Jednací řád České archivní společnosti, z. s.
I. Úvodní ustanovení
1) Jednací řád České archivní společnosti, z. s. (dále jen ČAS) upravuje přípravu, obsah,
usnášení a náležitosti jednání valné hromady a výboru ČAS.
II. Valná hromada ČAS
1) Nejvyšším orgánem ČAS je valná hromada (dále jen VH), kterou svolává výbor ČAS podle
potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení
účetní závěrky sestavené k 31. 12. předchozího kalendářního roku.
2) Zasedání VH výbor ČAS svolá přednostně cestou elektronických komunikací tak, aby
doručení pozvánky bylo prokazatelné, a to nejméně 30 dní před stanoveným termínem konání
VH. V případě, že člen ČAS nedisponuje elektronickou adresou, doručí mu výbor ČAS
pozvánku v listinné podobě osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence.
3) Výbor ČAS je rovněž povinen svolat VH, pokud o to s uvedením důvodu požádá nejméně
jedna polovina členů ČAS nebo dvě třetiny členů revizní komise ČAS, a to do 30 dnů od
doručení takového podnětu.
4) Přípravu VH organizuje výbor ČAS ve spolupráci s revizní komisí, regionálními
pobočkami, studentskými sekcemi a odbornými skupinami.
5) VH řídí volený předsedající.
6) VH jedná podle schváleného programu, který musí obsahovat minimálně následující body:
a) schválení programu jednání VH,
b) schválení zprávy o činnosti ČAS za uplynulý rok,
c) schválení pokladní zprávy za uplynulý rok,
d) seznámení se zprávou revizní komise,
e) schválení zpráv o činnosti regionálních poboček, studentských sekcí a odborných skupin,
f) schválení programu činnosti na aktuální rok,
g) schválení rozpočtu na aktuální rok,
h) přijetí návrhu usnesení.
7) VH je způsobilá usnášet se, je-li přítomna polovina členů ČAS nebo libovolný počet členů
ČAS, je-li svolána náhradní VH. Podrobnosti upravují stanovy ČAS čl. XII, odst. 8 až 11 a čl.
XIII.
8) O průběhu jednání VH je dle stanov ČAS, čl. XIV. pořízen zápis.
III. Výbor ČAS
1) Členství ve výboru ČAS je nezastupitelné.
2) Výbor ČAS je kolektivním statutárním orgánem ČAS, který je složen z 13 řádných členů
ČAS zvolených řádně VH.

3) Výbor ČAS se schází k neveřejnému zasedání podle potřeby, nejméně však šestkrát ročně.
Předsednictvo výboru se schází k neveřejnému zasedání podle potřeby.
4) Zvolení členové výboru ČAS jsou povinni se sejít na své ustavující schůzi nejpozději 14
dnů od VH, která je zvolila.
5) Termín řádného zasedání určí předseda. O konání mimořádného zasedání výboru ČAS
může požádat kterýkoliv jeho člen, nebo jedna třetina členů ČAS.
6) Jednání výboru ČAS řídí předseda, jehož v nepřítomnosti zastupuje místopředseda. Není-li
přítomen ani on, řídí jednání výboru jiný člen předsednictva nebo ad hoc zvolený člen výboru.
7) Výbor ČAS může ke svému jednání přizvat jednotlivce nebo zástupce organizací.
8) Výbor ČAS je schopen se usnášet, je-li přítomná nadpoloviční většina členů. Pokud není
schopný přijmout usnesení, určí předseda po dohodě s předsednictvem náhradní termín, jenž
bude písemně oznámen všem členům výboru.
9) Usnesení výboru ČAS se přijímají prostou většinou hlasů z přítomných, přičemž při
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, případně místopředsedy nebo předsedajícího člena
výboru, v tomto pořadí. Hlasování se děje aklamací.
10) O jednání výboru ČAS připravuje jednatel zápis, který rozešle do 10 dnů členům výboru a
předsedovi revizní komise. Zápis z jednání výboru je veřejný.
11) Každý člen výboru ČAS je povinen s předstihem informovat předsednictvo nebo výbor
ČAS, o osobních iniciativách týkajících se činnosti ČAS nebo z ní vycházejících.
IV. Ostatní orgány ČAS
Obdobně jako v případě výboru ČAS postupuje při jednání revizní komise. Jednání výborů
regionálních poboček a studentských sekcí se stanoví v samostatných jednacích řádech.
V. Přechodná a závěrečná ustanovení
1) Jednací řád nabývá platnosti schválením VH. O jeho změnách nebo doplňcích rozhoduje
VH.
2) Jednací řád je přílohou stanov ČAS.
V Praze dne 21. 3. 2017.

