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Stanovy České astronomické společnosti 

Základní ustanovení 

Článek 1 

1. Česká  astronomická  společnost  (dále  jen  ČAS)  je  občanské  sdružení  vědeckých  a  odborných  pracovníků  a  přátel 
astronomie a příbuzných věd.  

2. ČAS je společností podle zákona o sdružování občanů č. 83 Sb. z roku 1990.  
3. ČAS se hlásí k tradici a kontinuitě České astronomické společnosti založené v Praze dne 8. prosince 1917.  

Článek 2 

1. Sídlem ČAS je Fričova 298, 251 65 Ondřejov.  

Cíl ČAS 

Článek 3 

1. Cílem ČAS je podílet se na rozvoji astronomie a příbuzných věd. Ve své činnosti ČAS respektuje zásady a metody vědecké 
práce.  

Úkoly ČAS 

Článek 4 

1. ČAS plní zejména tyto úkoly:  
a) podporuje všestranně rozvoj astronomie,  
b) orientuje zájem členů na řešení těch otázek, které jsou pro rozvoj astronomie důležité,  
c) koordinuje spolupráci svých členů,  
d) poskytuje svým členům pomoc v odborné práci a přispívá ke zvýšení jejich odborné úrovně,  
e) rozvíjí styky s organizacemi zaměřenými na činnost v příbuzných oborech.  

Článek 5 

1. Ke splnění svých úkolů ČAS zejména:  
a) pořádá vědecké a pracovní konference, přednášky, diskuse, kursy, zájezdy apod.,  
b) organizuje astronomická pozorování, pozorovací kampaně a expedice,  
c) vyjadřuje se k vědecké a publikační činnosti v oboru,  
d) může vyvíjet ediční činnost,  
e) může vypisovat soutěže a oceňovat významné výsledky 
f) vydává pro své členy věstník ČAS.  

Členství 

Článek 6 

1. Členství je individuální a kolektivní.  
2. Individuální členství může být též čestné.  

Článek 7 

1. Individuálním členem ČAS se může stát každý, kdo dovršil 15  let věku a má zájem o astronomii nebo příbuzné obory, 
jestliže se písemně přihlásí za člena a prohlásí, že souhlasí s posláním a úkoly ČAS a je ochoten účastnit se svou činností 
na jejich plnění.  

2. Členství vzniká schválením členství výkonným výborem ČAS na základě podané přihlášky.  

Článek 8 

1. Kolektivním členem se mohou stát právnické osoby nebo jejich části (dále jen organizace), projeví‐li o kolektivní členství 
zájem podáním písemné přihlášky.  

2. Podmínky kolektivního  členství  včetně  zastupování  kolektivního  člena  v orgánech  ČAS  sjednává a o přijetí  rozhoduje 
výkonný výbor ČAS.  

3. Členství vzniká podepsáním smlouvy o kolektivním členství oběma stranami.  
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Článek 9 

1. Čestným  členem  ČAS  se může  stát  významný  domácí  nebo  zahraniční  vědecký,  odborný  nebo  amatérský  pracovník 
působící v oboru astronomie a v příbuzných oborech.  

2. Čestné členy volí sjezd ČAS na návrh výkonného výboru.  

Článek 10 

1. Člen musí být registrován v  jedné a  jen  jedné "kmenové" pobočce nebo sekci podle své volby, může se však účastnit 
činnosti ve více pobočkách, sekcích nebo odborných skupinách.  

Práva členů 

Článek 11 

1. Členům přísluší práva:  
a) volit a od 18 let věku být voleni do orgánů ČAS,  
b) volit delegáty na sjezd a podílet se na jeho jednání s tím, že delegát může zastupovat pouze jednu pobočku či sekci, dle 

vlastního rozhodnutí, a má pouze jeden mandát,  
c) být členem komisí, pracovních skupin, delegací apod. vytvářených orgány ČAS,  
d) podávat stížnosti orgánům ČAS a odvolávat se proti jejich rozhodnutí,  
e) podávat návrhy a hlasovat o návrzích podávaných na schůzích, konferencích a jiných akcích pořádaných ČAS,  
f) být informován o pořádání akcí ČAS a zúčastňovat se jich,  
g) přednostně získávat za stanovenou cenu časopisy a publikace vydávané ČAS.  

Povinností členů 

Článek 12 

1. Členové ČAS jsou povinni:  
a) zachovávat ustanovení stanov a podle svých možností se podílet na plnění úkolů ČAS,  
b) platit členské příspěvky.  

Zánik členství 

Článek 13 

1. Individuální nebo kolektivní členství v ČAS zaniká:  
a) písemným prohlášením člena, že z ČAS vystupuje,  
b) nezaplacením členských příspěvků do termínu stanoveného VV,  
c) ustanovení sub b) se nevztahuje na čestné členy,  
d) vyloučením člena,  
e) úmrtím člena, u právnické osoby jejím zrušením.  
2. individuální  i kolektivní  člen může být vyloučen z vážných důvodů,  zejména  jedná‐li v  rozporu  s povinnostmi,  jež mu 

ukládají stanovy. O vyloučení rozhoduje výkonný výbor. Proti rozhodnutí se může vyloučený člen odvolat ke sjezdu do 
30 dnů od doručení zprávy o vyloučení.  

Orgány ČAS 

Článek 14 

1. Orgány ČAS, které zajišťují a řídí činnost ČAS, jsou:  
a) sjezd,  
b) výkonný výbor.  

2. Pro  různorodé  aktivity  zejména  na  poli  odborně  vědeckém,  reprezentačním  nebo  společenském  je  určena  funkce 
čestného předsedy.  

3. Kontrolou hospodářské činnosti a dozorem nad dodržováním stanov jsou pověřeni revizoři sdružení v revizní komisi.  
4. Všechny orgány ČAS jsou povinny odpovědět na stížnosti členů ČAS.  

Sjezd ČAS 

Článek 15 

1. Sjezd ČAS je nejvyšším orgánem ČAS. Účastníky jsou delegáti, zvolení pobočkami nebo sekcemi podle klíče stanoveného 
výkonným výborem. Účastníky mohou být i zástupci kolektivních členů podle čl. 8, odst. 2.  

2. Sjezdu přísluší:  
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a) určovat hlavní směry činnosti ČAS pro období do příštího řádného sjezdu,  
b) kontrolovat usnesení předchozího sjezdu,  
c) schvalovat zprávu výkonného výboru o činnosti ČAS za období od posledního sjezdu,  
d) volit čestné členy,  
e) volit čestného předsedu, 
f) usnášet se na zásadních hospodářských opatřeních,  
g) určovat počet revizorů a počet jejich náhradníků,  
h) volit předsedu ČAS, hospodáře, další členy výkonného výboru, revizory a jejich náhradníky,  
i) projednávat odvolání členů proti rozhodnutí nižšího orgánu,  
j) schvalovat volební řád a jednací řád sjezdu,  
k) usnášet se na stanovách a jejich změnách,  
l) usnést se na zrušení ČAS.  

Svolání sjezdu 

Článek 16 

1. Řádný sjezd se koná jednou za 3 roky. Svolává jej výkonný výbor.  
2. Výkonný  výbor může  svolat mimořádný  sjezd  z  vlastního podnětu. Mimořádný  sjezd  svolává  výkonný  výbor  vždy na 

žádost alespoň jedné třetiny členů ČAS, nejpozději do dvou měsíců od předložení písemné žádosti.  
3. Výkonný výbor oznámí termín konání sjezdu, a to řádného i mimořádného, všem členům ČAS nejméně 40 dní před tímto 

termínem, spolu s programem a klíčem pro volbu delegátů.  

Jednání sjezdu 

Článek 17 

1. Sjezdu předsedá a  jeho  jednání  řídí předseda, popřípadě některý z místopředsedů nebo  jiný  člen výkonného výboru, 
který byl pověřen řízením sjezdu.  

2. Sjezd je způsobilý jednat a usnášet se, je‐li přítomna alespoň polovina delegátů. Nesejde‐li se v určenou dobu potřebný 
počet delegátů, koná se sjezd o půl hodiny později a je způsobilý se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných delegátů.  

3. K přijetí usnesení sjezdu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů.  
4. K usnesení o změně stanov nebo o zániků ČAS je třeba souhlasu nejméně tří pětin přítomných delegátů.  
5. Sjezd  volí  předsedu,  hospodáře,  další  členy  výkonného  výboru,  revizory  a  jejich  náhradníky  tajným  hlasováním  na 

základě kandidátní listiny sestavené z návrhu členů výkonného výboru a delegátů sjezdu. Volba platí do příštího sjezdu.  
6. Předseda nemůže zastávat svou funkci po více než dvě po sobě následující období.  

Výkonný výbor ČAS 

Článek 18 

1. Výkonný výbor řídí činnost ČAS v období mezi sjezdy. Výkonnému výboru přísluší:  
a) plnit usnesení sjezdu ČAS,  
b) vypracovat v rámci stanov organizační a jednací řád,  
c) vést  seznam  individuálních,  čestných  i  kolektivních  členů  ČAS  s  údajem,  v  které  kmenové  pobočce  či  sekci  jsou 

registrováni,  
d) volit místopředsedy ČAS ze svého středu a pověřovat členy výkonného výboru specifickou agendou,  
e) schvalovat výroční zprávu o činnosti ČAS, zprávu o hospodaření, účetní uzávěrku a usnesení o náhradě případné ztráty.  
f) vypracovávat plán činnosti ČAS na následující rok,  
g) vypracovávat finanční plán na následující rok, včetně určení výše individuálních i kolektivních členských příspěvků, a brát 

na vědomí revizní zprávu,  
h) projednávat návrhy podané orgány a členy ČAS a vzešlé z plenárních schůzí členů ČAS,  
i) zabezpečovat přípravu sjezdu,  
j) zřizovat nebo rušit pobočky, sekce a odborné skupiny,  
k) zřizovat komise ČAS a jmenovat jejich členy,  
l) sjednávat podmínky kolektivního členství organizací,  
m) sjednávat mezinárodní spolupráci širšího rozsahu,  
n) nemůže‐li předseda ČAS vykonávat svoji funkci, pověřit touto funkcí některého člena výkonného výboru.  
o) při odstoupení  člena výkonného výboru kooptovat na  jeho místo nového  člena. Kooptovat  lze však nejvýše polovinu 

členů výkonného výboru.  
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Jednání výkonného výboru 

Článek 19 

1. Schůzi  výkonného  výboru  svolává  předseda  podle  potřeby,  zpravidla  však  šestkrát  do  roka.  Předseda  svolá  schůzi 
výkonného výboru do dvou týdnů, byl‐li o to požádán alespoň třetinou členů výkonného výboru. Nesvolá‐li předseda v 
takovém případě schůzi výkonného výboru, může tak učinit některý z místopředsedů.  

2. Schůzi výkonného výboru řídí předseda, případně místopředseda nebo pověřený člen výkonného výboru.  
3. Výkonný výbor je schopný jednat a usnášet se, je‐li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.  
4. K přijetí usnesení výkonného výboru  je  třeba  souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. Při  rovnosti hlasů  rozhoduje 

hlas předsedy.  
5. Pro  operativní  řízení  ČAS  mezi  schůzemi  výkonného  výboru  může  výkonný  výbor  zřídit  řídicí  skupinu  pověřenou 

konkrétním úkolem.  

Revizoři 

Článek 20 

1. Dohled  na  hospodářskou  činnost  ČAS  vykonávají  revizoři  sdružení  v  revizní  komisi,  kteří  z  hospodářského  hlediska 
posuzují i činnost ČAS.  

2. Revizoři mají povinnost podávat stížnosti v případě porušení stanov ČAS.  
3. Při odstoupení revizora má revizní komise právo kooptovat na jeho místo nového revizora. Kooptovat lze však nejvýše 

polovinu revizorů.  
4. Revizoři podávají zprávu o hospodaření sjezdu a výkonnému výboru. Výkonný výbor se bez přihlédnutí k  jejich návrhu 

nemůže usnést o účetní uzávěrce ani o úhradě ztráty.  

Plenární schůze členů ČAS 

Článek 21 

1. Plenární schůze členů ČAS se mohou zúčastnit všichni individuální členové ČAS a hosté pozvaní předsedou ČAS.  
2. Program plenární schůze zpravidla sestává z odborné části a z volné diskuse o činnosti ČAS.  
3. Plenární schůzi svolává výkonný výbor ČAS.  

Složky ČAS 

Článek 22 

1. ČAS může zřizovat pobočky, sekce a odborné skupiny.  
2. Pobočky sdružují členy ČAS zpravidla podle územního principu v místech, kde jsou pro jejich činnost předpoklady.  
3. Sekce nebo odborné skupiny sdružují členy ČAS podle jejich odborného zájmu nebo činnosti.  
4. Pobočky a sekce mohou zavést pro svou složku organizační a jednací řád, a to v souladu se stanovami ČAS. Organizační a 

jednací řád nabývá platnosti po schválení výkonným výborem.  
5. Pobočky, sekce a odborné skupiny mohou přizvat k činnosti externí spolupracovníky, kteří nejsou členy ČAS. Ti však na 

schůzích nehlasují, nevolí a nejsou voleni.  

Organizace složek ČAS 

Článek 23 

1. Činnost pobočky nebo sekce řídí výbor, který má nejméně tři členy a je volen na plenární schůzi nebo korespondencí.  
2. Výbor obsadí alespoň funkce předsedy, místopředsedy a hospodáře.  
3. Výbor pobočky nebo sekce vede seznam  funkcionářů a seznam všech svých  členu. Seznam uvádí v soulad s centrální 

evidencí členů nejméně jednou ročně k 31. prosinci.  
4. Předseda  pobočky  nebo  sekce,  nebo  jiný  jmenovaný  zástupce  má  právo  se  účastnit  schůzí  výkonného  výboru, 

projednávají‐li se věci týkající se jeho pobočky nebo sekce.  
5. Pro potřeby hospodaření pobočky nebo sekce může výbor stanovit povinnost placení a výši ročního příspěvku.  
6. Funkční období výboru poboček a sekcí je tříleté.  
7. Při odstoupení člena výboru má výbor právo kooptovat na jeho místo nového člena. Kooptovat lze však nejvýše polovinu 

členů výboru.  
8. Výbory poboček a sekcí svolávají plenární schůze svých členů podle potřeby nebo na přání nejméně jedné třetiny členů.  
9. Plenární schůze poboček a sekcí  je schopna  jednat a usnášet se,  je‐li přítomna alespoň polovina členů. Nesejde‐li se v 

určenou hodinu potřebný počet členů, koná se schůze o půl hodiny později za jakéhokoliv počtu přítomných.  
10. Pobočky nebo sekce mohou navazovat mezinárodní styky a spolupráci týkající se jejich činnosti.  
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11. Činnost odborné skupiny řídí vedoucí, schválený výborem sekce nebo výkonným výborem ČAS.  

Komise ČAS 

Článek 24 

a) Výkonný výbor ČAS a výbory poboček a sekcí mohou zřizovat komise pro plnění konkrétních úkolů.  
b) Členy  komisí mohou  být  i  nečlenové  ČAS,  zejména mají‐li  komise  za  úkol  koordinovat  činnost mezi  ČAS  a  jinými 

organizacemi.  
c) Komise jednají podle pokynu zřizovatele.  

Společná ustanovení 

Článek 25 

1. K hospodářskému zajištění činnosti ČAS slouží:  
a) členské a mimořádné členské příspěvky,  
b) převzatý majetek,  
c) prostředky poskytované Radou vědeckých společností nebo jinými organizacemi,  
d) příjmy vyplývajícími z vlastní činnosti ČAS,  
e) sponzorské příspěvky, dary jednotlivců i organizací, dědictví a odkazy.  
2. Při hospodaření se ČAS řídí obecnými předpisy.  

Článek 26 

1. ČAS zastupuje a jejím jménem jedná předseda.  
2. Za ČAS se předseda podpisuje tak, ze k názvu ČAS připojí svůj podpis s uvedením funkce.  
3. Výkonný výbor může zmocnit též jiné členy ČAS, aby v rozsahu, jejž určí, zastupovali ČAS a jednali jejím jménem. Osoby 

takto zmocněné připojují k podpisu dodatek vyjadřující jejich zmocnění.  

Článek 27 

1. Usnesení orgánů ČAS, jež se týkají jejich členů a jiné závažné skutečnosti se oznamují členům ve věstníku ČAS.  

Závěrečné ustanovení 

Článek 28 

1. Jestliže  ČAS  zanikne,  připadne  její  majetek,  jenž  zbude  po  úhradě  závazků,  Radě  vědeckých  společností  nebo 
obdobnému orgánu s podmínkou, že jej odevzdá jiné dobrovolné organizaci, která by se do tří let po zániku ČAS ustavila 
pro plnění podobných úkolů v oboru astronomie.  

 

Stanovy byly schváleny na 18.sjezdu ČAS dne 28.března 2010. 


