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Zápis ze setkání složek 14. 1. 2012, Praha Astronomický ústav AV

Úvodní slovo předseda ČAS Ing. Jan Vondrák, DrSc. 
Dle prezenční listiny se zúčastnilo 27 osob. Zastoupeny byly všechny složky ČAS kromě Klubu 
astronomů Liberecka (omluva pro nemoc) a pobočky Třebíč (bez omluvy). Zúčastnily se také 2 
kolektivní členové.

Pokračoval tajemník Petr Sobotka a promítl program schůze. Setkání se zúčastnil profesionální účetní 
pan Josef Mikula, který průběžně radil ohledně finančních záležitostí.

Metodika účtování dotace 
Složky fungují z dotace RVS, pro využití existují pravidla (zpracoval Dřevěný), (metodický pokyn, 
zásady vlády pro čerpání, …)
Ukázka žádosti o dotaci od RVS na rok 2011 na 3 projekty:

- odborná činnost
- odborné periodikum Kosmické rozhledy 
- popularizace astronomie a souvisejících oborů

Popis čerpání dotace
- sekce čerpají z odborné činnosti
- pobočky z popularizace

Petr Sobotka představil formuláře pro vyúčtování a na jednotlivých vyúčtování složek popsal chyby.
Astronautická sekce – vyúčtování bez problémů, 
obecně pro všechny: detailnější popis - účel specifikovat, musí být napsáno na dokladu 
Jihočeská pobočka – chybí výdajové doklady, 
DPP chybí doklad o zaplacení. DPP proplacena měsíc před odevzdáním práce!
Ukázka jak vypadá výdajový doklad, a jak se vyplňuje, 
Mikula – datum na výdajovém dokladu má být datem, kdy fakticky vydáváme peníze,  v  ideálním 
případě stejný jako na účtence, ale není to nutné. 
Sobotka: Na dokladu jsou nutné podpisy funkcionářů (hospodář vyplácí, předseda schvaluje,)
Příjmový doklad - vyplnění od koho, kdy a účel
Kákona – dotaz kde zůstane originál dokladu, 
Sobotka – vysvětlení že člen dostane za paragon kopii, my si necháme originál
Pokračování kontroly: DPP + faktura - nelze platit bankovním převodem za pobočku, když pobočka 
nemá účet. Pokud placeno ze soukromého účtu, nutno doložit výpisem.
Kákona – dotaz na výpis účtu
Debata na téma jestli pobočky smí nebo nesmí mít účet, 
Mikula - nesmí být soukromý účet, musí být na pobočku, nemusí být výdajový doklad
Sobotka popis účtů ČAS, Pražská pobočka vlastní účet – musí dodat doklady a ne výpisy z  účtu, účet  
není pobočky ale na soukromou osobu
Kákona – jak založit účet (s kým) 
Mikula – musí být plná moc nebo statutární zástupce ČASu
Halíř – doklady příjmové (příspěvky na soukromý účet, vyzvednu peníze z účtu a dá příjmový doklad )
Mikula – zástupce složky musí prodat složce danou věc , kterou si koupil
Sobotka – může být jeden doklad na více příjmů stejného druhu
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Mikula - souhlasí
Kratoška – když to odvedu ze soukromého účtu na účet ČAS kmenové příspěvky za pobočku?
Mikula – může být, musí byt akorát seznam za koho uhrazeno
Mikula – pokud pobočka dostane peníze od ČAS na soukromý účet, musí se fyzicky peníze vybrat  
z účtu a dát do pokladny. Vše se musí zúčtovávat jednou měsíčně (minimálně čtvrtletně)
Mikula – hrozí kvůli špatně vyúčtovaným 10kč vrácení celé dotace třeba i půl milionu Kč, RVS nebo  
MŠMT může vyslat kontrolu a zadat navrácení peněz
Lenža – kontroloři chtějí prohlášeni majitele účtu, že obdržel peníze a že je to jeho účet
Mikula – každá dotace má vlastní pravidla, astro olympiáda požaduje podvojné účetnictví
Lenža – upozorňuje na možnost kontroly účtu
Kákona dotaz – podepsané výpisy v pořádku
Mikula - musí byt na rok 2012 čestné prohlášení, že to je účet daného vlastníka, (vždy na začátku  
každého roku dodat prohlášení)
Dřevěný – pak nemusí být účet zřízen pobočkou (statutárem)
Mikula - souhlasí 
Sekce pro děti a mládež – lithiové baterie nestačí, napsat „pomůcky na tábor“ u většiny věcí
chyba na účtence jiná částka než na dokladu, chybí cesťák
Lenža - dotaz na Mikulu komu můžu proplatit cesťák a zda nemusí být smlouva
Mikula - svým členům, zaleží na domluvě pobočky
Lenža - na základě zákona nejde proplácet cesťák, pokud není smlouva
Mikula – to platí jen pro zaměstnance, ti musí mít cesťák povinně
Honzík, Marková potvrzují
Šulc – cesťáky, vyhláška o úhradě se na nás nevztahuje, cesťák by mel byt kryty, pouze pokud je  
smlouva
Mikula – cesťák jen na účely dotace, nakládám si dle potřeby
Halíř - cesťák na pozorování s cizí osobou, musí byt DPP? Není člen 
Lenža - kamarád dělá zadarmo
Mikula - může se uhradit
Vondrák - musí byt z členských příspěvků
Sobotka – zvolme jednodušší variantu, pokud smlouva není vyžadována, nepišme ji 
Mikula - pokud vezu dalekohled, můžu dat cesťák je to účelové, 
Astronomická společnost Most – bez problému
Pražská pobočka – Vzhledem k nedodání dokladů (jen část naskenována), nebylo možno provést 
důslednou kontrolu a orientace v dokladech byla složitá. DPP - nebylo možno zkontrolovat podpisy. 
Sobotka - lze proplácet jízdenky na základě cesťáku. Může se jet vlastním vozem, ale platí se jen  
„hrazeno do výše hromadné dopravy“. Auto se proplatí jen v případě, když je auto využito plně a  
nejde použít mhd
Formulář na cestky – www.finance.cz formulář na cestovní náhrady, musí být velký technický průkaz  
Mikula - pokud mám doklad na tankování, použiji ho, jinak dle stanovené částky ministerstva
Šulc - dotaz definice jaký dopravní prostředek je „hromadná doprava“?
Lenža - 2 třída vlak jinak autobus vnitřní směrnicí
Šulc - povolení použití auta musí byt doklad o pojištění?
Marková, Sobotka nemusí být
Suchan – musí byt placena silniční daň?
Mikula - nemusí
Šulc - cestovní příkaz když je bouračka co dál? Je zodpovědná ČAS?
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Mikula - zrušit název cestovní příkaz a nahradit ho cestovní náhradou, navrhuje vnitřní směrnici. 
Mikula -  je to vše dobrovolné, ČAS je občanské sdružení,  vše dělá na základě dobrovolnosti  a nic  
nepřikazuje.
Vondrák – návrh na vytvoření směrnic
Mikula - musí být, musí vyhovovat zažité praxi
Kratoška - dotaz používání elektronického  podpisu (ve smyslu naskenovaného barevného podpisu)
Mikula – pokud je možnost barevný tisk tak vytisknout barevný podpis
Šolc - musí být podpis modře?
Mikula - měl by být při el. komunikaci
Pražská pobočka - pokračování s kontrolou vyúčtování dotace: ubytování se snídaní
Sobotka – stravu nelze hradit z dotace RVS
Mikula – pokud to zařízení poskytuje přímo v ceně ubytování, může být
Sobotka - pokud je možno nechat na doklad napsat co potřebujeme, využít toho, snažit se vynechat  
jídlo
Sluneční sekce – více dokladů na jeden výdajový doklad
Mikula - Doteď nevadilo, když pod jednou položkou více dokladů, od roku 2012 to musí být každý  
zvlášť 
Kákona – dotaz jestli je lepší DPP nebo dohoda o dílo, kvůli studentům 
Mikula – nahodilé příjmy do 30 000 ročně jsou pro toho čověka bez daně ze závislé činnosti, ale 
organizace musí odvést daň vždy
Kateřina Hofbauerová – plátce musí vždy odvést daň
Sobotka – daň z DPP složky musí nahlásit do měsíce
Společnost pro meziplanetární hmotu – složité účetnictví 
Sobotka - návrh na fakturu od smph a nemusí být doklady, 
Mikula – musí být důkaz, že dotaci využili,  fotodokumentace atd., k faktuře objednávka, může být  
22000 zdanitelný příjem, dotace není předmětem daně většinou,
Lenža – k faktuře musí být tabulka nákladů, popis akce, fotky
Mikula - co na to RVS, jaký důkaz že to tolik stálo, pokud to pravidla umožňují tak ano
Šolc – forma objednávky není v souladu se statutem  ČASu, může nastat rozpor s objednávkou
Mikula - není problém 
Sobotka - Nikdy nevracet dotaci
SPHE – špatné sídelní adresy ČAS na dokladech 
Mikula - nevadí špatná adresa musí být dobře hlavně IČ
Valašská astronomická společnost – bez problémů
Východočeská pobočka -  nelze toner, kopírka musí být v majetku
Nebo přímo napsat do dokladu „tisk za náhradu toneru“, ceny na vánoční besídku – raději napsat  
ceny na astronomické setkání, ať je jasný účel.
Bartáková - dotaz na ceny pro děti,
Mikula - může být na účtence cena do soutěže klidně bonbóny, přestože RVS neplatí občerstvení. Je  
třeba prokázat, že to děti dostaly
Zákrytová a astrometrická sekce – vypsat pro jaké účely byly zakoupeny dané věci
Halíř - dotaz na podpisy DPP kdo převzal peníze a na dokladu
Mikula – musí být podpisy na DPP i výdajovém dokladu
Západočeská pobočka – podpisy, daň , částka, cestovní příkazy
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Přechod na podvojné účetnictví
Sobotka - nový formulář bude zaslán hospodářům poboček, sloupec A nevyplňovat, číslo dokladu  
číslovat od 1 
Šolcová – dotaz na běžný honorář za přednášku
Suchan – cena kolem 1000,- hrubého, ale je to na úvaze složky
Mikula - zákon o cenách, smluvní volnost
Halíř – kdy bude letos dotace
Sobotka – spíš duben, na setkání složek
Halíř – málo hotovosti, pokladna do záporných hodnot
Mikula – hrazeno z vlastních prostředků, ČAS půjčka a po dubnu vybrat zpět
Šulc – přehodit ve formuláři sloupce příjmy a výdaje
Sobotka, Mikula - zasílání tabulky peněžního deníku bude čtvrtletní 
Halíř – dotaz tabulka pravidelně, doklady na konci roku
Mikula – souhlas
Sobotka – ideální průběžné skenování dokladů

Různé
Dřevěný – informace o financích času
Přehled za roky 2007 až 2012
pokladna v plusu
předběžný rozpočet: příjmy výdaje na rok 2012
Šolcová - dotaz na odborný dozor na Keplerovo muzeum, při náhodné návštěvě bylo zavřeno 
debata – Tarant, Šolcová, Vondrák, Suchan – odborný dozor nad stavem Kellerova muzea

Honzík –  složky ČAS povinnosti:
žádost o dotaci do daného termínu (písemně, elektronicky), formulář, 
hospodář dá návrh vv na rozdělení, přidělení dotace
kritéria pro rozdělení dotace
vv schvaluje dotaci složkám
kalendář povinností na webu astro.cz
pravidla přidělení dotace složkám – plnění úkolů složek
možnost vrácení dotace v případě jejího nevyčerpání do poloviny roku
plány a provedené akce během roku
velikost členské základny
výběr vlastních členských příspěvků v poměru k příspěvkům pro ČAS
hlášení mimořádných příspěvků
Kákona, Šolc, Vondrák, Šolcová, Sobotka, Suchan, Honzík – debata nad mimořádnými příspěvky a  
jejich využití při hodnotících kritériích, jinak formulovat bod 4

Šolcová – debata na téma webových stránek historické sekce fit.cvut.cz
Šulc – proč není zrušená neaktuální stránka Historické sekce
Šolc – požadavek na přístup na astro.cz aby byla mohla hisec upravovat svoje informace
Bartáková,  Šulc,  Šolcová,  Honzík  –  debata  na  posílání  dopisů  na  list-vedcas,  Šolcové  nefunguje  
komunikace s list-vedcas
Bělík, Bartáková – komunikace s výborem v pohodě
Šulc - dotaz na datum zrušení členství 
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Honzík - pokračování pravidel pro zadávání dotace
Kákona - dotaz proč termín výběru příspěvků do 15. 11.
Soumarová - kvůli Astropisu
Šulc - dotaz k peněžnímu deníku – příspěvky na příští rok možnost použití
Sobotka - výroční zpráva RVS  
tabulka splněných povinností na google
Soumarová - databáze členů, všichni členové mají mít průkazky na rok 2012 už u sebe
Pobočky: zkontrolovat data a reklamovat u Soumarové
Šolc - poznámka k zobrazování členů s dlouhodobým členstvím
Suchan – poděkování tvůrcům průkazek
Bartáková dotaz – zobrazování externích členů
Kratoška - upozornění na knihu „Na kole ke hvězdám“
Sobotka – příspěvky do Astropisu – 
1/2012 Amatérská prohlídka oblohy - do konce ledna
2/2012 Hvězdárna ČB
3/2012 Astronomická olympiáda
4/2012 Zlínská astronomická společnost

Diskuze
Suchan – pozvánky 18.1.2012 tisková konference ke konci světa
Soutěž o nejlepší vtip o konci světa
Šolcová - přednáška v ČB v lednu na téma konce světa
Sobotka - stránky  astro.cz konec světa
Šulc – problematika terminologické komise, návrh na zrušení
Honzík - námět na práci komise pojmenování Sluneční soustavy s velkým S
Suchan -TP v okurkové sezóně k velkému písmenu ve Sluneční soustavě
Lomoz  -  Zástupce  Kosmologická  sekce  –  žádost  o  spolupráci,  čestné  občanství  prof.  Plavcovi,  
hvězdárna v Sedlčanech 50 let výročí 29 – 30. 9. 2012
Suchan – 6.6. – Venus Transit – ČAS koordinátor propagace, 5.10. 50 let od podpisu ESO 
Šolcová – 3. seminář -  pobyt alberta einsteina  20. dubna modrá posluchárna v Žitné ulici 25
Představení APO – Marek Kolasa – APO bude novou sekcí ČAS. Náplň práce: popularizace astronomie, 
práce s mládeží, prohlídka oblohy
Šulc – Astropis neodpověděl na zaslaný článek na info@astropis.cz,  smluvní člen způsoby chování
Reaguje Suchan Astropis je kolektivní člen
Sobotka pozvánka na velké setkání složek 14.4 v Jablonci nad Nisou – program předání Kvízovy ceny

- přednáška J. Grygara Žeň objevů 2011  + přednáška pro veřejnost
- předání  astrofotografa  roku  ČAM???  nebo  na  samostatné  přednášce  nebo  na  setkání 

proměnářů
Šolc – částka za Kopalovu přednášku návrh na navýšení 
Suchan oponuje, Sobotka oponuje Nušlovou cenou

Suchan Vondrák - poděkování za místnost k jednání Geofyzikálnímu ústavu a za občerstvení Zuzaně 
Sobotkové

Zapsal: Marek Česal
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