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 Zápis ze setkání složek 15. 1. 2011, Praha Astronomický ústav AV 
 

Úvodní  slovo Ing. Jan Vondrák, DrSc  
Představení členů výboru a zástupců složek ČAS – dle prezenční listiny se zúčastnilo 21 osob. 
Petr Sobotka informoval o složení ČAS - 19 kolektivních členů a seznámil s programem. 
 

 Metodika účtování dotace  
Petr Sobotka:  ČAS – jedno sdružení, jedno IČ, jedno účetnictví a tedy všechny účetní doklady složek 
jsou součástí účetnictví celé ČAS, ukázka žádosti o dotaci od RVS na rok 2010 na 4 projekty: 
-  odborná činnost 
-  odborné periodikum Kosmické rozhledy  
-  popularizace astronomie a souvisejících oborů 
-  světelné znečištění 
Popis čerpání dotace 
      -      sekce čerpají z odborné činnosti 
- složky z popularizace 
Petr Sobotka představil formuláře pro vyúčtování a na jednotlivých vyúčtování složek popsal chyby. 
Astronautická sekce – bez problémů 
Alena Šolcová - nesouhlas s ukázkou vyúčtování 
Ivo Míček vznesl  technický požadavek – předvést na skutečném dokladu a jak ho rozúčtovat (skutečný 
doklad skutečné zaúčtování) a jak rozdělit doklady do sloupců, kam kterou položku zaúčtovat. 
Petr Sobotka odpověděl, že přesně to chce vysvětlit ( který doklad  kam zaúčtovat) 
Ivo Míček – nemusím posuzovat doklady stačí na konci roku se rozhodnout co kam dám 
Alena Šolcová – dělá vyúčtování pro JČMF, příklad vyúčtování  - nerozdělovat částku na detaily ale 
udělat celkově 
Petr Sobotka – musíme striktně plnit nařízení RVS, napři loňské revizi účetnictví ČAS revizory 
Akademie věd revizoři zcela vyřadily nečitelné (špatně nakopírované) účetní doklady 
Miroslav Šulc – nepochopitelný metodický pokyn, tabulka se sloupcem na další výdaje chybí 
Petr Sobotka – popis oficiální verze tabulky, která se má vyplnit byl rozeslán složkám na konci roku 
2010 
Pavel Suchan –navrhnul pokračovat v ukázkách vyúčtování ostatních složek ČAS 
Miroslav Šulc – chyba ve vyúčtování např. zaúčtování kopírování 
Martin Černický – popsal vyúčtování 
Radek Dřevěný – popis pokynů jak zaúčtovat dle pokynů RVS např. kopírování (nesmí být  na provoz 
pobočky nebo sekce, ale na popularizaci) 
Miroslav Šulc – rozporoval,že kopírování pro provoz se nesmí doložit do vyúčtování 
Jihočeská pobočka – chyby: 
- štoček razítka – špatně, není určeno pro popularizaci 
- polštářek razítka – špatně,  není určeno pro popularizaci 
Radek Dřevěný -  opětovné upozornění na 30 % vlastních nákladů 
Petr Sobotka – provozní náklady nesmí být hrazeny z dotace 
Sekce pro mládež – chyby: 
-  účetní knihy – špatně, provozní náklad  
Petr Sobotka – všechny výdajové doklady musí být podepsané příjemcem 
Most – správně - doklad za pronájem rozdělen na 2 části  
Petr Sobotka - může být jeden doklad na větší sumu a rozdělí se jen v tabulce (do sloupců 70  a 30 %). 
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Pražská pobočka – chyby: 
- členské průkazky – špatně, provozní náklad 
- ověření podpisu – špatně, provozní náklad 
-  občerstvení – špatně, nelze hradit z dotace 
-  zájezd do Itálie – faktura + zálohová faktura - – špatně, zahraniční cesty nelze hradit 
- odvod srážkové daně z DPP 
Petr Sobotka –srážkovou daň odvádí ČAS, peníze se musí dodat Petru Sobotkovy a ten za ČAS zaplatí 
daň, daň za DPP nesmí být ve vyúčtování dotace pobočky 
Radek Dřevěný – odvádět srážkovou daň musíme každý měsíc, složky je musí do ČAS poslat včas a ne 
jednou za rok 
Sluneční sekce – chyby: 
- registrační poplatek za seminář na Slovensku – nelze zúčtovávat v eurech (k danému datu se 
musí vzít kurz z webu ČNB a ten je uveden na doklad, ve vyúčtování se pak uvádí přepočtená částka) 
SMPH – samostatné obč. sdružení – chyby: 
- chybí  kopie dokladů od sdružení (samostatného právního subjektu) všechny poslat ČAS 
(dodáno během setkání zástupců složek). 
- nesmí být zúčtován poplatek za vedení konta 
- nesmí být zúčtována záloha na odvod daně 
 Miroslav Šulc – pokud se do smlouvy DPP uvede, že daň má platit příjemce nemusí se srážková daň 
platit 
Radek Dřevěný oponuje - když dám já peníze a upozorním tak je to v pořádku, když platí ČAS tak je to 
tak že daň platí ČAS 
Miroslav Šulc – SMPH nevědělo, že má jako SMPH odvádět daň za sebe a ne za ČAS 
Radek Dřevěný – SMPH (kolektivní člen  se statutem sekce) musí odvézt daň za přednášku a ČAS dodá 
jen kopii dokladu na hrubou částku 
Valašská pobočka – chyby: 
- DPP za vedení účetnictví 
Východočeská pobočka - bez problémů 
Zákrytová pobočka  – chyby: 
- Nafta – řešení nahradit cestovným 
- dobytí Vodafone – nelze prokázat, že hovory souviseli s činností sekce 
- odvod srážkové daně 
Karel Halíř – vysvětlení údajů, dotaz na snížení dotace pro pobočky o odvedenou srážkovou daň 
Eva Marková - silniční daň pro vzdělávací účely je odpuštěna 
Ivo Míček – návrh nechat všechny smlouvy aby si daň platili přednášející 
Diskuze – daňové přiznání se musí podávat, pokud si bude daň platit příjemce, do 5000 odvádět 
srážkovou daň, nad 5000,- zálohová, je zbytečné kvůli malé částce se dostat do problémů. Výsledek – 
daň bude nadále odvádět vždy ČAS. 
Západočeská pobočka – chyby: 
- odvod srážkové daně 
- sumy za DPP uvádět v čisté částce 
- zavádějící pojmenování „přednáška na volebním víkendu“ budí dojem politické aktivity, 
přitom šlo o volby funkcionářů vedení pobočky 
 
Petr Sobotka ukázal souhrn vyúčtování  - porovnání očekávané výše 30 % nákladů od složek a 
skutečné doložené náklady. Některé složky nesplnily povinnost 30 %, bude řešeno individuálně. 
Martin Kákona – vznesl dotaz ohledně financování 30 %, tedy odkud mají brát složky další příjmy. 
Existují dvě varianty - mimořádný členský příspěvek (pouze členové) nebo dar (nečlenové), ten se ale 
musí odvést do ČASu a pak se převede na pobočku, dále se ptal na závěrečné podpisy na příjem a 
výdej ve výši vlastní dotace. 
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ČAS je od darovací daně osvobozena, darovací subjekt si může dar odečíst z daní. U daru musí být 
uveden účel daru.  
Pavel Suchan – požádal prověřit zda se na 30 %  vztahují pravidla pro rozdělení dotace.  VV 
zjistí u RVS správnou formulaci co je a co není dotace a co z ní účtovat. 
Miroslav Šulc – (občanské sdružení) za dar se musí odevzdat přiznání k dani ale daň je 0, podává se 
pololetně. Vznesl dotaz zda může být projekt i vnitřní provoz pobočky či sekce. 
Ivo Míček – navrhl precizovat co je a co není možno proúčtovat dotací, RVS by měla 
specifikovat jak účtovat daň. 
Dotaz na RVS – jak zúčtovat občerstvení na akci – tábor, jednodenní seminář. 
Miroslav Šulc upozornil na člena ČAS - Jana Málka, Přibyslav – odstupující poradce ministra financí 
zkusit se obrátit na něj s dotazy 
Pavel Suchan – poděkoval  tajemníku a hospodáři za vzorně odvedenou práci s účetnictvím ČAS.   
Martin Kákona – vznesl žádost o odeslání opravených tabulek zpět pokladníkům poboček. 
 
 

 Rozpočet a žádost na rok 2011 
Petr Sobotka – představil žádost o dotaci na RVS na rok 2011 – 400.000,-Kč 
Radek Dřevěný – představil návrh rozpočtu na rok 2011 a tabulku bilance financí 2007-2011 
ČAS vykazuje stabilně vyrovnaný rozpočet, návrh letošního rozpočtu je v mínusu kvůli novému 
serveru astro.cz, Debata o serveru astro.cz umístění, správa 
Diskuze k rozpočtu: 
Pavel Suchan – astronomická olympiáda, Keplerovo muzeum – nejsou dotovány z dotace RVS, na 
obojí jsou částky z jiných zdrojů a výše je nejistá. 
Martin Kákona – překvapen ze ziskovosti ČAS v posledních letech 
Debata kam použít peníze ze zisku - na robotický dalekohled, na astro.cz  
Petr Sobotka – výroční zpráva 2010 – ukázka vyplnění elektronické výroční zprávy na webu RVS - do 
středy musí vyplnit všechny složky 
Zdeněk Tarant upozornil na možnost načtení údajů z loňského roku a jejich editaci 
Výroční zpráva v textu ve formátu doc, v rtf do úterý do večera 

 Členská databáze 
Lenka Soumarová – členská databáze – jednotná pro všechny složky, změny pouze přes správkyni 
databáze Lenku Soumarovou 
Petr Sobotka –databáze členů ČAS je nově k dispozici k nahlédnutí na www.astro.cz/cleni. Seznam 
členů ČAS je veřejný (jen jméno, město a kmenová složka člena), možnost přihlášení člena ČAS a 
kontroly svých údajů přes příjmení a číslo průkazky 
Pověřený člověk ze složky má přístup do administrátorského rozhraní, kde může kontrolovat údaje 
za celou pobočku. 
Diskuze nad vysvětlení pojmů hostující a externí člen. 
Petr Sobotka – členové výborů poboček mají možnost zaslat požadavky na databázi členů ČAS. 

 Povinnosti složek  
Lumír Honzík – kalendář povinností složek - 2 skupiny úkolů 
- průběžné - nové přihlášky členů – zasílat Lence Soumarové 

                   změny v údajích členů – – zasílat Lence Soumarové  
       změny v kontaktech pobočky – zasílat Lumíru Honzíkovi  
  (aktualizovat údaje na webech poboček) 

     hlásit konání a pořádání významnějších akcí- zasílat Lumíru Honzíkovi 
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- termínované úkoly –  
 do 5.1. předat evidenci pokladny – Sobotka 
• předat vyčíslení materiálních zásob a inventarizaci – Sobotka 
• vyúčtování dotace – Sobotka 
 do 15.1. přehled o činnosti složky do výroční zprávy 

Zdeněk Tarant – na web rozdělit výroční zprávy na 2 – elektronická a textová 
 do 5.2. odvést doplatek za členy – Soumarová (neplatícím členům po 5.2. končí 
členství) 
Alena Šolcová – dotaz na povinnosti výboru a rychlost odpovědí od výboru ohledně nových členů, 
několik členů, kterým dlouho trvalo přijetí do ČASu.Na VV projednat dobu, do kdy VV musí 
zareagovat na podněty členů  (u úřadu 1 měsíc) (nebo do nejbližšího jednání výboru) 
Návrh - text na webu k přihláškám – pokud se chcete přihlásit do určité složky, kontaktujte složku, 
jinak se obraťte na výbor.  
Pavel Suchan – zkontrolovat informace na webu - údaje o složkách, je to povinnost pro složky. 
Petr Sobotka - v zápisu z jednání VV jsou vidět přijatí členové 
 do 15.9. odeslat plán akcí na následující rok – Honzík 
• návrh rozpočtu – Dřevěný 
• poskytnout  informaci o výší vlastních příspěvků – Honzík 
Karel Halíř – dotaz na  termín uvedení výše kmenových příspěvků ČAS, kdy VV rozhodne a dá na 
vědomí složkám, návrh - datum kolem 1. září 
Míček, Šulc – dotaz na VV, jestli mají vykazovat SMPH seznam svých příspěvků do SMPH, který 
předávaly do konce června  
Návrh na rozdílový seznamu členů na konci roku 
 Do 15. 11. – předat souhrnný seznam členů, kteří zaplatili na následujíc rok – Soumarová, 

Sobotka 
• na účet ČAS odvést vybrané příspěvky 
Petr Sobotka představil tabulku úkolů složek přístupnou přes google. Tabulka k dispozici na 
https://spreadsheets.google.com/pub?key=0AntmVLwZCXFjdGJCeHRRYnpxejI3WUxHUmpXS2Zt
QkE&hl=cs&output=html  
Celý kalendář povinností složek, který představil Honzík je na 
http://www.astro.cz/cas/slozky/povinnosti/, kde je dole i odkaz na zmíněnou googlovskou tabulku. 

 Práce s mládeží 
Ivo Míček přednesl zamyšlení nad prací s mládeží v ČAS 
ČAS = otevřená versus uzavřená společnost (garanti přihlášení do ČASu) 
Diskuze – hvězdárny, jejich propojení s ČAS, metodické přípravy a návody 
Prohloubení práce mezi sdružením hvězdáren a ČAS 
Martin Černický – navrhl zařadit jako bod jednání na velkém setkání složek – práce s mládeží, 
osvětová práce ČASu 
Petr Sobotka - pokud člen/složka udělá něco hodnotného, zaslat to do konference list-
vedcas@astro.cz, aby se o tom dozvěděli i ostatní ve vedení složek ČAS. 

 Různé 
Velké setkání složek bude 16. dubna. Místo setkání Hvězdárna Žebrák, v jednání večerní pozorování 
z hradu Točník 
Marcel Bělík představil úvahy o robotickém dalekohledu ČAS (www.caha.es) 
Petr Sobotka – představil výplň dvojstrany ČAS v Astropisu a poptal volné místo v 2/2011 
Návrhy: 
-  historická sekce - 15.dubna – seminář k příchodu Einsteina do Prahy 
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- 10. MHV 
Alena Šolcová – 25. února seminář o fyzikovi Vladimíru Vandovi 
     21. ledna seminář o orloji 
Miroslav Šulc – terminologická sekce, problémy se zaváděním termínů a výstupy terminologické 
komise. 
 
 

Zapsal: Marek Česal, doplnil Petr Sobotka 
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