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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 19. června 2013 od 

12:30 v Geofyzikálním ústavu AV ČR v Praze na Spořilově 
 

Přítomni: Marcel Bělík, Radek Dřevěný, Lumír Honzík, Miloš Podařil, Petr Sobotka, Lenka Soumarová, Jan 

Vondrák, na část Vladislav Slezák (body 1 až 5). Omluven: Pavel Suchan. Revizoři: Martin Černický, Eva 

Marková, na část Jan Kožuško (body 1 až 5). Hosté: Eliška Anna Kubičková, Vladimír Novotný, Petr 

Zamarovský (všichni na body 4 a 5). 

 

1. Kontrola zápisu z 10. 4. 2013 

Úkoly, které trvají: Weby složek: VV požádá I. Míčka o zaslání podrobných výsledků hodnocení. Ceny ČAS: 

Slezák a Podařil poptají kalkulaci ceny pro výrobu plaket Nušlovy ceny, VV později rozhodne o výrobě 5 ks 

nebo 10 ks. Wikipedie: Suchan doplní téma světelné znečištění, Kožuško AO. 

 

1. Jednací a organizační řád ČAS 

VV projednal a elektronickým hlasováním schválil nový Řád. Platí od 17. 6., dostupný je na 

http://www.astro.cz/cas/jednaci-a-organizacni-rad/. VV děkuje M. Podařilovi za vypracování první verze a M. 

Šulcovi za konzultace. 

 

2. Členská databáze ČAS 

Sobotka připravil pro VV přehled přístupových práv všech uživatelů, kteří mají přístup do členské databáze a 

seznam údajů, které ČAS o svých členech shromažďuje. VV rozhodl, že po incidentu Historické sekce si složky 

nadále nebudou moci přidávat hostující členy sami, vždy o to musí požádat L. Soumarovou. VV rozhodl o 

zvýšení bezpečnosti členské databáze: k editaci údajů kmenových členů budou mít složky přístup na základě 

jmenného účtu, nikoli účtu pro celou složku; přístup k seznamu členů bude na základě vygenerovaného hesla a 

nikoli členské průkazky; VV se bude informovat o možnosti nákupu zabezpečeného přístupu „https“ pro doménu 

astro.cz. Sobotka informoval, že Jihočeská pobočka ČAS by potřebovala úpravy v databázi. VV zve předsedu 

pobočky na příští jednání VV. 

 

3. Noc vědců 

Slezák informoval o organizaci letošní Noci vědců. Ta proběhne 27. září. ČAS získala dotaci na akci o třetinu 

menší, než v minulých letech. VV schválil rozpočet a výši přerozdělení dotace pro jednotlivé subjekty ČAS. 

Také v roce 2013 bude na každém stanovišti jako odměna pro výherce k dispozici astronomický dalekohled. 

 

4. Zneužití členské databáze Historickou sekcí 

Dne 2. 5. 2013 upozornil autor členské databáze ČAS Luboš Brát, že došlo k neoprávněnému použití členské 

databáze Historickou sekcí (HS). Dne 23. dubna 2013 si přidala HS jako hostující členy stovky členů ČAS. 

Podle důkazů poskytnutých L. Brátem, J. Štroblem a K. Mokrým (správci astro.cz), neprovedl přidání žádný 

hacker, ale autorizovaný funkcionář HS. K manipulaci s databází se ve svém dopise z 3. května 2013 přiznal člen 

vedení HS Jakub Šolc, dle svých slov se chtěl dostat k osobním údajům těchto členů. VV dále obdržel stížnost 

od deseti členů ČAS ze dne 15. 5. na tento postup J. Šolce, neboť členové byli přidání do HS aniž by projevili 

zájem v této složce být. Revizní komise sdělila, že tuto stížnost považuje za oprávněnou a vyzývá VV, aby učinil 

patřičné kroky. VV vyslechl k tomuto případu vyjádření J. Šolce, které přednesli přítomní členové výboru HS a 

neshledal v něm žádné argumenty ospravedlňující jeho jednání. Výkonný výbor ČAS proto využil pravomoci 

dané stanovami ČAS §12/2 a jednomyslně Jakuba Šolce k datu 19. června 2013 vyloučil z řad členů ČAS. 

Výkonný výbor žádá J. Šolce o omluvu všem členům ČAS, kterých se týkalo neoprávněné nakládání s členskou 

databází a o písemné prohlášení, že neoprávněně získané osobní údaje smazal.  

 

5. Doporučení 19. sjezdu ČAS na zrušení Historické sekce 

VV vyslechl místopředsedy Historické sekce Elišku Annu Kubičkovou, Vladimíra Novotného a Petra 

Zamarovského. Ti nejprve omluvili nepřítomnost předsedkyně A. Šolcové a hospodáře J. Šolce. Zástupci HS si 

uvědomují závažnost situace, přednesli VV své názory a navrhli svolání plenární schůze HS na základě nového 

Jednacího a organizačního řádu. VV s návrhem souhlasí a vyzývá podle čl. 17, odst. 4 HS k uspořádání plenární 

schůze za účasti zástupců VV a Revizní komise, která musí proběhnout do dvou měsíců. 

 

6. Účetnictví ČAS 

VV ukončil spolupráci s účetní Horbasovou pro naprosto neuspokojivou práci a neodevzdání zpracovaného 

účetnictví za rok 2012. VV přijal novou účetní Danu Kopanicovou. V průběhu roku 2013 dojde k celé řadě změn 

v účetní směrnici ČAS, v organizaci předávání dokladů atd. Složky ČAS budou o všem průběžně informovány 

http://www.astro.cz/cas/jednaci-a-organizacni-rad/
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mailovou konferencí. Originály účetních dokladů budou složky nově zasílat přímo účetní čtvrtletně, peněžní 

deníky elektronicky účetní a tajemníkovi. VV na doporučení účetní zřídí u jedné banky účty pro všechny 

pobočky a sekce ČAS – bude to vyžadovat, aby se postupně zástupci všech složek dostavili do banky. 

V důsledku změn v účetnictví se bude také upravovat kalendář povinností složek.  

 

7. Astro.cz 

Sobotka informoval, že firma Webconsult dokončila své předchozí zakázky a již se naplno věnuje novému 

astro.cz. Sobotka zřídí na novém astro.cz přístup všem spolupracovníkům, aby bylo možné začít budovat obsah 

nových stránek. Sobotka informoval, že 25. června dojde k výpadku některých webů pod doménou astro.cz 

z důvodu odstávky el. proudu v Ondřejově. Také došlo k závadě na serveru Atlas, který dříve využívala ČAS. 

Protože jsou zakoupeny servery nové, nebude provedena žádná oprava, některá nezálohovaná data z harddisku 

se pokusí obnovit J. Štrobl. Část hardwaru bude použita pro stávající servery. 

 

8. Ceny ČAS 

VV na základě doporučení komise rozhodl o udělení Nušlovy ceny za rok 2013. Laureáta informuje Vondrák, 

jméno bude zveřejněno v tiskové zprávě před předáním ceny. VV změnil statut Kopalovy přednášky – určil 

pevný termín, do kterého lze zasílat nominace na 30. června daného roku. 

 

9. Game4planet 

ČAS převzala spolu s Českou kosmickou kanceláří odbornou záštitu nad vznikem tohoto centra, viz. zápis z VV 

4. 4. 2012. 

 

10. Keplerovo muzeum 

Vondrák jménem ČAS podal žádost o dotaci Magistrátu hl. města Prahy pro Keplerovo muzeum na rok 2014 ve 

výši 350 000 Kč. 

 

11. Různé 

Astronomická olympiáda: J. Kožuško představil astronomickou olympiádu na semináři „Astronomické 

vzdelávanie na základných a stredných školách v 21. storočí“, který se konal v Ružomberoku. VV děkuje. VV 

odsouhlasil personální změny v komisích AO, v kategorii GH bude nově působit Tomáš Franc, v kategorii EF 

Radek Kříček. 

Oblasti tmavé oblohy: Ve Vimperku proběhlo první jednání o vzniku Šumavské oblasti tmavé oblohy za účasti 

zástupců VV ČAS, Skupiny pro temné nebe ČAS, Západočeské pobočky ČAS a HaP Plzeň. Rovněž v Manětíně 

se uskutečnilo s místní samosprávou úvodní jednání o vzniku podobné oblasti v okolí Manětína, které  iniciovala 

Západočeské pobočka ČAS spolu s HaP Plzeň. 

Česká hlava: VV byl požádán o návrhy astronomů, kteří by mohli obdržet ceny udělované nadací Česká hlava. 

Uzávěrka je 30. 6., na jednání VV žádné návrhy nepadly. 

 

12. Přijmutí nových členů 

VV přijal do ČAS tyto nové členy: Svatopluk Civiš (Pražská pobočka), Ullrich Dittler (Sekce proměnných hvězd 

a exoplanet), Martin Ferus (Pražská pobočka), Adam Růžička (Pražská pobočka). 

 

Termín příští schůze VV ČAS je středa 4. září 2013 od 12:30 v Astronomickém ústavu AV ČR v Praze na 

Spořilově. 

 

Zapsal Sobotka, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 


