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Rozdělovník 
Aktivně s vozíkem z.s. 
Czech Para Dance Sport, z.s. 
Česká asociace basketbalu na vozíku, z.s. 
Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců, z.s. 
Česká federace bocii, z.s. 
Česká federace Spastic Handicap, z.s. 
Česká golfová asociace handicapovaných, z.s. 
Česká jezdecká federace 
Česká střelecká asociace handicapovaných, z.s. 
Česká triatlonová asociace 
Česká asociace stolního tenisu 
Český badmintonový svaz 
Český kanoistický svaz 
Český lukostřelecký svaz 
Český Para sport 
Český paraflorbal, z.s. 
Český ragbyový svaz vozíčkářů 
Český svaz curlingu 
Český svaz cyklistiky 
Český svaz ledního hokeje, z.s. 
Český svaz mentálně postižených sportovců, z.s. 
Český svaz orientačních sportů, z.s. 
Český svaz taekwondo 
Český svaz zrakově postižených sportovců, z.s. 
Český tenisový svaz vozíčkářů 
Český veslařský svaz 
Český volejbalový svaz 
Svaz lyžařů ČR, z.s.  
 
V Praze 17. 11. 2021 
 
Český paralympijský výbor 
Změna místa konání členské schůze 
Nominace kandidátů 
 
Vážení sportovní přátelé! 
 
již od některých z Vás jsme obdrželi přihlášky za člena ČPV. Děkujeme a věříme,  
že přihlášených bude co nejvíce. 
 
Pokračujeme v přípravě „volební“ členské schůze a navazujeme tímto na naši předchozí 
komunikaci. 
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Z organizačních a technických důvodů jsme nuceni přesunout konání členské schůze do Hotelu 
Duo na adrese Teplická 492, Praha 9. Mění se pouze prostory, čas a datum zůstává stejný, 
tedy zasedání začne v 11 hodin, 4. prosince 2021. 
 
Hlavním bodem zasedání členské schůze bude volba nových členů do jednotlivých orgánů 
ČPV. Konkrétně proběhnou volby do následujících orgánů:  

− předseda a dva místopředsedové výkonného výboru ČPV, 
− čtyři členové výkonného výboru ČPV, 
− tři členové kontrolní a revizní komise ČPV, 
− tři členové etické komise ČPV. 

V příloze Vám jako organizacím osloveným stát se členem ČPV zasíláme nominační lístky  
na Vaše kandidáty do shora uvedených funkcí. Budete-li tedy mít zájem nominovat kandidáty 
na jednotlivé funkce nebo do všech volených funkcí, prosím, respektujte následující: 

• kandidát/kandidáti musí být plnoletí, bezúhonní a svéprávní; 
• konečný termín pro podání návrhů kandidátů do voleb na jednotlivé funkce je stanoven 

do 30. 11. 2021 do 23:59; 
• nominace kandidátů můžete zasílat doporučenou poštou do výše uvedeného termínu na 

adresu: Český paralympijská výbor, z.s., Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha; 
případně datovou schránkou ČPV (číslo: czm65fg) nebo skenem elektronicky na e-mail 
office@paralympic.cz  

• kandidáta/kandidáty uveďte na přiložený nominační lístek a nezapomeňte označit  
do jaké funkce jej navrhujete; 

• společně s nominačním lístkem nám zašlete vyplněný formulář kandidáta, vč. jím 
podepsaného předtištěného souhlasu a stručného životopisu s fotografií (takto získané 
informace o kandidátech zveřejníme na https://www.paralympic.cz před konáním 
členské schůze). 

Pro Vaši informaci, začátkem týdne od 29. listopadu Vám zašleme návrh jednacího řádu  
a dalších detailních informací v návaznosti na vývoj epidemiologických informací.  
 
Těšíme se na společné setkání a spolupráci. 
 
Se srdečným pozdravem 
za Český paralympijský výbor a Výkonné grémium 
 
 
 
 
Alena Erlebachová 
výkonná předsedkyně  
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