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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 2. listopadu 2016 od 

12:30 v Astronomickém ústavu AV ČR v Praze na Spořilově. 
 

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

Soumarová, Jan Vondrák. Omluven: Radek Dřevěný. Revizoři: Martin Černický, Eva Marková. Omluven: Jan 

Kožuško. Hosté: Na body 1 a 4 Petr Horálek, na bod 4 Petr Bartoš. 

 

 

1. Astro.cz 

Současný hardware se potýkal dlouhodobě s problémy. Správce serverů ČAS Jan Štrobl navrhl zakoupit 

značkový server z druhé ruky. Včetně doplňkového hardwaru jako jsou síťové karty, kabely, vyjdou nákupy na 

cca 24 000 Kč. VV s nákupy souhlasí. VV vzal na vědomí stav a obsah práce šéfredaktora Petra Horálka. 

Horálek věnuje redakční práci pro astro.cz 2 až 5 hodin denně. Složky ČAS přes urgence VV v drtivé většině 

nevkládají své články samy, ale úkolují Horálka. Astro.cz je pro ČAS nesmírně důležité, VV rozhodl o 

finančním ohodnocení práce Horálka a schválil mu za rok 2016 odměnu ve výši 39 600 Kč. O další odměně pro 

rok 2017 rozhodne VV na svém příštím zasedání. Dřevěný dojedná s Hvězdárnou a planetáriem Brno 

prodloužení smlouvy o spolupráci pro rok 2017. VV upozorňuje, že astro.cz stále nemá vyřešené příjmy pro 

dlouhodobé financování. 

 

2. 20. sjezd ČAS 

Jubilejní sjezd ČAS se uskuteční v prostorách Hvězdárny a planetária v Brně 1. – 2. 4. 2017. Na sjezdu bude 

udělena Cena Jindřicha Zemana za Astrofotografii roku. Sjezd by se měl nést v duchu 100. výročí založení ČAS. 

Možné je i instalovat výstavu o ČAS. V programu by mohla zaznít i populární přednáška. Sobotka zatím 

neúspěšně hledal ubytování na některých vysokoškolských kolejích v Brně. Dražší ubytování by znamenalo 

zátěž pro rozpočet ČAS. Dřevěný připraví odhad rozpočtu sjezdu. Složky ČAS mají povinnost zvolit na sjezd 

své delegáty. Dle stanov: „Počet delegátů Sjezdu jednotlivých složek je stanovován na základě počtu kmenových 

členů dané složky k datu stanovenému Výkonným výborem, přičemž jeden delegát připadá na maximálně 

každých dvacet započatých členů složky.“ Tímto datem bude dle rozhodnutí VV 1. únor 2017. Každá složka 

bude mít nárok na 1 delegáta za každých započatých 20 kmenových členů. Počet delegátů pro danou složku 

oznámí složkám k tomuto datu Sobotka. 

 

3. Noc vědců 2016 a 2017 

Noc vědců proběhla v pátek 30. 9. 2016, ČAS se podílela na mnoha místech v ČR. Slezák se za ČAS zúčastní 

schůzky všech organizátorů Noci vědců 2017, kterou organizuje Techmánia Plzeň 21. listopadu 2016 v Praze. 

 

4. 100 let ČAS 

Slezák konstatoval, že organizační výbor ke 100 letům ČAS se sejde koncem listopadu. VV opakovaně žádá 

výbor 100 let ČAS o seznam propagačních materiálů. VV diskutoval některé návrhy propagačních předmětů za 

ČAS. Slezák připraví kalkulaci. Petr Bartoš požádal VV o podporu konání tzv. Megaeventu, tedy velkého 

setkání všech zájemců, kteří hledají dle GPS tzv. „kešky“. Bartoš jich rozmístil v okolí Ondřejova dokonce 100, 

každá je věnována některé z osobností české astronomie. Megaeventů se standardně účastní nad 500 lidí. Ti by 

se sešli v ondřejovské observatoři 9. 9. 2017, kde by probíhaly přednášky, exkurze apod. VV rozhodl o finanční 

podpoře akce ve výši 10 000 Kč. VV děkuje Bartošovi za zajímavý nápad jak oslovit jinou cílovou skupinu a 

velkou komunitu lidí. Suchan domluví termín schůzky s ředitelem Astronomického ústavu AV, které se zúčastní 

Bartoš a Vondrák; cílem schůzky je získat podporu AsU pro tuto akci. Sobotka připomněl nabídku Astropisu, 

aby Speciál roku 2017 byl věnován 100 let ČAS. VV pověřil Horálka a Sobotku realizací za ČAS. Horálek bude 

mít na starosti obsah, Sobotka komunikaci se složkami a autory. 

 

5. Kolektivní členové 

Slezák předložil VV ČAS žádost Mobilního planetária z. ú. o kolektivní členství. Dosud se kolektivními členy 

stávaly převážně hvězdárny a instituce, kde byla spolehlivě garantována odborná kvalita při prezentaci 

astronomických poznatků veřejnosti. Většina členů VV ČAS není obeznámena s aktivitami Mobilního 

planetária, z. ú., kvalitou jejích demonstrátorů a nezná celkovou úroveň práce. Za takového stavu nedokáže VV 

ČAS odpovědně rozhodnout a své rozhodnutí odložil. 
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6. Kniha ČAM 

VV připomíná, že výtisky knihy vítězných astrofotografií ČAM za uplynulých 10 let jsou pro složky připraveny 

k vyzvednutí na Astronomickém ústavu AV ČR v Praze na Spořilově, Boční II. Knihy složkám vydává Vondrák 

oproti podpisu přebírajícího a v počtu kmenových členů složky. Seznam členů, kterým jsou knihy vydány, si 

následně vedou složky samy. Dosud byla vydána asi polovina knih. Členové ČAS mají knihy zdarma, každý člen 

ČAS má nárok jen na 1 výtisk. Složkám, které si knihy nevyzvednou do konce roku, budou předány na malém 

setkání složek počátkem ledna 2017. 

 

7. Ceny ČAS 

Videozáznam předání ceny Littera Astronomica v Havlíčkově Brodě 14. října včetně laureátské přednášky je 

k dispozici na youtube profilu ČAS. Předání Nušlovy ceny proběhne 13. prosince od 17 hodin v budově 

Akademie věd v Praze na Národní 3. Výše nájmu pro ČAS činí 3500 Kč. Kopalova přednáška bude součástí Dne 

s Astropisem 26. 11. 2016. Laureáty obou cen už VV odhlasoval a byli informováni. Diplomy k cenám připraví 

Sobotka.  

 

8. Keplerovo muzeum 

Smlouvy o nájemném a provozování muzea vyprší ke dni 31. 12. 2016. Jednáním o prodloužení na další rok 

pověřen Vondrák. VV žádá hospodáře Dřevěného, aby dohlédl na vyčerpání dotace na Keplerovo muzeum pro 

rok 2016. 

 

9. Organizace EWASS 2017 

Tato významná evropská akce, které se účastní 500 až 1000 astronomů, proběhne 26. až 30. 6. 2017. Honzík 

požádá složky, aby zaslaly seznamy, jaké exponáty s astronomickou tématikou mohou nabídnout pro doplnění 

vnitřních prostor Právnické fakulty UK, kde se EWASS bude konat. 

 

10. Malé setkání složek 

Tradiční lednové malé setkání složek ČAS se uskuteční na tradičním místě, tedy v Geofyzikálním ústavu AV 

v Praze na Spořilově, Boční II. Termínem je sobota 7. ledna 2017. Předpokládaný program proběhne od 10 do 

15:30 hodin. Účast hospodářů složek je povinná, předsedů doporučená, ostatních funkcionářů ČAS dobrovolná.  

 

11. Dotace složkám 

Honzík prezentoval přehled všech žádostí složek o dotaci pro rok 2017. Složky žádají celkem o 302 870 Kč, což 

je mimo možnosti rozpočtu ČAS. VV schválil celkovou výši dotace složkám na 190 000 Kč. Honzík provedl 

podrobnou analýzu aktivit složek, plnění povinností, seznam proběhlých akcí, atd. VV na základě toho rozhodl o 

výši dotací jednotlivým složkám. Konkrétní částky sdělí složkám Honzík. VV upozorňuje, že schválené částky 

složky obdrží pouze v případě, že ČAS dostane dotaci na rok 2017 od RVS v plné výši. 

 

12. Vzhled průkazky na rok 2017 

VV odsouhlasil grafický návrh průkazky Aleše Majera z Klubu astronomů Liberecka, pobočky ČAS s drobnými 

připomínkami.  

 

13. Registrace ČAS u rejstříkového soudu 

Dle upozornění RVS nemá ČAS dokončenu registraci u rejstříkového soudu, který eviduje dle nového 

občanského zákoníku všechny spolky. Je třeba doplnit souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla ČAS (v 

našem případě jde o Astronomický ústav AV ČR, za který souhlas musí podepsat ověřeným podpisem ředitel 

Vladimír Karas) a čestné prohlášení předsedy ČAS o způsobilosti vykonávat funkci statutárního orgánu (opět 

ověřený podpis). Oboje zajistí Vondrák. Dále musí ČAS přímo v inteligentním formuláři na justice.cz doplnit 

chybějící údaje o statutárním orgánu, revizní komisi, atd. včetně osobních údajů. Vyplní Sobotka, podepíše 

ověřeným podpisem Vondrák. 

 

14. Přijetí nových členů 

VV ČAS nepřijal žádné nové členy, protože noví zájemci budou platit už na rok 2017. 

 

 

 

Termínem příští schůze VV ČAS je sobota 7. ledna 2017 od 16:00 na GfÚ Spořilov. 

 

 

Zapsal Sobotka, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 


