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Jednací řád 18. řádného sjezdu ČAS konaného 27. - 28. 3. 2010 
 
1. Delegáty 18. řádného sjezdu ČAS (dále jen "sjezdu") jsou ti, kteří byli zvoleni pobočkami, 
sekcemi nebo kolektivními členy podle klíče stanoveného Výkonným výborem. Přítomným 
delegátem se rozumí delegát, který se zaregistroval a jehož registrace nebyla delegátem 
přerušena či ukončena. 
 
2. Jednání sjezdu je přístupné všem členům Společnosti, zástupcům sdělovacích prostředků  
a pozvaným hostům. 
 
3.   Sjezd zahájí předseda ČAS, který dále sjezd řídí. Ten má možnost navrhnout další členy 
předsednictva sjezdu. Poté se o návrhu hlasuje veřejným hlasováním. Pokud se k návrhu 
vysloví většina přítomných delegátů kladně, je návrh přijat a řízení sjezdu se ujímá 
předsednictvo v čele s předsedou ČAS. 
 
4.   Předsedající v úvodu sjezdu předloží delegátům ke schválení, případně doplnění, program 
sjezdu. Program je schválen tehdy, vysloví-li se pro něj nadpoloviční většina přítomných 
delegátů. 
 
5.   Sjezd volí z řad delegátů sjezdu návrhovou, mandátovou a volební komisi, zapisovatele  
a ověřovatele zápisu. 
 
6.   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 
usnášet se za jakéhokoliv počtu přítomných. 
 
7.   O návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly podány. Návrh je schválen, vysloví-li se pro 
něj nadpoloviční většina přítomných delegátů. Pokud schválením návrhu je hlasování  
o dalších pozměňujících návrzích bezpředmětné, od hlasování se upustí. 
 
8.   Hlasování na sjezdu je veřejné (aklamací) s výjimkou voleb výboru ČAS, revizorů  
a čestných členů. Tyto volby jsou tajné na základě předložených kandidátních listin. 
 
9.  K přijetí usnesení sjezdu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů. 
K usnesení o změně stanov nebo o zániku ČAS je třeba souhlasu nejméně tří pětin přítomných 
delegátů. 
 
10. V diskusi vystupují delegáti a hosté sjezdu v pořadí, v jakém se do diskuse přihlásili. 
Délka diskusního příspěvku je nejvýše 5 minut. Dle uvážení předsedajícího ji lze prodloužit 
až na 10 minut. Ke každému diskusnímu příspěvku lze mít faktickou poznámku (nepůjde-li o 
faktickou poznámku, odejme předsedající řečníkovi slovo). 
 
11. Předsedající sjezdu může dát hlasovat o ukončení diskuse k právě projednávanému 
problému.  
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