
Zápis z jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo dne 23. ledna 2009 od 15 hod 
na Štefánikově hvězdárně v Praze. 

Přítomni: Tomáš Bezouška, Lumír Honzík, Eva Marková, Lenka Soumarová, Petr Komárek, 
Petr Sobotka, Pavel Suchan (jako odstupující tajemník) a na část jednání jako hosté Zbyšek 
Prágr, Věra Bartáková a Karel Mokrý.

Elektronická hlasování v období mezi zasedáními VV ČAS:

7. ledna 2009 – Kooptace Petra Komárka z hvězdárny barona Artura Krause v Pardubicích 
za člena VV ČAS.

14.  ledna  2009  –  Souhlas  s žádostí  Petra  Kubaly  s  hostováním  stránek 
www.exoplanety.cz. Půjde o stránky o exoplanetách, astrobiologii apod. Spuštěny budou při 
příležitosti IYA2009 a startu družice Kepler. Technické řešení hostování na astro.cz dořeší 
Karel Mokrý.

15. ledna 2009 – VV rozhodl, že se letos neuskuteční tzv. „malé“ setkání zástupců složek 
ČAS.

16. ledna 2009 –  Souhlas s žádostí Jana Ebra s hostováním stránek skupiny zájemců o 
astronomii, kteří se schází každý týden na akci zvané MikroAstroČaj, neboli MAČ. Technické 
řešení hostování na astro.cz dořeší Mokrý.

Zasedání VV 23. ledna 2009:

1) Změny ve VV
Petr Komárek byl poprvé přítomen na jednání VV. Proběhla diskuze nad jeho zapojením do 
práce  VV.  Hlavní  úlohou  Petra  Komárka  bude  koordinace  udělování  cen  ČAS.  Za 
odstupujícího  místopředsedu  ČAS  Pavla  Suchana  byla  zvolena  místopředsedkyní  Lenka 
Soumarová.

2) Návrh rozpočtu na rok 2009
VV podrobně projednal a schválil změny v rozpočtu na rok 2009. Celková výše příjmů bude 
přibližně 2 miliony korun (včetně dotace od hl. města Praha na vznik a provoz Keplerova 
muzea). Rozpočet je koncipován jako mírně přebytkový. Rozpočet bude upřesněn po sdělení 
výše dotace od RVS (předpokládá se v březnu). 
Z důvodu  ušetření  částky  cca  12  500  Kč  na  poštovném  Kosmických  rozhledů,  bude 
členskému věstníku ČAS zrušena registrace u Ministerstva kultury (připraví Sobotka).
Honzík vypracuje pro složky ČAS jednotnou účetní osnovu (návod jak správně hospodařit a 
vyúčtovávat dotaci RVS).

3) Vyúčtování dotace RVS
Sobotka vyúčtoval dotaci RVS za rok 2008 a odevzdal potřebné dokumenty RVS v budově 
Akademie  věd  na  Národní  třídě.  Účetní  doklady zaslané  složkami  podepíše  Honzík  jako 
hospodář.  Všechny doklady budou předány k revizi  účetnictví  ČAS, která má podle plánu 
proběhnout 18. února.

4) Setkání složek ČAS



Setkání zástupců složek ČAS (tzv. „velké“) , které se stalo každoroční tradicí, se uskuteční 
také letos. Termín (pravděpodobně březen až duben) i lokalita (Jihlava nebo Praha) budou 
upřesněny později a složky budou včas informovány. Vzhledem k tomu, že letos neproběhlo 
malé setkání složek, bude na tom velkém dán větší prostor pro diskuzi o směřování ČAS, 
problémům složek apod.

5) Astro.cz
VV schválil  personální  složení  a  rozdělení  práce  redakce  astro.cz  na  její  vlastní  návrh  z 
počátku  roku.  Šéfredaktorem zůstává  Petr  Kubala,  jeho  zástupcem je  nově  Petr  Horálek, 
správcem stránek zůstává Karel Mokrý a v redakční  radě je jako tajemník ČAS také Petr 
Sobotka. VV děkuje redaktorům za dosavadní práci. Další spolupracovníci jsou vítáni. VV 
podpořil plánovanou schůzku redakce astro.cz na hvězdárně v Pardubicích. 
Správce  serveru  Martin  Kolařík  by rád ve  své  funkci  skončil.  VV hledá  nového správce 
serveru a žádá složky o spolupráci.  (Se změnou správce by muselo dojít také k fyzickému 
přemístění serveru astro.cz, který je řadu let ve Zlíně. Dotazy technického rázu poskytne na 
požádání Mokrý). 
VV  schválil  žádost  Vladimíra  Kocoura  o  hostování  stránek  České  skupiny  pozorovatelů 
planet na astro.cz. Technické řešení hostování na astro.cz dořeší Mokrý. 
Mokrý ve spolupráci s redakcí připraví pravidla publikování na astro.cz. 
VV projednal žádost Aleny Šolcové o zajištění dostupnosti aktuální verze stránek Historické 
sekce  prostřednictvím  serveru  astro.cz.  VV  podporuje  rychlé  vyřešení  situace,  technické 
provedení vyřeší po dohodě se Šolcovou Mokrý.

6) Předání agendy tajemníka
10.  ledna  proběhla  první  část  předávání  funkce  tajemníka  ČAS.  Za  účasti  odstupujícího 
tajemníka  Pavla  Suchana,  nastupujícího  Petra  Sobotky,  členky  VV  Lenky  Soumarové  a 
členky  ČAS  Zuzany  Fischerové  došlo  k předání  elektronické  agendy,  proběhla  fyzická 
inventura majetku ČAS a příprava vyúčtování dotace RVS.
Předání  rozsáhlé  agendy  tajemníka  probíhá  průběžně,  Petr  Sobotka  je  v těsném kontaktu 
s Pavlem Suchanem. Na zasedání VV došlo k předání 2 razítek ČAS (jedním bude disponovat 
Marková, druhým Sobotka), pokladny ČAS (hotovost souhlasí s peněžním deníkem), kreditní 
karty k účtu ČAS, pokladní knihy, dokladů o bankovních platbách v roce 2009 a prázdných 
pokladních dokladů. 
Účetní doklady do čísla V 264 zůstávají do revize hospodaření ČAS u Suchana.  Základní 
dokumenty ČAS zůstávají v sekretariátu ČAS. Marková změní oprávnění k internet bankingu, 
aby byl přístupný novému tajemníkovi.
Pavel  Suchan  VV  potvrdil,  že  opožděná  platba  za  cestovní  výlohy  M.  Šulce  již  byla 
provedena.

7) Sekce pro mládež
Zbyšek Prágr a Věra Bartáková přednesli na VV svou představu o oživení sekce, zejména 
vytvoření  nových webových  stránek a  pořádání  astronomického tábora pro děti.  Proběhla 
diskuze  nad  činností  sekce  v minulosti  a  zejména  do  budoucna.  VV  vzal  na  vědomí 
dlouhodobou nefunkčnost  Sekce  pro mládež  a  uvítal  iniciativu  Prágra  a  Bartákové o  její 
oživení. VV doporučil kontaktovat staré vedení sekce pro zachování kontinuity. VV pověřil 
řízením sekce Z. Prágra a V. Bartákovou a rozhodl o deponování částky 5000 Kč z rozpočtu 
ČAS na rozjezd nových aktivit sekce.

8) „Inzerát“ ve Hvězdářské ročence 2009 



ČAS  obdržela  vyjádření  vydavatelů  Hvězdářské  ročenky  (HaP  Praha  a  AsÚ  AV  ČR) 
k otištění „inzerátu“ J. Holubce, ve kterém je ČAS napadána. Astronomický ústav AV ČR se 
od  vydání  inzerátu  jednoznačně  distancoval  (viz  www.asu.cas.cz).  HaP  Praha 
(zastoupená Janem Šifnerem) ve svém dopise uvedla, že za inzerát nenese odpovědnost, a že 
inzerát neodporuje dobrým mravům. VV se závěry dopisu HaP nesouhlasí. VV předá dopis 
od HaP druhému spoluvydavateli AsÚ AV ČR k vyjádření.

9) Ceny ČAS
V sekretariátu ČAS už je poslední plaketa pro Nušlovu cenu. Podle původní matrice bude 
třeba nechat odlít nové plakety. 
VV odsouhlasil převod deponované částky na Kvízovu cenu (cca 7000 Kč) ze samostatného 
účtu na účet ČAS.
V roce 2009 bude dočerpána částka poskytnutá Společností Astropis na finanční dotaci ceny 
Litera Astronomica (5000 Kč ročně), od roku 2010 tedy není krytí. Vstoupit do jednání se 
Společností Astropis, zda nechce v podpoře pokračovat (Bezouška).

10)  Logo ČAS
VV přijal závěry komise, která vyhodnotila veřejnou soutěž o nové logo ČAS. První místo 
nebylo  uděleno,  na  druhém místě  se  umístily  dva  návrhy.  Autoři  obdrží  za  druhé  místo 
odměnu 1000 Kč. VV pověřil komisi dořešením vzniklé situace kolem loga.

Zapsal: Sobotka

http://www.asu.cas.cz/

