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I. Úvodní ustanovení 

1. Odborná skupina specializovaných archivů při ČAS je dobrovolným občanským 

sdružením bez právní subjektivity. Jejím sídlem je pracoviště předsedy. 

 

2. Zaměření odborné skupiny i způsob realizace její činnosti jsou v souladu s posláním ČAS, 

se zvláštním zřetelem ke specifikům a potřebám specializovaných archivů. 

 

3. Členem odborné skupiny mohou být pouze řádní, čestní a kolektivní členové ČAS, 

především pracovníci specializovaných archivů (dále jen SA). 

 

4. Odborná skupina specializovaných archivů nemá vlastní rozpočet a nevede účetnictví, 

proto nemá pokladníka a nepředkládá zprávu o hospodaření. 

 

II. Statutární orgány odborné skupiny 

 

1. Orgány odborné skupiny jsou valná hromada a výbor. 

 

2. Nejvyšším orgánem odborné skupiny je valná hromada, která 

a) se schází každoročně, nejpozději do 16. 3. roku následujícího, a to na základě svolání 

předsedou skupiny nejpozději do 14 dnů před konáním řádné valné hromady ČAS; 

b) se schází mimořádně, rozhodne-li o tom výbor odborné skupiny nebo o to písemně 

požádá nadpoloviční většina členů odborné skupiny; 

c) schvaluje výroční zprávu odborné skupiny za uplynulé období a program činnosti; 

d) volí členy výboru. 

 

3. Výbor tvoří předseda, jednatel a 5 dalších členů. Výbor se schází podle potřeby, ale 

nejméně 3× ročně. Termíny jeho zasedání určuje předseda (nebo pověřený jednatel) a o 

konání jeho mimořádných zasedání může požádat kterýkoli jeho člen nebo alespoň 1/3 

členů odborné skupiny. O svých schůzích vede řádné zápisy. Výbor je schopen usnášení, 

je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina členů. K přijetí usnesení je potřeba prostá 

většina hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

 

4. Nadpoloviční většinu výboru odborné skupiny tvoří členové ČAS, kteří jsou zaměstnanci 

SA, přičemž předseda a jednatel odborné skupiny jsou vždy voleni z řad pracovníků SA. 

 

5. Volební období členů výboru je tříleté. 

 

6. Právo jednat jménem odborné skupiny má předseda, který v konkrétním případě může 

tímto jednáním pověřit jednatele, případně jiného člena výboru. Předseda skupiny (nebo 

jím vyslaný zástupce) má také právo účastnit se jednání výboru ČAS s hlasem poradním. 

 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Činnost odborné skupiny se řídí příslušnými ustanoveními Stanov, Organizačního a 

Jednacího řádu ČAS v platném znění. 
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2. Změny Organizačního a jednacího řádu mohou být provedeny pouze rozhodnutím valné 

hromady odborné skupiny a musí být zaslány výboru ČAS na vědomí. 

 

3. Tento Organizační a jednací řád odborné skupiny specializovaných archivů nabývá 

platnosti schválením řádnou valnou hromadou odborné skupiny dne 10. února 2011. K 

tomuto dni pozbývá platnosti Organizační a jednací řád z 29. 9. 2003. 

 

 

 

V Praze dne 10. února 2011 

 


