
Ustanovující Shromáždění členů Sekce mladých zahradníků (dále jen "SMZ") při Svazu 
zakládání a údržby zeleně, z.s. (dále jen "SZÚZ") schválilo tento vnitřní předpis. 
 

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ SMZ 
 
oddíl I – JEDNACÍ ŘÁD SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ SMZ  
1. Tento jednací řád stanoví pravidla pro jednání Shromáždění členů SMZ a způsob volby 
Rady SMZ. 
 
2. Shromáždění členů SMZ je svoláváno Radou SMZ 1x ročně prostřednictvím kanceláře 
SZÚZ. Pozvánku s uvedením místa, data a času konání a s návrhem programu zašle 
kancelář elektronicky všem členům SMZ. Na zasedání Shromáždění členů SMZ může 
přizvat další osoby, považuje- li to za významné pro jednání Shromáždění členů SZM. 
 
3. Jednání Shromáždění členů SMZ je veřejné, nerozhodne-li Shromáždění členů SMZ 
hlasováním jinak. 
 

4. Jednání Shromáždění členů řídí předseda Rady SMZ nebo jím určený zástupce v 
souladu se schváleným programem jednání. 
 
5. Prezenci na Shromáždění členů SMZ zajišťují osoby zvolené Shromážděním za členy 
mandátní komise, které provádějí rovněž následné sčítání hlasů.  
 
6. Pro přípravu usnesení a ověření jeho správnosti je ustavena návrhová komise. Nebyla-li 
zvolena návrhová komise, provede ověření usnesení Rada SMZ. 
 
7. Usnesení Shromáždění členů SMZ jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů přítomných 
členů. Usnesení obdrží nejpozději do jednoho měsíce od jejího konání všichni členové SMZ. 
 

8. O přijímání a změnách se rozhoduje tří pětinovou většinou přítomných členů. 
 
9. Hlasování o usnesení a ostatní hlasování, kromě voleb, probíhá jako veřejné, zdvižením 
ruky, nerozhodne-li Shromáždění členů SMZ, že je toto hlasování tajné.  
 
oddíl II - VOLEBNÍ ŘÁD ORGÁNŮ SMZ 
10. Tento volební řád je závazný pro volbu členů Rady SMZ. 
 
11. Volby členů Rady SMZ jsou tajné, nerozhodne-li Shromáždění členů, že jsou veřejné. 
 
12. Pro dohled nad legitimností voleb je veřejně volena zpravidla volební komise, a to 
z přítomných osob, které nekandidují.  
 
13. Základem pro sestavení seznamu kandidátů je návrh orgánu nebo člena SMZ. K návrhu 
se může v diskusi vyjádřit, popřípadě jej doplnit kterýkoliv člen SMZ. K návrhům se 
vyjádří zejména navrhovaní. Po skončení diskuse je sestavena kandidátka, na které jsou 
uvedeni všichni navržení kandidáti, kteří se svou kandidaturou vyjádřili souhlas. 
 
14. Vlastní volba probíhá odevzdáním řádně označených volebních lístků s uvedením jmen 
maximálně tolika kandidátů, kolik je členů orgánu, do kterého se volí.  
 
18. Volební komise sečte hlasy a s výsledky seznámí Shromáždění členů SMZ. Námitky 
proti výsledku voleb mohou členové SMZ vznášet nejpozději do konce Shromáždění členů. 
 
 
V Praze, 30. 3 2019 


