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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 7. prosince 2011 od 

13:00 v Astronomickém ústavu AV ČR v Praze na Spořilově 
 

Přítomni: Radek Dřevěný, Lumír Honzík, Miloš Podařil, Vladislav Slezák, Petr Sobotka, Lenka Soumarová, 

Pavel Suchan, Jan Vondrák; revizoři: Martin Černický, Eva Marková. Omluven: Marcel Bělík 

 

1. Kontrola zápisu z 5. 10. 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.  

 

2. Ceny ČAS 

Laureát Kopalovy přednášky doc. Marek Wolf se vzdal svého honoráře ve prospěch Sekce proměnných hvězd a 

exoplanet jako vyjádření poděkování pozorovatelům, kteří se podílejí na jeho výzkumu. VV souhlasí s převodem 

částky 6000 Kč na účet Sekce v průběhu příštího roku. Předseda Sekce Bc. Luboš Brát děkuje doc. Wolfovi za 

dar.  

Plakety pro Nušlovu cenu jsou vyrobeny ještě na 4 roky. VV souhlasí s nákupem nových krabiček na plakety a 

nových desek na diplomy (koupí Sobotka).  

Uzávěrka návrhů kandidátů pro Kvízovu cenu 2012 vyprší 31. 12. 2011. VV vyzývá členy ČAS, aby podávali 

své návrhy. 

 

3. Noc vědců 2012 

Termín Evropské noci vědců pro rok 2012 je 28. září. V ten den je v ČR státní svátek, ale termín vzhledem 

k celoevropskému charakteru akce nelze změnit. VV souhlasí s návrhem českého koordinátora Techmania Plzeň 

na změnu smluvního vztahu mezi ČAS a Techmanií (dořeší Slezák). I v příštím roce bude pokračovat úspěšná 

soutěţ o dalekohled na kaţdém stanovišti akce. Slezák navrhuje jako společný propagační materiál věčný 

kalendář. Jde o uţitečnou pomůcku a částečně to bude reakce na kauzu „konce mayského kalendáře“. 

 

4. Konec světa 2012 

V příštím roce se dá předpokládat zvýšený zájem veřejnosti o téma konce světa 2012, mayského kalendáře a 

obecně nebezpečí plynoucího z vesmíru. Hvězdárny i ČAS budou pravděpodobně často dotazovány na tuto 

problematiku veřejností i medii. VV navrhuje vydání broţury na téma konce světa 2012. Suchan navrhuje 

spolupráci na broţuře s Hvězdárnou v Brně, popř. Asociací hvězdáren a planetárií (dojedná Suchan). VV 

posoudí, zda by broţura mohla být součástí materiálů k Noci vědců.  

 

5. Kniha o historii ČAS 

Josef Jíra ze Západočeské pobočky navrhuje vydat knihu shrnující historii ČAS. VV se námět líbí, zejména 

z důvodu blíţícího se 100. výročí zaloţení ČAS (2017). Kniha vyţaduje odborný dohled a studium pramenů. VV 

vyzývá členy ČAS k návrhům, jak by měla být kniha pojata a kdo by ji sestavil. VV by uvítal, kdyby se této 

důleţité činnosti ujala Historická sekce. 

 

6. Účetnictví ČAS 

Rada vědeckých společností si nechala vypracovat právní výklad a podle něj není nutné, aby občanská sdruţení 

pobírající dotaci RVS vedly podvojné účetnictví. ČAS ale přesto na podvojné účetnictví přejít musí z důvodu 

pobírání dotací od státu, zejména Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy na Astronomickou olympiádu. 

Zrušení této povinnosti ze strany státu nelze očekávat, naopak trendem je zavádět podvojné účetnictví pro stále 

širší okruh subjektů. VV schválil přechod na podvojné účetnictví od 1. 1. 2012. Tajemník Sobotka nabídl, ţe 

povede účetnictví podvojně bez navýšení svého honoráře. VV souhlasí s finančními výdaji na přechod 

k podvojnému účetnictví – nákup softwaru, literatury, školení a konzultace s profesionálním účetním. Dle 

náročnosti přechodu na nové účetnictví VV rozhodl vyplatit mimořádnou odměnu externímu účetnímu a 

tajemníkovi. Přechod na podvojné účetnictví se významně dotkne i sloţek ČAS, bude nutná častá komunikace 

mezi hospodáři sloţek a tajemníkem Sobotkou. Sloţky budou o změnách informovány na malém setkání 14. 

ledna 2012. 

Revizoři stanovili předběţný termín revize účetnictví ČAS za rok 2011 na druhou polovinu února 2012. 
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7. Průkazky ČAS 

Členské průkazky ČAS budou rozeslány s posledním číslem časopisu Astropis 4/2011. Jeho výroba byla 

opoţděna asi o týden, proto se podařilo vyrobit členské průkazky i členům, kteří zaplatili členské příspěvky 

opoţděně, a které kmenové sloţky nahlásily k 5. 12. 2011. Před koncem roku by měli mít všichni členové 

průkazku ve své schránce. Průkazky jsou dokladem o členství pro individuální členy, Miroslav Spurný 

z Hvězdárny v Karlových Varech navrhuje zřídit pro kolektivní členy „certifikát o členství“. VV s námětem 

souhlasí. Smyslem je vyrobit certifikát, který si kolektivní člen (většinou hvězdárna) nechá např. zarámovat a 

vystaví třeba ve vstupním prostoru své hvězdárny. Bude se tak moci před veřejností přihlásit ke svému členství a 

ke společným hodnotám s ČAS. Návrh certifikátu připraví Honzík. 

 

8. Povinnosti složek 

Sobotka informoval, ţe všechny sloţky splnily povinnosti vztahující se k datu 15. 11. Jedná se o zaslání seznamu 

členů pro rok 2012 a odvedení centrálních členských příspěvků na účet ČAS. VV děkuje všem sloţkám za 

vzornou práci. 

 

9. Rozpočet ČAS 

Dřevěný připravil přehled čerpání dotací za rok 2011 a zhodnotil příjmovou i výdajovou stránku rozpočtu. 

Rozpočet ČAS byl na rok 2011 odsouhlasen jako schodkový (-34 000 Kč), ale skončí pravděpodobně 

přebytkem, protoţe neproběhly všechny výdaje na modernizaci astro.cz. VV diskutoval o prioritách rozpočtu pro 

rok 2012. Hlavní prioritou bude dokončení modernizace astro.cz, ČAS na to má dostatečnou finanční rezervu 

z minulých let.  

Dotace sloţkám pro rok 2012 bude v celkovém objemu mírně navýšena. Honzík vypracoval pravidla přidělení 

dotace sloţkám a bude je prezentovat na setkání sloţek 14. 1. 2012. 

 

10. Pracovní setkání složek ČAS 

Tradiční setkání se uskuteční v sobotu 14. 1. 2012 na Astronomickém ústavu AV ČR v Praze na Spořilově, 

Boční II/1401, Praha 4 od 10 do 15:30 hodin. Účast zástupců všech sloţek kvůli přechodu na podvojné 

účetnictví je nezbytná! 

 

11. Velké setkání složek a kolektivních členů ČAS 

Setkání proběhne v Jablonci nad Nisou v Klubu Na Rampě v sobotu 14. dubna 2012. Na místě organizačně 

zajišťuje Klub astronomů Liberecka, VV děkuje za pozvání i organizaci. Během setkání proběhne tradiční 

představení činnosti sloţek ČAS a kolektivních členů. Program bude zakončen přednáškou Jiřího Grygara „Ţeň 

objevů 2011“. 

 

12. Keplerovo muzeum 

ČAS, Agentura ProVás a majitelka nemovitosti, kde je muzeum, splnili poţadavek Ţivnostenského úřadu a 

podepsali dodatek k nájemní smlouvě. Dotace Hlavního města Prahy pro muzeum na rok 2011 ve výši 150 000 

Kč ještě nebyla zcela utracena. O vyuţití zbylé sumy rozhodne jednání mezi ČAS a Agenturou ProVás (Suchan, 

Vondrák). 

 

13. Plenární schůze RVS 

23. listopadu proběhla výroční plenární schůze Rady vědeckých společností. Za ČAS se zúčastnil Sobotka. 

Předseda RVS prof. Ivo Hána přednesl zprávu o činnosti za rok 2010. Účastníky schůze pozdravil i předseda 

Akademie věd prof. Jiří Drahoš a vyzdvihl nezastupitelnou práci společností sdruţených v RVS. RVS připravuje 

nové stanovy a nové webové stránky, které budou společné pro všechny společnosti. Výbor RVS informoval, ţe 

při rozhodování o výši dotace bude více přihlíţet k počtu členů a výši členských příspěvků. Prostor pro sniţování 

členského příspěvku do ČAS tedy rozhodně není. 

 

14. Vyúčtování dotace a výroční zpráva 

Na základě rozhodnutí RVS, ustanovil VV termín pro odevzdání vyúčtování dotace sloţek na pátek 6. 1. 2012. 

Do tohoto data musí od sloţek tajemník ČAS obdrţet vyúčtování poskytnuté dotace na rok 2011. Vyúčtování 

proběhne stejně jako loni na zvláštním formuláři (rozešle Sobotka). Kromě vyplněného formuláře (elektronicky) 

je nutno zaslat do 6. 1. 2012 originály účetních dokladů vztahujících se k dotaci.  

Termínem pro vyplnění elektronického formuláře výroční zprávy na webu RVS je 20. leden 2012. Aplikace je 

dostupná uţ teď na adrese http://rvs.paleontologie.cz/rvs/ Přístupové údaje zůstaly nezměněny. Výroční zprávu 

v textové podobě je třeba elektronicky zaslat tajemníkovi nejpozději 23. ledna 2012. (podrobné informace 

sloţkám rozešle Sobotka).  

http://rvs.paleontologie.cz/rvs/
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15. Zasedání EAS 

Zasedání Evropské astronomické společnosti EAS s přidruţenými astronomickými společnostmi (mezi něţ patří 

i ČAS) proběhne ve dnech 1. aţ 2. února 2012 ve Švýcarsku a za ČAS se zúčastní předseda Jan Vondrák. ČAS 

vyslání svého zástupce podpoří částkou 8000 Kč. EAS vyhověla naší ţádosti o podporu a finančně vypomůţe 

částkou 350 Eur. 

 

16. Výsledky soutěže Sviťme si na cestu, ne na hvězdy 

Soutěţ probíhala poprvé společně v ČR i v SR. Do soutěţe přišlo celkem 1555 fotografií od 61 autorů. Česko - 

slovenská porota, která zasedla na Hvězdárně Valašské Meziříčí, vyhlásila výsledky fotografické soutěţe 

zaměřené na světelné znečištění ve třech kategoriích. VV děkuje organizátorům soutěţe - hlavními organizátory 

soutěţe jsou Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Česká astronomická společnost. Na organizování 

soutěţe se dále podílejí Západočeská pobočka České astronomické společnosti, Slovenský zväz astronómov 

amatérov, Hvezdáreň v Rimavskej Sobote a Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV. 

 

17. Cena pro J. Jíru 

Josef Jíra ze Západočeské pobočky získal za práci "Astronomická fotografie" třetí místo v soutěţi "Cena města 

Rokycany 2011 (věda, vývoj, umění)". ČAS jako subjekt, který J. Jíru do soutěţe vyslal, získala za 3. místo 

odměnu 5000 Kč. Po dohodě s J. Jírou bude částka poskytnuta formou mimořádné dotace Západočeské pobočce 

v roce 2012. 

 

18. Přechod Venuše přes sluneční disk 2012 

Jedinečný nebeský úkaz proběhne 6. června 2012 a poté si na něj budeme muset přes sto let počkat. Bohuţel 

z území ČR bude viditelná závěrečná fáze a úkaz skončí dvě hodiny po východu Slunce ještě před začátkem 

školního vyučování. Proto VV ČAS významnější popularizační akce nechystá. Suchan navrhuje vydat tiskové 

prohlášení. Slezák navrhuje přizvat na jedno z pozorovacích stanovišť celostátní televizi, aby z místa mohla dělat 

ţivé vstupy do ranního vysílání. 

 

19. Noví členové ČAS 

VV přijal do ČAS tyto nové členy: Miloš Hlinka (Kosmologická sekce), Kateřina Hoňková (Sekce proměnných 

hvězd a exoplanet), Jakub Juryšek (Sekce proměnných hvězd a exoplanet), Bernard Kuchťák (Sekce 

proměnných hvězd a exoplanet), Rudolf Lněnička (Kosmologická sekce), Jan Markovič (Sekce proměnných 

hvězd a exoplanet), Stanislav Poddaný (Sekce proměnných hvězd a exoplanet). 

 

Termín příští schůze VV ČAS bude upřesněn po setkání složek ČAS 14. 1. 2012 

 

Zapsal Sobotka, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 


