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Zápis řádného jednání Výkonného výboru ČAS, které se konalo 24. listopadu 2020 od 

13:00 online. 

 

 
Účastni online: Marcel Bělík, Radek Dřevěný, Petr Heinzel, Lumír Honzík, Miloš Podařil, Petr Scheirich, 

Vladislav Slezák, Petr Sobotka, Lenka Soumarová, Pavel Suchan. Revizoři online: Martin Černický, Jan 

Kožuško, Eva Marková. 

 

 

1. Malé setkání složek 

VV diskutoval o konání tradičního lednového setkání v době epidemie nemoci COVID19. Ve VV převládl 

názor, že by se mělo konat alespoň online, zejména z důvodu blížícího se sjezdu ČAS. Využita bude nově 

zakoupená licence na aplikaci ZOOM. Termínem online setkání je sobota 9. ledna od 9 hodin. Program připraví 

Sobotka. Setkání bude povinné vždy po jednom zástupci složky (předseda či hospodář), online účast je 

samozřejmě možná i pro dalšího zástupce složky, pokud chce být informován. 

 

2. Vyúčtování dotace RVS 

Rada vědeckých společností informovala o rozhodnutí Akademie věd uspíšit dodání důležitých dokumentů 

týkajících se činnosti vědeckých společností a jejich účetnictví. Termín pro vyúčtování dotace za rok 2020 byl 

posunut o týden. ČAS jako celek musí odeslat vyúčtování dotace již do 15. ledna 2021. VV žádá všechny složky, 

aby uzavřely svá účetnictví a peněžní deníky co možná nejdříve, v průběhu prosince. Skeny zbývajících dokladů 

a konečných peněžních deníků a revize majetku zaslat co nejdříve Dřevěnému. O přesném postupu předání 

originálů zbývajících dokladů, peněžních deníků a revizí majetku bude Dřevěný informovat složky samostatným 

mailem. 

Od roku 2021 přejde ČAS na plně elektronickou evidenci účetních dokladů. Složky budou mít povinnost 

všechny doklady skenovat a zasílat Dřevěnému. Povinnost posílat originály poštou tím bude snížena ze 4x na 1x 

ročně. Přesné pokyny budou sděleny na malém setkání složek. 

 

3. Výroční zpráva 2020 

Termínem pro vyplnění formuláře RVS výroční zprávy http://rvs.paleontologie.cz/isrvs/ je 13. leden 2021. 

Přístupové údaje zůstávají v platnosti, popř. přidělí Sobotka. Výroční zprávu vyplňují všechny pobočky, sekce i 

odborné skupiny. Další výroční zprávu (textovou i s obrázky) složky zašlou Sobotkovi do 31. ledna 2021. VV 

bude nově zasílat textovou výroční zprávu i Astronomickému ústavu AV ČR. 

 

4. Kalendář povinností složek 

Sobotka provedl důkladnou revizi plnění úkolů ze strany složek a zjistil některé nesrovnalosti. Dvě sekce, jedna 

pobočka a 4 odborné skupiny nezaslaly výroční zprávu ještě za rok 2019. Některé složky včas neodeslaly 

vybrané čl. příspěvky, peněžní deníky, apod. Sobotka všechny oslovil s žádostí o nápravu. 

 

5. Žádosti složek o dotaci 

VV vzhledem k neplnění povinností některými složkami rozhodl, že neplnění povinností bude mít od roku 2021 

výrazný vliv na výši přidělené dotace. Výše přidělené dotace bude oznámena na malém setkání složek. 

 

6. Sjezd ČAS  

21. řádný sjezd ČAS by se měl konat 26. až 28. března 2021 v Planetáriu Praha. Vzhledem k těžko 

předvídatelnému vývoji epidemie nemoci COVID19 nelze vyloučit odložení sjezdu na pozdější termín 

(pravděpodobně červen). VV zvažuje v krajním případě osobní konání jen volebního aktu nového Výkonného 

výboru ČAS a předsedy s tím, že by zbylý program proběhl online. Přípravou sjezdu je pověřen Sobotka, který 

rozešle složkám podrobné pokyny k volbě delegátů. VV ČAS vyzývá složky a členy ČAS k zahájení předvolební 

diskuze a k předkládání návrhů na kandidáty do Výkonného výboru ČAS. Současný předseda vyjádřil ochotu ve 

funkci pokračovat, nicméně jiné kandidáty lze rovněž navrhnout. 

 

7. Ceny ČAS 

VV bude v současné netypické době k termínu udělení cen vydávat tisková prohlášení pro novináře, ale 

k samotnému fyzickému předání ceny a laureátské přednášce dojde až v termínu, který dovolí epidemie nemoci 

COVID19. VV takto dosud udělil a nepředal Kvízovu cenu 2020 Janu Kondziolkovi a Cenu Littera Astronomica 

http://rvs.paleontologie.cz/isrvs/
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Michalu Švandovi. K osobnímu předání je vhodný sjezd ČAS či akce Pražské pobočky MHV. VV rozhodl o 

úpravě statutu ceny Zděňka Kvíze, finální návrh k hlasování předloží Podařil. 

 

8. Noc vědců 

Noc vědců proběhne kvůli epidemii pouze online. V pátek 27. 11. budou postupně zveřejňována předtočená 

videa nebo poběží živé online přenosy. Program je zveřejněn na https://www.nocvedcu.cz/ Astronomické 

instituce získaly z grantu finanční příspěvek v celkové výši asi 500 000 Kč. Letos se zúčastnilo na 30 

astronomických institucí. Bohužel ne každá z nich zvládla připravit online program. VV děkuje Slezákovi za 

koordinaci účasti ČAS. 

 

9. Mobilní aplikace astronomických akcí 

Soňa Ehlerová informovala, že návrh postoupil do fáze 2 schvalování u příslušného orgánu IAU. (Více viz zápis 

VV z 16. 9.) 

 

10. YouTube kanál ČAS 

Youtube kanál ČAS založil roku 2011 Petr Sobotka, aby bylo možné zveřejnit laureátskou přednášku Jiřího 

Grygara po předání Nušlovy ceny. Kanál nebyl dosud příliš využíván. Sobotka ho přejmenoval tak, aby byl lépe 

dohledatelný vyhledávači a přidal jako správce Slezáka. Ten tam zveřejnil některá videa k Noci vědců. Je v 

plánu kanál ČAS více využívat. 

 

11. Facebook ČAS 

O profil ČAS na sociální síti Facebook se stará od léta 2019 Martin Mašek. VV děkuje a zasílá mimořádnou 

finanční odměnu. Firma WebConsult programátorsky vylepšila vkládání článků z astro.cz na facebook tak, aby 

nebyl problém s načítáním obrázku ze článku v plné velikosti. 

 

12. Diskuze nad odměnami versus dobrovolnická činnost 

VV diskutoval nad systémem odměňování činnosti pro ČAS. Lidí, kteří jsou ochotni dlouhodobě vykonávat 

významnou činnost pro ČAS, ubývá. Finanční možnosti ČAS jsou ale omezené a nelze přejít na plně placenou 

práci. Přesto osobní náklady v rozpočtu ČAS postupně rostou. Nejvyššími položkami v tomto smyslu jsou 

účetní, tajemník a astro.cz. VV navrhl pokračovat v diskuzi na malém setkání složek. 

 

13. Sekce pro děti a mládež 

V posledních letech se Sekce pro děti a mládež potýkala s odlivem členů a klesající aktivitou. Náplní činnosti 

zůstalo pořádání letního dětského tábora, pořádání kroužku a údržba stránek mladez.astro.cz. Předseda Sekce 

Martin Mašek i hospodářka Věra Bartáková se přiklonili k návrhu na zrušení Sekce. VV po diskuzi souhlasil 

s tím, že nesmí téma práce s mládeží zmizet ani z výroční zprávy ani z prostředí internetu. Sobotka vyzve složky 

ČAS, aby do slohové části výroční zprávy dopsaly odstavec textu, jak u nich probíhá práce s mládeží. 

V souvislosti se zrušením Sekce bude zrušen účet sekce u Fio banky. Sekce nabídla převod svého majetku 

s ohledem na pořádání tábora pro mládež (expedice) Amatérské prohlídce oblohy (jde o tiskárnu a dalekohled). 

VV s převodem souhlasí. Zajistí  Scheirich. VV děkuje Věře Bartáková za mnohaletou práci pro Sekci. 

 

14. Historické materiály ČAS 

Skupina pro historii astronomie, jmenovitě Petr Bartoš a Štěpán Kovář pokračují ve skenování dokumentů 

z historie ČAS. Jen archiválií Astronomické olympiády či Sekce proměnných hvězd a exoplanet naskenovali 

přes 100 000 stran! Materiály jsou po naskenování předávány do archivu Akademie věd. VV děkuje za velmi 

záslužnou práci a podpoří tuto aktivitu částkou 6000 Kč na přístrojové vybavení. VV dále doporučuje zveřejnit 

kompletní seznam naskenovaných materiálů na astro.cz, bude dořešeno. 

 

15. Beskydská oblast tmavé oblohy 

Předseda ČAS opětovně písemně vyzval Tomáše Hynka, aby změnil název svých komerčních aktivit 

v Beskydské oblasti tmavé oblohy (BOTO), který se plete s názvem této oblasti na jejímž vyhlášení se podílela 

ČAS.  Heinzel navrhuje osobní návštěvu BOTO, setkání s Tomášem Hynkem a vyřešení sporu. Pokud nebude 

nadále vůle k jednání, předá ČAS záležitost právnímu zástupci. 

 

16. 100 let ČAS Speciál 

Pracovní skupina Heinzel, Ondřich, Slezák, Sobotka, Suchan, pokračuje v přípravě Astropisu Speciál o ČAS při 

příležitosti nedávného stoletého jubilea. Skoro všechny materiály (texty, fotografie), jsou shromážděny, nyní 

probíhá redakční úprava speciálu. 

 

https://www.nocvedcu.cz/
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17. Finální podoba průkazek 

VV rozhodl o finální grafické podobě členského průkazu pro rok 2021. Hlavním motivem bude kosmická loď 

Vostok 1 při příležitosti 60. výročí letu Jurije Gagarina. VV děkuje za grafické zpracování Aleši Majerovi. 

 

18. Přijetí nových členů  

VV ČAS přijal nové členy: Adam Cinke (Sluneční sekce), Jindřich Flegr (Amatérská prohlídka oblohy), Vojtěch 

Habarta (Sekce proměnných hvězd a exoplanet), František Hanzlíček (Západočeská pobočka), Zdeněk Mach 

(Východočeská pobočka), Dominik Mervart (Amatérská prohlídka oblohy), Josef Mikloš (Západočeská 

pobočka), Michal Oravec (Pražská pobočka), Martin Tačovský (Astronomická společnost Chomutov). 

 

 

 

Termín příští schůze VV ČAS bude upřesněn později dle vývoje epidemiologické situace. 

 

Zapsal Sobotka, zápis schválil VV elektronickým hlasováním. 


