Volební a hlasovací řád České archivní společnosti, z. s.
I. Základní ustanovení
1) Volby se konají podle stanov a organizačního řádu do výboru České archivní společnosti a
revizní komise (dále jen RK), případně do výborů regionálních poboček a studentských sekcí
(dále jen pobočky a sekce).
2) Všichni řádní, čestní a kolektivní členové (fyzické i právnické osoby, dále jen členové),
kteří v případě potřeby prokážou své členství, mají rovné a přímé hlasovací právo, přičemž
statutární zástupci kolektivního člena mají pouze jeden volební hlas.
3) Právo volit a být volen mají všichni členové České archivní společnosti (dále jen ČAS).
Přispívající členové nemají na valné hromadě ČAS (dále jen VH) právo hlasovat, volit nebo
být voleni. Čestní členové, pokud se nestali rovněž řádnými členy, nemají na valné hromadě
ČAS právo být voleni.
4) Volby do výboru ČAS a RK se konají na řádné nebo náhradní VH tajným hlasováním, na
ustavující schůzi nového výboru ČAS veřejným hlasováním, na ustavujících a výročních
schůzích poboček a sekcí podle jejich rozhodnutí.
II. Zveřejnění kandidátní listiny výboru ČAS a RK
1) Kandidátní listinu sestavuje na konci svého volebního období výbor ČAS ve spolupráci s
RK. Musí být zřetelně verifikována (razítkem a podpisem předsedy) a je vydávána všem
členům ČAS při registraci na valnou hromadu. Kandidátní listina obsahuje nejméně 15
kandidátů na členy výboru ČAS a 4 kandidáty na členy RK.
2) Kandidát musí s volbou souhlasit. Souhlas projeví buď aklamací na výboru, nebo na
volební valné hromadě, případně písemně předem.
3) Doplňující návrhy členů ke změně kandidátní listiny mohou být ústní, přednesené přímo na
VH. Doplňující návrhy jednotlivě schvaluje VH. Doplňující návrh je schválen většinou hlasů
(nepřihlíží se k počtu těch, kteří se hlasování zdrželi).
4) Jsou-li projednány všechny doplňující návrhy a listina kandidátů je doplněna a
verifikována, může předsedající přikročit k dalšímu bodu programu jednání, kterým je volba
volební komise.
III. Volební komise
1) Volební komise (dále jen VK) je orgánem řádné nebo náhradní VH a je ustavena jen pro
tento účel.
2) VK má nejméně 3 členy, jež navrhne stávající výbor ČAS, včetně návrhu předsedy a
předloží k vyjádření a případnému doplnění VH a následně k veřejnému hlasování.
a) VK je zvolena prostou většinou hlasů účastníků VH. Ze svého středu si následně zvolí
předsedu VK.

b) Členem navrhované VK nesmí být žádný ze členů orgánů ČAS, kandidátů výboru, RK a
členů výborů poboček a sekcí.
3) Po provedené volbě vyhlásí výsledky předseda VK a konstatuje, zda proběhly v souladu s
volebním a hlasovacím řádem.
IV. Volební akt
1) Kandidáti výboru ČAS a RK jsou voleni hromadně na listinách. Podrobnosti průběhu voleb
a vyznačování volených kandidátů sdělí předseda VK účastníkům VH před volebním aktem.
Za zvolené se pokládají kandidáti, kteří získají nejvíce hlasů. Při rovnosti hlasů na posledních
místech, kdy je nutné rozhodnout, který z kandidátů postupuje do výboru nebo RK a který ne,
rozhoduje los. O způsobu losu rozhodne volební komise, která tuto skutečnost uvede při
vyhlášení výsledků voleb.
2) Volí se volbou tajnou, přímou a rovnou.
3) Za neplatné se považují především volební listiny označené jménem volitele, volební
listiny bez patřičných náležitostí (razítko a podpis předsedy ČAS) a volební listiny odevzdané
jinak než osobně do volební urny. O neplatnosti hlasu rozhoduje volební komise.
4) Volba výboru ČAS a RK je platná, je-li VH usnášeníschopná.
V. Námitky a opravné prostředky
1) Po ukončení a vyhlášení výsledků voleb zjistí předsedající VH případné námitky proti
průběhu voleb. Námitky vyřizuje VK pokud možno ihned, nelze-li námitku vyřídit ihned,
musí ji VK vyřídit nejpozději do 10 dnů od data konání VH včetně písemného odeslání na
adresu namítajícího, a to buď vyhověním námitce, nebo zamítnutím námitky. Podávání
připomínek a námitek po VH je možné do 5 dnů po datu konání VH včetně, a to písemnou
formou k adrese předsedy VK. Po uplynutí této lhůty se na námitky hledí, jako by nebyly
podány.
2) Není-li žádných námitek, prohlásí předseda VK volby za platné a konstatuje, že bylo
postupováno v souladu s volebním a hlasovacím řádem.
VI. Ukončení činnosti VK
1) VK ukončí činnost závěrečným vystoupením předsedy VK a podpisem zápisu o průběhu
voleb a vyřízením všech případných námitek.
VII. Volby na ustavující schůzi výboru ČAS
1) Ustavující schůze nově zvoleného výboru ČAS se koná nejpozději do 14 kalendářních dnů
po konání VH, na které byli kandidáti výboru ČAS zvoleni.
2) Nejstarší člen nově zvoleného výboru navrhne obsazení jednotlivých funkcí předsednictva
a vyžádá si od každého z přítomných členů výboru jeho stanovisko k návrhu a případný
protinávrh. Před volbou si vyžádá od každého z navrhovaných souhlas s kandidaturou.

3) Členové jsou do funkcí voleni prostou většinou hlasů. Při rovnosti hlasů se volba předsedy
opakuje s jiným kandidátem, při volbě místopředsedy, jednatele a pokladníka rozhoduje hlas
nově zvoleného předsedy.
4) Po dokončení volby předsednictva předá nejstarší člen výboru řízení nově zvolenému
předsedovi ČAS.
5) V případě, že nebude možné zvolit předsednictvo, zvolí výbor ze svého středu dočasné
předsednictvo, které svolá do 3 měsíců novou mimořádnou ustavující schůzi nově zvoleného
výboru ČAS.
6) Předseda ČAS nebo jednatel ČAS zveřejní vhodnou formou v době co nejkratší složení
nového výboru. Přednostně musí být informována RK.
VIII. Volba předsedy revizní komise
1) Ustavující schůze nově zvolené RK se koná nejpozději do 14 kalendářních dnů
po konání VH, na které byli kandidáti RK zvoleni a zvolí ze svého středu předsedu. To
neprodleně oznámí vhodným způsobem výboru ČAS a členům ČAS.
IX. Hlasování, při němž nejde o volby
1) Hlasování, při němž nejde o volby, se řídí stejnými pravidly.
X. Přechodná a závěrečná ustanovení
1) Změny tohoto volebního a hlasovacího řádu mohou být provedeny pouze rozhodnutím VH.
2) Tento volební a hlasovací řád nabývá platnosti po schválení VH.
V Praze dne 21. 3. 2017.

