (Sobotka), podepisování účetních dokladů (Sobotka, Dřevěný, Vondrák). 

 

Došlá pošta – papírová a elektronická (Sobotka), odpovídání na dotazy veřejnosti cas@astro.cz (Sobotka), 

telefony (Sobotka). 

 

Komunikace se složkami (pobočkami, sekcemi a kolektivními členy) – elektronická i papírová (Sobotka), 

informování v konferenci vedcas (Sobotka), konzultace (Sobotka), apod.. (spolupráce s Honzíkem), řešení 

problémů složek (Honzík), sledování plnění povinností složek (Sobotka). 

 

Ceny ČAS – Littera Astronomica, Kvízova, Nušlova, Kopalova přednáška, hlídání statutů (Podařil), vyhlašování 

termínů (Podařil), organizace komisí (Podařil, Vondrák), organizace předávání cen (Sobotka), předávání cen 

(Vondrák). 

 

Příprava akcí – pracovní setkání zástupců složek (Sobotka), velké setkání složek (Sobotka), sjezd (Sobotka), 

MHV (Suchan, Soumarová), Knižní veletrh Havl. Brod (Podařil, Sobotka) 
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Členská evidence – průběžné přijímání přihlášek (Sobotka, Soumarová), dosílání průkazů novým členům 

(Soumarová), 1 x ročně příprava, tisk a rozeslání členských průkazů (Soumarová), kontrola a editace online 

členské databáze (Soumarová). 

 

www.astro.cz 

Zajišťování provozních potřeb serveru (Sobotka), práce v redakční radě (Sobotka), aktualizace obsahu webu 

týkajícího se Výkonného výboru (Sobotka). 

 

Astronomická olympiáda – zajišťuje výbor AO (za VV: Suchan, Soumarová). 

 

Agenda VV – příprava jednání (Sobotka), zápisy (Sobotka), sčítání hlasů el. hlasování (Sobotka), sledování 

mailové konference vvcas a z ní plynoucích úkolů (Sobotka). 

  

Výroční zpráva ČAS – písemnou část sestavuje (Sobotka), koordinace se složkami (Sobotka), elektronický 

formulář RVS: vyplnění části za ČAS a koordinace se složkami (Sobotka) 

 

Tiskový tajemník - tisková prohlášení a tiskové zprávy (Suchan), vystoupení v médiích (Suchan), mediální 

výstupy ČAM (Suchan, Bělík) 

 

Kontakt s RVS – (Sobotka) 

 

Keplerovo muzeum – dohled nad provozem a jednání o dalším provozu (Suchan, Vondrák, Honzík). 

 

Evropská noc vědců – koordinace astronomického programu v ČR - příprava žádosti, komunikace s národním 

koordinátorem, distribuce materiálu místním organizátorům, vyúčtování, audit (Slezák)  

 

Robotický dalekohled ČAS – koordinace projektu (Bělík) 

 

Distribuované výpočty – koordinace (Bělík) 

 

Evropská astronomická společnost – komunikace, zastupování ČAS (Vondrák) 


