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Volební řád 18. řádného sjezdu ČAS konaného 27. -  28. března 2010 
 
A.   Volební právo: 

1.    Volební právo mají všichni přítomní delegáti řádného sjezdu ČAS (dále jen "sjezdu"). Pro 
volbu aklamací je nutné užít delegační lístek 18. sjezdu. Při tajné volbě jsou hlasovací lístky 
delegátům rozdány volební komisí. 

 
B.    Volba orgánů:  

1.    K zabezpečení jednání volí sjezd mandátovou komisi, návrhovou komisi, volební komisi, 
zapisovatele a ověřovatele zápisu. Všechny komise jsou nejméně dvoučlenné, ověřovatelé jsou 
nejméně dva. 
 
2.    Delegáti sjezdu volí čestné členy ČAS na základě návrhů Výkonného výboru ČAS (dále jen 
VV). Hlasuje se tajně o každém navrženém jednotlivě. Čestným členem se stane ten, koho 
podpoří svým hlasem alespoň polovina přítomných delegátů. 
 
3.    Delegáti sjezdu volí VV, který se skládá z předsedy, hospodáře, členů výboru a revizory. 
 
4.   Nejpozději hodinu před začátkem voleb VV nechá předsedající sjezdu hlasovat o způsobu 
volby VV. Delegáti se nadpoloviční většinou přítomných rozhodnou pro individuální nebo 
týmovou volbu VV. V případě individuální volby také rozhodnou o počtu členů VV. Pokud se 
rozhodnou pro volbu týmovou, je stanovení počtu členů VV plně v pravomoci kandidáta na 
funkci předsedy. Počet revizorů stanoví delegáti sjezdu. 
 
5.    Předsedající sjezdu ukončí příjem kandidátních listů volební komisí nejpozději půl hodiny 
před zahájením hlasování (předsedající sjezdu na tuto okolnost včas upozorní). 

 
C.   Kandidátní listina: 
Před volbami obdrží všichni přítomní delegáti sjezdu kandidátní listiny. Každý delegát bude mít 
k dispozici samostatné kandidátní listiny pro volbu VV a revizorů. 
 

a) Individuální volba 
Na třech kandidátních listinách budou v abecedním pořadí napsáni navržení předsedové, zvlášť 
hospodáři a zvlášť další navržení členové VV. 
 
b) Týmová volba 
Na kandidátní listině budou ve sloupcích vedle sebe napsány jednotlivé týmy v čele s předsedou  
a hospodářem zleva doprava dle abecedního pořadí jmen předsedů. 

 
Na kandidátní listině revizorů budou v abecedním pořadí jména všech kandidujících. 
 
Každý navržený předseda, hospodář, člen VV či revizor, dříve než bude zařazen na kandidátní listinu, 
odevzdá volební komisi písemné prohlášení, v němž uvede svůj souhlas s kandidaturou. Kandidát se  
v prohlášení zaváže, že v případě zvolení bude svěřenou funkci vykonávat svědomitě a odpovědně. 
Písemné potvrzení lze nahradit veřejným příslibem před delegáty sjezdu. Volební komise zveřejní 
seznamy kandidátů ucházejících se o jednotlivé funkce tak, aby v průběhu voleb byly tyto seznamy 
snadno přístupné a čitelné. 
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D.   Provedení a výsledky voleb 
Volební akt se uskuteční vždy v přestávce, kterou vyhlásí předsedající sjezdu. Volební komise vydá 
každému delegátu kandidátní listinu před každou volbou. Volba se provádí tajným hlasováním. 
 
Na kandidátní listině pro volbu VV delegáti označí: 

a) v případě individuální volby nanejvýš jednoho kandidáta na předsedu, nejvýše jednoho 
kandidáta na hospodáře a nejvýše sjezdem stanovený počet členů VV. 

b) v případě týmové volby nanejvýš  jednoho kandidáta na předsedu. Volbou předsedy pak 
současně volí jeho hospodáře a zbytek týmu. 

 
Na kandidátní listině pro revizory delegáti označí nanejvýš takový počet kandidátů, kolik bude voleno 
revizorů. 
 
Za předsedu ČAS je zvolen ten kandidát, který v prvním kole voleb získá nadpoloviční většinu hlasů 
přítomných delegátů. Pokud v prvním kole voleb předsedy žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční 
většinu hlasů přítomných delegátů, uskuteční se druhé kolo. Do druhého kola postupují dva kandidáti 
na předsedu s nejvyšším počtem hlasů. V druhém kole se předsedou ČAS stane ten kandidát, který 
získá více hlasů. Je-li jediný kandidát na funkci předsedy ČAS a nezíská-li v prvním kole nadpoloviční 
většinu hlasů, volba se opakuje druhým kolem po případném doplnění kandidátů. Jestliže se situace  
z první volby opakuje dvakrát, neúspěšný kandidát musí automaticky odstoupit a sjezd hlasováním 
rozhodne, jak vzniklou situaci v rámci platných stanov řešit. 
 
Za hospodáře ČAS je při individuální volbě zvolen ten kandidát, který v prvním kole voleb získá 
nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů. Pokud v prvním kole voleb hospodáře žádný  
z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů, uskuteční se druhé kolo. Do 
druhého kola postupují dva kandidáti na hospodáře s nejvyšším počtem hlasů. V druhém kole se 
hospodářem ČAS stane ten kandidát, který získá více hlasů. 
 
Neúspěšní kandidáti na předsedu nebo hospodáře při individuální volbě pak mohou kandidovat do 
VV. 
 
Kandidáti na členy VV se v případě individuální volby seřadí podle klesajícího počtu získaných hlasů. 
Za členy VV se považují ti kandidáti, kteří se umístili na tolika čelních místech, kolik členů VV bylo 
stanoveno mínus post předsedy a hospodáře, kteří byly voleni dle jiných pravidel. 
 
Kandidáti na funkci revizora se seřadí podle klesajícího počtu získaných hlasů. Za revizory se  
považují ti kandidáti, kteří se umístili na tolika čelních místech, kolik revizorů bylo stanoveno. 
 
Při rovnosti hlasů mezi dvěma a více kandidáty na rozhodujících místech bude při všech stupních 
voleb zařazeno mezikolo voleb, které se uskuteční aklamací. Opakuje-li se hlasování třikrát se stejným 
nerozhodným výsledkem, rozhodne los. 
 
Hlasování delegáta je neplatné, jestliže: 

- označil na kandidátní listině pro danou volbu více kandidátů, než je povoleno. 
- kandidátní listinu upravil jinak, než je stanoveno, takže nelze zjistit, koho volil, nebo je na              

kandidátní listině škrtáno. 
 
E.   Závěrečná ustanovení 
O provedených volbách vypracuje volební komise protokol, který předá nově zvolenému předsedovi 
ČAS k uložení po celé funkční období. 
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