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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 15. září 2010 od 13:00 
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, revizor: Martin Černický, hosté: na část jednání Jakub Rozehnal, Alena 
Šolcová, Miroslav Šulc. 
 
 
1. Kontrola zápisu z 23. 6. 2010 
Řada bodů minulého zápisu je i samostatnými body současného zasedání, proto budou zmíněny dále. Zahajský a 
Černický zatím nenašli společný čas na návrhy změn řádů ČAS, popř. jejich sjednocení. Úkol trvá. Stránka o 
konci světa 2012 byla doplněna o články Vondráka a Šulce a bude dále průběžně doplňována ve spolupráci s 
klubem Sisyfos. Bělík seznámil VV se stanoviskem majitele dalekohledu na Caral Alto a podmínkami případné 
rekonstrukce a následného pozorování s dalekohledem. Na projekt by bylo třeba sehnat peníze z externích 
zdrojů/grantů, protože jde řádově o miliony korun. 
 
2. Hosté na VV  
Jakub Rozehnal (vedoucí Štefánikovy hvězdárny v Praze) informoval o předání elektronické podoby 
historického společného archivu ČAS a Štefánikovy hvězdárny tajemníkovi ČAS P. Sobotkovi. Archiv je 
naskenován na DVD díky bývalému řediteli hvězdárny O. Hladovi. Bohužel není znám rozsah, jaká část archivu 
již je neskenována. VV hledá zájemce, který by archiv prostudoval. Rozehnal navrhuje spolupráci na 
problematice „konce světa 2012“, Štefánikova hvězdárna plánuje výstavu k tématu. VV se spoluprací souhlasí. 
Počátkem roku došlo rezignací Jana Koláře k omezení činnosti Přístrojové a optické skupiny Pražské pobočky 
ČAS, která se scházela na Štefánikově hvězdárně. VV vyzývá k začlenění skupiny do stávajících struktur ČAS 
(Pražská pobočka, Přístrojová a optická sekce). 
Miroslav Šulc (hospodář Společnosti pro meziplanetární hmotu) vznesl několik dotazů ohledně vyúčtování a 
účelu dotace RVS a možnosti zakoupení majetku.  
Alena Šolcová (předsedkyně Historické sekce ČAS) představila plán činnosti Historické sekce na nejbližší 
měsíce. Šolcová přislíbila, že Historická sekce dodá na astro.cz přehled dějin ČAS. Historická sekce dosud 
nezaslala seznam členů, kteří zaplatili pro rok 2010 členské příspěvky. Šolcová souhlasila s návrhem VV, že 
Historická sekce předloží seznam plateb a členů nejpozději do 20. 10. VV vyslechl informace Šolcové ohledně 
organizačních těžkostí sekce a navrhuje účast zástupců VV ČAS (předseda ČAS Vondrák, místopředseda ČAS 
Suchan) na schůzi sekce.  
 
3. Ceny ČAS 
Došlo k upřesnění výrobní ceny nových plaket Nušlovy ceny, za plakety na 5 let zaplatí ČAS cca 7000 Kč. VV 
schválil uvolnění této sumy. Výrobu zajistí Podařil, hotova by měla být počátkem října. VV na základě 
doporučení komise zvolil laureáta ceny Littera Astronomica (jméno bude zveřejněno v tiskové zprávě). Laureáta 
informoval Podařil. Cena bude předána na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě 22. října v 17:00. 
Následovat bude laureátská přednáška. VV na základě doporučení komise vybral laureáta Kopalovy přednášky 
(jeho jméno bude zveřejněno v tiskové zprávě). Kopalova přednáška bude pronesena na Dni s Astropisem 27. 
listopadu. Bližší informace o předávání budou na www.astro.cz. Podařil navrhuje jiné uspořádání a prezentaci 
cen a laureátů cen na astro.cz. VV obdržel od Jiřího Grygara řadu námětů ohledně změn statutů a předávání cen. 
Náměty i prezentací cen na astro.cz se bude zabývat pracovní skupina (Podařil, Sobotka, Suchan). 
 
4. Rozpočet ČAS 2011 
Rada vědeckých společností požaduje odevzdání žádosti o dotaci pro rok 2011 k 15. říjnu 2010. Žádost 
vypracuje Sobotka. Dřevěný nastínil příjmovou i výdajovou stránku rozpočtu ČAS pro rok 2011. Panuje řada 
nejasností na straně příjmů i výdajů, zejména proto, že ČAS žádá o několik dotací a není možné předjímat 
konečné přidělené sumy. Navíc u některých dotací je nově požadována finanční spoluúčast ČAS a mohlo by se 
stát, že na spoluúčast nebude mít ČAS dostatek peněz z vlastních zdrojů. Vzhledem k povolební situaci v ČR a 
úsporám nové vlády není jistá dotace pro Astronomickou olympiádu. U Noci vědců byl letos poprvé požadavek 
na spoluúčast 10 %, pokud by to příští rok bylo více, už by mohl být problém. Dotace pro Keplerovo muzeum je 
také nejistá. Na základě diskuze rozpočet dále připravuje Dřevěný, více ukáže meziroční převod. 
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5. Databáze členů ČAS a průkazky 
Grafickou podobu nových průkazek ČAS vytvoří Jiří Bárta z Pražské pobočky. Předpokládaná výrobní cena 
průkazky je asi 7 Kč. Dle vyjádření firmy ADLEX, která rozesílá Kosmické rozhledy, by vložení kartičky jako 
přílohy stálo asi 1 Kč, což je 10x méně než při rozesílání samostatnou dopisní obálkou. VV ČAS pověřil Luboše 
Bráta naprogramováním elektronické databáze členů ČAS přístupné vedení složek ČAS na astro.cz. Oběma 
spolupracovníkům VV děkuje za jejich pomoc.  
 
6. Noví členové ČAS 
VV přijal do ČAS tyto nové členy: Reinhold Friedrich Auer (Sekce proměnných hvězd a exoplanet), Klaus 
Bernard (Sekce proměnných hvězd a exoplanet), Gabriel Cserge (Pražská pobočka), Petr Hataš (Přístrojová a 
optická sekce), František Plášil (Pražská pobočka), Jiří Sedláček (Jihočeská pobočka), Vojtěch Sedláček 
(Pražská pobočka), Tomáš Smyčka (Sekce proměnných hvězd a exoplanet). 
  
7. Noc vědců  
Slezák navrhuje zvážit, zda by pro ČAS nebylo výhodnější být plátcem DPH. Důvodem je, že při nákupu 
spotřebního zboží pro Noc vědců je nutno DPH odečítat z vyúčtování, protože na DPH se nevztahuje dotace 
Evropské komise. ČAS tak na tom finančně tratí. Navíc musí ČAS 10 % nákladů hradit ze svého (viz bod 4). 
Sobotka informoval, že záloha pro Noc vědců ve výši 194 tisíc Kč přišla na účet ČAS 30. srpna. 
Z možných propagačních materiálů pro Noc vědců 2010 VV vybral malé kapesní svítilny, které měly velký 
úspěch už v roce 2008. Výrobu svítidel zajistil V. Slezák, svítilny byly dodány včas a rozeslány všem 
zúčastněným budou v pátek 17. září. VV děkuje všem složkám ČAS, které se do Evropské noci vědců 2010 
aktivně zapojily. 
 
8. Výstava 20 let RVS 
U příležitosti 20 let Rady vědeckých společností je připravována výstava v budově Akademie věd na Národní 
třídě 3 v Praze. VV potvrdil účast v 5 ze 6 bodů (viz zápis 23. 6.). Bohužel stánek, který měla ČAS, PP ČAS a 
Astronomický ústav AV ČR (AsÚ) provozovat na ulici před Národním muzeem, nebylo možno zakoupit pro 
nedostatek finančních prostředků AsÚ. VV doporučil od provozu astronomického stánku upustit mimo jiné také 
pro nedostatek dobrovolníků, kteří by se u něj střídali. 
 
9. Logo ČAS 
Bělík vypracoval variantu loga ČAS, která obsahuje název společnosti. VV ho schválil k oficiálnímu používání. 
Logo bude dostupné ke stažení na www.astro.cz v několika formátech. 

 
 
10. Dary pro ČAS 
Dřevěný vypracoval obecný postup jak věnovat i přijímat dary pro ČAS. Bude zveřejněn na astro.cz a je 
přílohou zápisu. 
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11. astro.cz 
Grafická úprava a přehlednost webu je už téměř 10 let na podobné úrovni, je třeba provést změnu. Slezák zajistí 
odborné zhodnocení a analýzu webu profesionálem.VV projednal návrh Petra Horálka na odměňování nejlepších 
autorů příspěvků na astro.cz zvláštní cenou. VV se domnívá, že cen už udílí ČAS dost, jako vhodnější se jeví 
rozšíření statutu ceny Littera Astronomica.  
 
12. členské příspěvky 2011 
Výkonný výbor rozhodl o výši centrálních členských příspěvků do ČAS pro rok 2011. Zůstává stejná jako 
v předchozích letech, tedy základní: 400 Kč, zlevněná: 300 Kč, zahraniční (mimo ČR a SR): 600 Kč. 
Změna nastává v termínech výběru příspěvků vzhledem k tomu, že členské průkazky mění platnost. 
Z administrativních důvodů je třeba, aby členové zaplatili na rok 2011 členské příspěvky nejpozději do listopadu 
2010. Sekce a pobočky musí vybrané částky do 15. listopadu zaslat na účet ČAS (případně hotově do 
pokladny). Nové členské průkazy budou členům rozeslány během prosince. Složky a členy ČAS informuje 
Sobotka, VV prosí členy i vedení složek o pochopení a rychlou spolupráci, aby se změna platnosti průkazů 
doporučená sjezdem stihla. 
 
13. Kosmologická sekce 
VV při kontrole členské evidence zjistil, že Kosmologická sekce nedodala seznam členů ani plateb členských 
příspěvků. Jde o závažný nedostatek. Sekci, která tyto informace nedodá hrozí formální zrušení. Se sekcí dořeší 
Honzík a Sobotka. 
 
Termín příští schůze VV ČAS je středa 13.října od 13:00 hod v Astronomickém ústavu AV ČR na Spořilově. 
 
Zapsal: Sobotka 
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