
Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 22. ledna 2010 od 17:30 na 
Štefánikově hvězdárně v Praze 
 
Přítomni: Eva Marková, Lenka Soumarová, Lumír Honzík, Tomáš Bezouška, Petr Komárek, Petr 
Sobotka, Jan Zahajský, Jaromír Jindra  
 
Keplerovo muzeum 
Sobotka vyúčtoval dotaci hl. města Prahy a předá ji v dohodnutém termínu na magistrát. K 31. 12. 
2010 vyprší nájemní smlouva mezi ČAS a majitelkou domu, kde je muzeum. Ke stejnému datu 
končí smlouva s agenturou ProVás na provozování muzea. Je třeba nejpozději v polovině roku 
zahájit jednání o prodloužení smluv. 
 
Pobočka Třebíč 
Lumír Honzík navštívil 14. ledna Třebíč, kde jednal s ředitelkou Městského kulturního střediska o 
situaci na třebíčské hvězdárně. Na ni nemají od září členové pobočky ČAS přístup. H. Štěpničková 
nechce bránit pobočce v činnosti a stanoví podmínky, za kterých budou moci členové pobočky 
hvězdárnu navštěvovat. Honzík se následně zúčastnil schůze členů pobočky. Tam diskutovali o 
vzniklé situaci, kterou Honzík doporučuje řešit vzájemnou dohodou, protože eskalace sporu 
neprospívá žádné straně.  
 
Sekce pro mládež 
Z. Prágr informoval 8. ledna VV ČAS o svém úmyslu nepokračovat ve výboru Sekce pro mládež 
z osobních důvodů. VV doporučuje Z. Prágrovi, aby své rozhodnutí zvážil, protože práce s mládeží 
je pro ČAS důležitá. Spory uvnitř Sekce ohledně formy členství dětí do 15 let by měl vyřešit sjezd 
ČAS 27. až 28. března. VV žádá Z. Prágra a V. Bartákovou, aby předložili každý svou vizi Sekce. 
 
Smlouvy s hvězdárnami 
Sobotka představil návrh smluv o spolupráci. Vzorová smlouva dozná změn v závislosti na 
výsledku jednání s každou hvězdárnou. Dohodne Sobotka. Jan Zahajský navrhl při této příležitosti 
vést seznam všech smluv, které ČAS uzavírá, aby byl přehled o závazcích či pohledávkách ČASu. 
 
Kvízova cena 2010 
Na malém setkání složek ČAS 23. 1. bude zvolen laureát Kvízovy ceny. VV schválil dle statutu 
složení tříčlenné výběrové komise – Marková za VV ČAS, Šulc za SMPH, Dřevěný za SPHE. 
 
Nedoplatky kolektivních členů 
Sobotka dle peněžního deníku ČAS za rok 2009 sestavil přehled plateb kolektivních členů. Z 18 
zaplatilo 8, 3 neplatí, protože mají statut pobočky nebo sekce a 7 nezaplatilo. Upomínky rozešle 
Sobotka. Kolektivní člen, který nezaplatil za rok 2009 členský příspěvek, nebude mít právo vyslat 
svého delegáta na sjezd. 
 
Platby členů na účet ČAS 
Někteří členové platí přímo na účet ČAS. Tato možnost byla po několik let praxí pro Přístrojovou a 
optickou sekci. Bohužel, platí tak i členové některých jiných složek a vzniká chaos v systému. 
Každý člen ČAS by měl platit přes svou kmenovou pobočku nebo sekci. Ta pak hromadně převede 
členské příspěvky všech členů na účet ČAS (případně hotově) spolu se seznamem členů. Někteří 
členové navíc při platbě na účet ČAS zůstali v anonymitě, protože z bankovního výpisu není zřejmé 
jméno plátce ani variabilní symbol. 
 
Vyúčtování dotace RVS 2009 
Sobotka vyúčtoval státní dotaci poskytnutou prostřednictvím Rady vědeckých společností 
Akademie věd. RVS pošle v dosud neupřesněném termínu na účetnictví ČAS za rok 2009 kontrolu. 



Revizoři ČAS proto svolali revizi účetních dokladů ČAS a účetnictví složek vyúčtovaných RVS na 
3. února na Štefánikovu hvězdárnu. 
 
Neplnění povinností Historickou sekcí 
Historická sekce nesplnila svou nejdůležitější povinnost vůči ČAS - nedodala ani originály účetních 
dokladů, ani kopie na 30 % dotace, ani elektronické vyúčtování dotace do stanoveného termínu 15. 
ledna 2010. Dále Historická sekce nevyplnila elektronický formulář výroční zprávy a nedodala ani 
textovou verzi výroční zprávy Historické sekce za rok 2009. 
 
Problémy ve vyúčtování dotace složkami ČAS 
Sobotka informoval, že některé složky neznají základní pravidla nakládání ze státní dotací RVS. 
Např. nedodržují poměr dotace ku vlastním výdajům 70/30, nesmí se vyúčtovávat zahraniční cesty, 
účtenka za naftu nemůže nahradit vyplněný cestovní příkaz, odvod daní zasílají pozdě. Bude řešeno 
instruktáží na setkání složek 23. 1. – provede Sobotka. 
 
Výroční zpráva ČAS 2009 
Také v roce 2009 se může ČAS pochlubit bohatou činností. Elektronický přehled aktivit na RVS má 
270 záznamů a výroční zpráva v písemné podobě (včetně výročních zpráv sekcí a poboček ČAS) 
má 69 stran. Editorem zpráv byl ve spolupráci se složkami Sobotka, který originály výročních zpráv 
předá na RVS 28. ledna. 
 
Březnový sjezd ČAS  
Ve dnech 27. až 28. března se v Astronomickém ústavu AV ČR  v Ondřejově uskuteční sjezd ČAS. 
VV rozhodl o klíči ke stanovení počtu delegátů složek. Za každých započatých 20 kmenových 
členů může složku reprezentovat jeden delegát. Podle počtu členů k 31. 12. 2009 mají tedy složky 
nárok na takovýto počet delegátů:  
 

Sekce ČAS 
Počet km. členů 
 

Počet delegátů 
 

Astronautická 11 1 
Historická 7 1 
Kosmologická 3 1 
Sekce pro mládež 2 1 
Proměnných hvězd a exoplanet 61 4 
Přístrojová a optická 13 1 
Sluneční 13 1 
SMPH 20 1 
Zákrytová a astrometrická 21 2 
Pobočky ČAS     
Astronomická společnost Most 16 1 
Jihočeská 32 2 
Praha 193 10 
Třebíč 13 1 
Valašská astronomická společnost 7 1 
Východočeská 19 1 
Západočeská 46 3 

 
Organizačním zajištěním sjezdu byl pověřen Sobotka (místo konání, pozvánky, ubytování, strava, 
apod.). Marková povede jednání s Astronomickým ústavem AV ČR o možnosti, aby v něm měla 
ČAS sídlo, současné sídlo v Planetáriu Praha nevyhovuje. Sjezd bude volit čestné členy ČAS. 
Návrhy mohou podávat složky ČAS do 26. března, kdy zasedá VV ČAS. 
 
Stanovení výše finančních náhrad stravného 
VV rozhodl proplácet i v roce 2010 nejnižší možné náhrady stravného: 
61 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 



93 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 
146 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 
 
 
 
Termín příští schůze VV ČAS je pátek 5. března od 17 hodin na Štefánikově hvězdárně v Praze. 
 
Zapsal: Sobotka 


