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POZVÁNKA 
 

na výroční schůzi plzeňské pobočky JČMF, která se bude konat ve čtvrtek 27. března 2014 

od 15,30 hod. v borském areálu Západočeské univerzity v Plzni, v budově Fakulty aplikovaných 

věd a Fakulty strojní, Univerzitní 22, v místnosti UV 115 (přízemí, naproti vrátnici). 

 

Program: 

 

15:30 - 16:30 Výroční schůze plzeňské pobočky JČMF 

- zpráva o činnosti pobočky, zpráva o hospodaření pobočky 

- plán činnosti  

- zpráva o MO a FO 

- sjezd JČMF 2014 v Brně 

- volby do výboru pobočky na volební období 2014-2018, volba kontrolní 

komise, volba delegátů na sjezd JČMF 

- diskuse, různé 

 

16:30 – 17:00 Po skončení výroční schůze je připraveno malé pohoštění, na které jsou srdečně 

zváni všichni členové plzeňské pobočky JČMF 

 

 

 

Těšíme se na Vaši účast a vzhledem k tomu, že jde o schůzi volební, věříme, že se dostaví co 

nejvíce členů plzeňské pobočky JČMF. 

 

 

 

 

 

 

 

 Doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. 

 předseda pobočky JČMF Plzeň 

 

 

 

 

Instrukce k volbám do výboru a kontrolní komise pobočky a k výběru delegátů sjezdu najdete 

na druhé straně pozvánky 



 

INSTRUKCE K VOLBÁM DO VÝBORU A REVIZNÍ KOMISE POBOČKY 

 

 podrobné (a aktuální) informace (včetně volebního řádu) najdete na webovských stránkách 

pobočky www.jcmf.zcu.cz 

 volit je možno jednak přímo na výroční členské schůzi, resp. korespondenčně do 14 dnů od data 

konání výroční členské schůze (tj. do 10. 4. 2014 – rozhodující je datum odeslání) na adresu 

JČMF, pobočka Plzeň, RNDr. Petr Tomiczek, CSc., Univerzitní 22, 306 14 Plzeň 

 minimální počet členů výboru pobočky je dán stanovenými jmenovitými funkcemi (předseda, 

místopředseda, tajemník, hospodář), tj. je nutné zvolit minimálně čtyři členy výboru pobočky 

 minimální počet členů revizní komise jsou dva členové 

 platnost volby se řídí většinovým systémem; právoplatně jsou zvoleni ti kandidáti, kteří obdrželi 

nejméně 50 % platných hlasů 

 podkladem pro volby je kandidátní listina, kterou navrhuje výbor pobočky na základě návrhů 

získaných od členské základny; kandidáti musejí s návrhem vyslovit svůj souhlas 

 kandidátní listina se uzavírá na výroční členské schůzi pobočky; definitivní kandidátní listina 

(doplněná o kandidáty navržené na výroční členské schůzi) je následně vystavena na 

webovských stránkách pobočky www.jcmf.zcu.cz a slouží jako podklad zejména pro 

korespondenční volbu 

 úpravy ve volebních lístcích lze provést pouze zřetelným přeškrtnutím celého jména a příjmení 

kandidáta (což značí neudělení hlasu ve volbách), popř. zřetelným vepsáním jména jiného 

kandidáta (týká se pouze kandidátů doplněných na kandidátní listinu během výroční členské 

schůze) 

 průběh voleb sleduje volební komise, která následně vyhodnotí jejich výsledek a seznámí s ním 

voliče (vyvěšením na webovských stránkách pobočky www.jcmf.zcu.cz) 

 

 

INSTRUKCE K VOLBÁM DELEGÁTŮ NA SJEZD JČMF 2014 

 

 podrobné (a aktuální) informace najdete na webovských stránkách pobočky www.jcmf.zcu.cz 

 volit je možno jednak přímo na výroční členské schůzi, resp. korespondenčně do 14 dnů od data 

konání výroční členské schůze (tj. do 10. 4. 2014 – rozhodující je datum odeslání) na adresu 

JČMF, pobočka Plzeň, RNDr. Petr Tomiczek, CSc. Univerzitní 22, 306 14 Plzeň 

 za pobočku se volí dva delegáti sjezdu (kandidát, který skončí na třetím místě se stává 

náhradníkem pro případ, že některý ze zvolených kandidátů se sjezdu nemůže zúčastnit) 

 platnost volby se řídí většinovým systémem; právoplatně jsou zvoleni ti kandidáti, kteří obdrželi 

nejméně 50 % platných hlasů 

 podkladem pro volby je kandidátní listina, kterou navrhuje výbor pobočky na základě návrhů 

získaných od členské základny; kandidáti musejí s návrhem vyslovit svůj souhlas 

 kandidátní listina se uzavírá na výroční členské schůzi pobočky; definitivní kandidátní listina 

(doplněná o kandidáty navržené na výroční členské schůzi) je následně vystavena na 

webovských stránkách pobočky www.jcmf.zcu.cz a slouží jako podklad zejména pro 

korespondenční volbu 

 úpravy ve volebních lístcích lze provést pouze zřetelným přeškrtnutím celého jména a příjmení 

kandidáta (což značí neudělení hlasu ve volbách), popř. zřetelným vepsáním jména jiného 

kandidáta (týká se pouze kandidátů doplněných na kandidátní listinu během výroční členské 

schůze) 

 pokud počet udělených hlasů (tj. nepřeškrtnutých kandidátů) na daném volebním lístku převýší 

tři, je volební lístek neplatný 

 průběh voleb sleduje volební komise, která následně vyhodnotí jejich výsledek a seznámí s ním 

voliče (vyvěšením na webovských stránkách pobočky www.jcmf.zcu.cz) 
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