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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 11. prosince 2013 od 

10:30 v Astronomickém ústavu AV ČR v Praze na Spořilově 

 

Přítomni: Radek Dřevěný, Lumír Honzík, Miloš Podařil, Vladislav Slezák (do bodu 2), Petr Sobotka, Lenka 

Soumarová, Pavel Suchan (do bodu 4), Jan Vondrák. Omluven: Marcel Bělík. Revizoři: Martin Černický, Jan 

Kožuško, Eva Marková.  

 

 

1. Doporučení sjezdu na zrušení Historické sekce 
VV splnil usnesení č. 1 přijaté na 19. sjezdu ČAS a k datu 12. prosince 2013 jednomyslně zrušil Historickou 

sekci dle článku 17 Jednacího a organizačního řádu ČAS. K tomuto kroku získal písemný souhlas Revizní 

komise. Na jednání VV byl k tomuto bodu pozván zástupce Historické sekce, výbor Sekce však pozvání odmítl. 

VV zjistil opětovné nesplnění povinností podle článku 16 odstavce 1 Jednacího a organizačního řádu ČAS 

týkající se naprosto nevyhovujícího výběru členských příspěvků Sekce. Sekce navíc ani 5 měsíců po své 

Plenární schůzi iniciované VV ČAS nedokázala najít důvěryhodného hospodáře, čímž bránila řádnému chodu 

Sekce. Sekce nepřijala žádná nápravná opatření v souladu s doporučením Revizní komise a usnesením 19. 

sjezdu. VV ČAS zároveň při svém jednání na základě článku 19 Jednacího a organizačního řádu ČAS zahájil 

přípravy ke zřízení odborné skupiny zaměřené na historii astronomie, kam se budou moci případní zájemci 

přihlásit. VV hledá vedoucího této skupiny a zájemce pro práci v ní. Dosavadní kmenoví členové Historické 

sekce mají možnost přejít do kterékoliv jiné složky ČAS dle výběru člena. VV ČAS vyzývá současné členy 

Historické sekce, aby tak učinili co nejdříve a nejpozději k datu 10. 1. 2014 nahlásili změnu kmenové složky 

Lence Soumarové. VV ČAS zároveň všechny dosavadní členy Historické sekce informuje o tom, že zaplacené 

složkové příspěvky ve výši 60 Kč do Historické sekce na rok 2014 je povinen všem členům sekce (kmenovým i 

hostujícím) vrátit dosavadní hospodář Historické sekce. VV vyzývá výbor rušené Historické sekce 

k bezodkladnému splnění bodů 7 a 8 článku 17 Jednacího a organizačního řádu ČAS.  

 
2. astro.cz 
Projekt budování nového astro.cz bude po rezignaci Sobotky řídit Hynek Olchava. Na projektu bude 

spolupracovat Libor Lenža, za ČAS Suchan a Slezák. VV všem děkuje. Dr. Petr Pravec přispěl na provoz 

astro.cz pro rok 2014 částkou 13 000 Kč. VV děkuje. 

 

3. Keplerovo muzeum 
Proběhla schůzka s Agenturou ProVás, která zajišťuje provoz muzea. V. Sedláček z Agentury přislíbil úhradu 

záloh na služby spojené s provozem muzea v roce 2014, pokud ČAS nedostane dotaci hl. m. Prahy. Vondrák 

odeslal dopis primátorovi s upozorněním na důležitost Keplerova muzea pro Prahu a informací, že bez dotace 

Magistrátu je jeho existence vážně ohrožena. 

 

4. Astronomická olympiáda 

VV schválil personální změny v komisích pro kategorie AB a CD: Ivanu Češkovou v komisi pro kategorii AB 

nahrazuje Jakub Vošmera (University of Cambridge). Lenku Soumarovou v komisi pro kategorii CD nahrazuje 

Filip Murár (University of Cambridge). Kožuško poděkoval účetní Kopanicové, Soumarové a Sobotkovi za 

úspěšně proběhlou revizi účetnictví Astronomické olympiády za rok 2012 ze strany MŠMT. VV se zabýval 

koncepcí vzniku krajských kol Astronomické olympiády. VV tento záměr podporuje.  

 

5. Hospodaření ČAS a rozpočet ČAS 2014 

Letošní účetní období s novou účetní vykazuje větší nároky na rozdělení účetních položek do správných 

kategorií zakázek a středisek a tím pádem celého nastavení systému účetnictví. Ve spolupráci s účetní se 

připravují pravidla, která povedou ke zjednodušení a tyto změny budou předneseny na setkání složek 11. 1. 

2014. Zde bude také představen návrh rozpočtu na rok 2014. 

 

6. Sekce proměnných hvězd a exoplanet 

Sobotka informoval o rezignaci Luboše Bráta na funkci předsedy Sekce. Brát vedl sekci 8 let a zasloužil se o její 

velký rozvoj a úspěchy v mezinárodním měřítku. VV si váží jeho práce a děkuje za ni. Do voleb nového výboru 

Sekce, které proběhnou v lednu 2014, je řízením Sekce pověřen podle Jednacího a organizačního řádu Sekce její 

místopředseda, kterým je Petr Sobotka. 
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7. Ocenění Astronomické expedice v Úpici 

Astronomická expedice, jejímiž pořadateli jsou Amatérská prohlídka oblohy - sekce České astronomické 

společnosti, Hvězdárna v Úpici a Hvězdárna a planetárium v Brně, byla 29. listopadu oceněna Českou fyzikální 

společností na soutěžní přehlídce popularizačních činů ve fyzice. VV blahopřeje organizátorům expedice. 

 

8. Vyúčtování dotace RVS 2013 

Rada vědeckých společností stanovila termín pro odevzdání vyúčtování dotace za rok 2013 na 17. ledna 2014. 

VV vyzývá složky ČAS, aby zaslaly originály účetních dokladů účetní Kopanicové nejpozději v pátek 3. ledna. 

Účetní potřebuje čas k zanesení do účetnictví tak, aby na setkání složek 11. ledna mohla proběhnout za účasti 

hospodářů složek kontrola a odstranění případných nedostatků. Hospodář ČAS apeluje na jednotlivé hospodáře 

složek, že by bylo velkým zjednodušením elektronické zaslání peněžních deníků ještě v prosinci tohoto roku od 

těch složek, které již nepředpokládají pohyby koncem roku a budou mít účetnictví uzavřené dříve. 

 

9. Výroční zpráva 2013 

Rada vědeckých společností stanovila termín pro vyplnění elektronického formuláře výroční zprávy na 17. ledna 

2014. Aplikace bude po tomto termínu uzamčena. Přístupová hesla pro všechny složky ČAS jsou stejná, jako 

loni. Složky, které heslo zapomněly, se mohou obrátit na Sobotku. VV žádá složky, aby textovou verzi výroční 

zprávy zaslaly Sobotkovi nejpozději do 29. ledna. 

 

10. Hvězdárna v Turnově 

29. 11. 2013 byla slavnostně znovuotevřena Hvězdárna v Turnově, kterou za finanční podpory města pro provoz 

veřejnosti připravil Klub astronomů Liberecka - pobočka ČAS. Jako hosté se zúčastnili starosta města, 

náměstkyně hejtmana a také zástupce ČAS Pavel Suchan. Klubu astronomů Liberecka - pobočce ČAS byl při 

příležitosti slavnostního znovuotevření Hvězdárny v Turnově dočasně zapůjčen dalekohled ČAS - refraktor 

Lichtenknecker 150/2250 mm, který ČAS obdržela jako dar. Tento dalekohled v minulosti dlouhou dobu 

využívaný Sekcí proměnných hvězd a exoplanet, také mnoho roků na Kolonickém sedle v SR, poté předurčen 

pro možnou budoucí hvězdárnu ČAS v Kolodějích, je po dohodě mezi ČAS a AsÚ rezervován do Centrální 

kopule ondřejovské historické hvězdárny. Než k tomu dojde, bude sloužit v Turnově. 

 

11. Přijmutí nových členů 
VV přijal do ČAS tyto nové členy: Jozef Kurinec (Sekce proměnných hvězd a exoplanet), Jan Maršák 

(Kosmologická sekce), Petr Mitošinka (Pražská pobočka), Matyáš Švehla (Jihočeská pobočka), Tomáš Trejbal 

(Amatérská prohlídka oblohy), Radka Žáková (Západočeská pobočka). 

 

 

Termín příští schůze VV ČAS je sobota 11. ledna 2014 po setkání složek v Geofyzikálním ústavu AV ČR v Praze 

na Spořilově. 

 

Zapsal Sobotka, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 


