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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 15. dubna 2011 od 
16:00 v Kulturním klubu v Žebráku 
 
Přítomni: Radek Dřevěný, Marcel Bělík, Lumír Honzík, Miloš Podařil, Vladislav Slezák (na část jednání), Petr 
Sobotka, Lenka Soumarová, Pavel Suchan, omluven: Jan Vondrák, revizoři: Martin Černický, Jan Zahajský, 
host: na část jednání Václav Keberdle. 
 
1. Kontrola zápisu z 9. 2. 2011 
Řada bodů minulého zápisu je i samostatnými body současného zasedání, proto budou zmíněny dále.  
Keplerovo muzeum – Suchan připraví propagační materiály (grafická úprava Slezák), které si ČAS předplatila 
koncem roku 2010 – úkol trvá. Vondrák zjišťoval u Agentury ProVás, zda již došlo k aktualizaci informačních panelů 
uvnitř muzea, které VV objednal v prosinci 2010 – odpověď od Agentury stále nedorazila. 
100 let prof. Z. Kopala - Proběhlo jednání místních organizátorů se starostou Litomyšli – město má o akci (i 
mezinárodní) velký zájem. Pravděpodobně proběhnou dvě akce, jedna v Litomyšli a druhá na Masarykově 
univerzitě. 
 
2. Revize účetnictví ČAS 
3. března proběhla kontrola účetnictví ČAS revizory ČAS (Marková, Černický, Zahajský) za přítomnosti 
tajemníka ČAS. Revizní komise doporučuje VV: 1. připravit pro složky jednotný formulář smlouvy o provedení 
práce používaný při demonstrování, přednáškách a dalších aktivitách hrazených z rozpočtu ČAS, 2. upozornit 
znovu složky na povinnost ČAS odvádět z těchto smluv resp. z jimi stanovených odměn daň ve výši 15 % a 
vyplácet ať již hotově či převodem částku sníženou o tuto daň, 3. upozornit v souvislosti s touto daní složky o 
povinnosti informovat tajemníka ČAS o takové smlouvě vzhledem k měsíčnímu vyúčtování daně finančnímu 
úřadu, 4. zvážit delegování pravomocí předsedy VV v omezené míře na předsedy složek v oblasti uzavírání 
smluv o provedení práce (otázka schvalování, limitů atd.). Revizní komise zjistila v účetnictví jen drobné 
nedostatky, většinou chybějící podpisy na dokladech a uložila tajemníkovi odstranění závad nejpozději do 30. 
června. Revizoři na jednání VV udělili pochvalu tajemníkovi za přehledné vedení účetnictví.  
VV jmenoval inventarizační komisi ve složení Suchan, Sobotka, Vondrák, která zkontroluje majetek ČAS. VV 
navrhl vyřadit z majetku 6 předmětů staršího data pro jejich nepoužitelnost. Zahajský doporučuje vypracovat 
metodiku evidence majetku složek ČAS. 
 
3. Astro.cz 
Dne 29. března byla podepsána smlouva o umístění serverů ČAS do Astronomického ústavu AV ČR 
v Ondřejově. K fyzickému převozu dojde po dokončení nově budované serverovny, pravděpodobně v květnu.  
Václav Keberdle přednesl na zasedání VV připomínky k webu astro.cz a přislíbil provést úpravy redakčního 
systému. Cena za naprogramování bude závislá od množství práce, které se dá odhadnout předem dle náročnosti 
úprav na serveru. Sobotka a Horálek dodají připomínky k redakčnímu systému. VV diskutoval zaměření astro.cz 
– zatím je na titulce uvedeno jen „Česká astronomická společnost“. Dnes web slouží především veřejnosti, lepší 
by bylo „Astronomický zpravodajský server“ a pod tím menším písmem „České astronomické společnosti“. 
Konečné znění je ale záležitostí další diskuze a také porady s profesionálním tvůrcem webů – zajistí Keberdle. 
Sobotka vyzve složky, aby dodaly připomínky k astro.cz. Keberdle navrhuje facebookovská tlačítka k článkům 
astro.cz, VV souhlasí. Vytvoření celého facebookovského profilu by bylo přínosem, ale naráží na nedostatek lidí, 
kteří by se o něj starali. 
 
4. Vyslání zástupce na JENAM 
Letošní JENAM (Joint European and National Astronomy Meeting) se koná 4. až 8. července 2011 v Petrohradu. 
ČAS na konferenci vyšle svého zástupce Luboše Bráta, předsedu Sekce proměnných hvězd a exoplanet, který 
byl organizátory osobně pozván a zúčastní se jako zvaný přednášející s příspěvkem na téma jedné ze Special 
sessions, Amateur & Professional Astronomers in Europe. VV požádá o uhrazení cestovních nákladů Akademii 
věd, která v minulosti několikrát cestu zástupce ČAS na JENAM hradila. Žádost na AV připraví Sobotka, předá 
Vondrák. 
 
5. Ceny ČAS 
Podařil připomněl uzávěrku nominací na Nušlovu cenu – do konce dubna. U ceny Littera Astronomica VV 
změnil statut – nový termín, do kdy je možno nominovat se posouvá na 31. května a cena bude udělována nejen 
za astronomickou literaturu, ale i za související obory. Přesné nové znění statutu zveřejní Sobotka na 
http://www.astro.cz/cas/ceny/littera/.  

http://www.astro.cz/cas/ceny/littera/
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6. Průkazky ČAS 
Aleš Majer, předseda nové pobočky ČAS – Klubu astronomů Liberecka, zaslal své připomínky ke grafické 
podobě průkazek ČAS a nabídl jejich vylepšení. VV s připomínkami souhlasí a pověřuje A. Majera realizací 
(vyřídí Sobotka). 
 
7. Rozpočet složek ČAS 
Honzík ve spolupráci s Dřevěným připravil návrh rozdělení dotace RVS složkám ČAS. Požadavky všech složek 
nebylo možno uspokojit, složky žádaly celkem o cca 230 000 Kč, ČAS může přerozdělit cca 150 000 Kč. VV 
navržený rozpočet složek schválil. Složky seznámí na setkání složek s výší dotace Honzík, Dřevěný zajistí 
podpisy smluv s hospodáři složek, Sobotka následně rozešle dotace (až ji obdrží ČAS od RVS).  
 
8. Kolektivní členství 
Na rok 2011 zatím nezaplatily Expresní astronomické informace (Honzík kontaktoval, přislíbena platba během 
dubna), Hvězdárna a planetárium v Brně (vyřídí Sobotka) a Astronomický ústav AV ČR, který ale platí až 
koncem roku dle možností svého rozpočtu. O kolektivním členství uvažuje Mladoboleslavská astronomická 
společnost – předseda Pavel Brom se zúčastní setkání složek. 
 
9. Setkání složek ČAS 
Sobotka informoval o stavu příprav setkání složek, které se uskuteční 16. dubna v Žebráku (den po jednání VV). 
Na setkání je přihlášeno 38 účastníků a zazní 20 prezentací (představení činnosti poboček a sekcí i projektů 
ČAS). Zázemí pro konání akce zajistil Slezák spolu s kolegy z hvězdárny Žebrák. VV organizátorům děkuje. 
 
10. Spolupráce 
Slezák informoval o nabídce Národní knihovny na spolupráci s pořádáním akcí v astronomické věži Klementina. 
VV zváží formu, mohlo by se například zopakovat úspěšné astronomické pozorování dalekohledy s ochozu věže 
při slavnostním zakončení Mezinárodního roku astronomie 2009. Slezák dále informoval, že je možnost rozšířit 
spolupráci s nadací Česká hlava v Liberci. 
 
11. Noví členové ČAS 
VV přijal do ČAS tyto nové členy: David Braný (Pražská pobočka), Milan Čepička (Pražská pobočka), Tomáš 
Dobrovodský (Sekce proměnných hvězd a exoplanet), Petr Dudáček (Pražská pobočka), Aleš Macháň (Valašská 
astronomická společnost), Ondřej Mirovský (Pražská pobočka), Jiří Richter (Pražská pobočka), Karel Sandler 
(Pražská pobočka), Jan Šlégr (Sluneční sekce), Jan Švábenický (Západočeská pobočka), Zdeněk Vaníček 
(Historická sekce), Petra Váňová (Pobočka Třebíč). 
 
Termín příští schůze VV ČAS je středa 8. června 2011 v Praze v Astronomickém ústavu AV na Spořilově od 
13:00 do 17:00. 
 
Zapsal: Sobotka 
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