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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 4. září 2013 od 12:30 

v Astronomickém ústavu AV ČR v Praze na Spořilově 
 

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

Suchan, Jan Vondrák. Omluven: Vladislav Slezák. Revizoři: Martin Černický, Jan Kožuško, Eva Marková. Host: 

Dana Kopanicová (na bod 1), Vladimír Novotný (na bod 3). 

 

0. Kontrola zápisu z 10. 4. 2013 

Úkoly, které trvají: Ceny ČAS: Slezák a Podařil poptají kalkulaci ceny pro výrobu plaket Nušlovy ceny. 

Členská evidence ČAS: L. Brát provede úpravy dle požadavků Revizní komise a VV. 

 

1. Účetnictví ČAS 

VV rozhodl o změně agendy ve VV – finanční záležitosti už nebude mít na svou žádost na starosti tajemník 

Sobotka, ale hospodář Dřevěný a účetní Kopanicová. 5. 9. navštíví spolu s předsedou Vondrákem banku, kde jim 

bude zřízeno oprávnění pro nakládání s účty ČAS. Všechny bankovní platby bude provádět účetní a potvrzovat 

hospodář. Pokladnou bude disponovat hospodář. 

Nové účty ČAS: Všem složkám ČAS (kromě sekcí Kosmologické a Historické a Třebíčské pobočky) byly 

zřízeny účty u Fio banky a zaslány příslušné plné moci – VV vyzývá zástupce složek, aby urychleně zašli do 

nejbližších poboček a získali tak oprávnění k internet bankingu i platební kartu. Se složkami dořeší Sobotka. 

Nové číslo centrálního účtu ČAS je 2500452440/2010. 

Účetní doklady za 3. čtvrtletí: VV rozhodl o posunu termínu v kalendáři povinností složek o měsíc na 15. 11. 

Účetní Kopanicové je tedy třeba do tohoto data odeslat originály účetních dokladů za měsíce červenec, srpen, 

září, říjen. Na závěrečné zaslání dokladů počátkem ledna tak zbydou jen dva účetní měsíce, což ulehčí účetní i 

složkám práci. 

 

2. Astro.cz 

Sobotka informoval VV o stavu prací na novém webu. Od konce srpna je možné vytvářet nový obsah v novém 

redakčním systému. Všem spolupracovníkům vysvětlí Sobotka. 

 

3. Doporučení 19. sjezdu ČAS na zrušení Historické sekce 

Revizní komise (RK) nejprve sdělila zástupci Historické sekce V. Novotnému, že projednala odvolání hospodáře 

sekce Jakuba Šolce k vyloučení z ČAS, jak ho provedl VV ČAS 19. 6. RK zmírnila opatření proti J. Šolcovi 

z původního vyloučení z ČAS na zákaz vykonávat jakoukoli funkci v rámci ČAS až do příštího sjezdu. V. 

Novotný (pověřený sekcí k jednání s VV) vzal rozhodnutí RK na vědomí a informoval, že do výboru sekce byl 

kooptován nový člen Mojmír Kopečný, který se případně stane novým hospodářem. Honzík požádal, aby byl 

upraven zápis z plenární schůze Historické sekce (15. 7.), které se zúčastnili zástupci VV ČAS a RK ČAS - 

chybí v něm požadavky VV, jejichž splnění je podmínkou další existence Historické sekce (Novotnému zašle 

Honzík). VV po diskuzi odložil rozhodnutí o zrušení Historické sekce, protože nové vedení sekce prokázalo vůli 

k nápravě předchozích nedostatků. V případě, že se hospodaření sekce ujme nový hospodář, poskytne VV dotaci 

sekci na rok 2013 ve výši 5000 Kč. 

 

4. Datové úložiště ČAS 

Martin Kákona, předseda Jihočeské pobočky, oslovil VV ČAS s žádostí vybudovat datové úložiště pro 

astronomická pozorování. VV s návrhem souhlasí. Náklady budou hrazeny z částky 20 000 Kč, kterou VV 

počátkem roku vyčlenil na speciální projekt některé složky ČAS. Datový prostor bude k dispozici i pro odborná 

pozorování ostatních složek ČAS. VV děkuje Janu Štroblovi z Jihočeské pobočky, který přislíbil datové centrum 

spravovat. 

 

5. Noc vědců 

Společnými propagačními materiály Noci vědců, která se uskuteční 27. 9., budou omalovánky Sluneční 

soustava, leták o prvním českém projektu distribuovaných výpočtů Asteroids@home a astronomický kvíz. 

Každá instituce dále dostane dalekohled do soutěže a společné propagační materiály z Techmanie. Termín 

odeslání bude okolo poloviny září. 

 

6. Ceny ČAS 

VV zvolil Miloše Podařila novým správcem ceny Littera Astronomica. VV děkuje Petru Bartošovi, který byl 

správcem ceny od jejího založení roku 2002. VV na návrh komise rozhodl o laureátovi ceny Littera Astronomica 
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pro rok 2013. Jeho jméno bude zveřejněno na tiskové konferenci při příležitosti Podzimního knižního veletrhu 

v Havlíčkově Brodě. 

 

7. Členské příspěvky 2014 

VV rozhodl ponechat minimální výši členských příspěvků ve stejné výši, jako v roce 2013, tj. základní 400 Kč, 

nevýdělečně činní 300 Kč, zahraniční členové 600 Kč. Důležité upozornění pro členy ze Slovenska – díky 

přechodu k Fio bance mohou platit členské příspěvky přímo v eurech bez poplatku – za číslo účtu své kmenové 

složky jen napíší jiný kód banky místo 2010 to bude 8330. VV pro kolegy ze Slovenska stanovil minimální výši 

členských příspěvků na 16 Eur (základní), 12 Eur (zvýhodněný). VV rozhodl, že výše mimořádných členských 

příspěvků nesmí přesáhnout 10 000 Kč. 

 

8. 100. výročí narozeni prof. Kopala 2014 

Jiří Grygar písemně informoval VV, že jednotlivé akce už mají svá data: 1. Pietní vzpomínka u hrobu prof. 

Kopala na Vyšehradě: Pá 4. dubna v 11 hod, 2. Pietní vzpomínka v jeho rodném městě v Litomyšli: Pá 4. dubna 

v 18 h, 3. Česká pošta vydá známku k výročí prof. Kopala, rytec Vladimír Suchánek, 4. Mezinárodní vědecká 

konference v Litomyšli: Po 8. - Pá. 12. září: Living Together: Planets, Stellar Binaries and Stars with Planets, 

předsedou SOC je prof. Slavek Rucinski [Toronto], předsedou LOC je dr. Miloslav Zejda [Brno], Web: 

astro.physics.muni.cz/kopal2014/conference, 5. Konference o výzkumu proměnných hvězd Pá 12. – Ne 14. září 

uspořádá Sekce proměnných hvězd a exoplanet ČAS.  

 

9. Členská průkazka 

Sobotka navrhl jako hlavní motiv členské průkazky pro rok 2014 dvojhvězdy, hlavní vědecký obor prof. Zdeňka 

Kopala. VV souhlasí a prosí Aleše Majera z Klubu astronomů Liberecka o vypracování grafického návrhu. 

 

10. Zástupce ČAS na EWASS 2013 

VV vzal na vědomí zprávu Sobotky o průběhu této mezinárodní konference, která se konala ve finském Turku. 

V rámci EWASS proběhla pracovní schůzka Evropské astronomické společnosti a také plenární schůze. V roce 

2014 bude EWASS v Ženevě a 2015 na Kanárských ostrovech. Do EWASS 2014 by měl být jasný postoj ČR 

k možnosti organizovat akci v roce 2016 u nás. Předseda Vondrák zaslal prezidentovi EAS k tomuto tématu 

dopis s žádostí o podrobnosti ohledně případné organizace akce. ČAS čeká na odpověď. 

 

11. Přijmutí nových členů 

VV přijal do ČAS tyto nové členy: Jan Hobl (Amatérská prohlídka oblohy), Lubor Major (Pražská pobočka), 

Zdeněk Nymburský (Amatérská prohlídka oblohy), Jiří Poděbradský (Klub astronomů Liberecka), Michal 

Škácha (Pražská pobočka), Evžen Thöndel (Jihočeská pobočka). 

 

 

Termín příští schůze VV ČAS je středa 16. října 2013 od 12:30 v Astronomickém ústavu AV ČR v Praze na 

Spořilově. 

 

Zapsal Sobotka, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 


