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Rozdělovník 
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 29. listopadu 2021 
 
Český paralympijský výbor 
 
Informace k zasedání členské schůze 4. 12. 2021 
 
Vážení sportovní přátelé! 
 
dne 4. 12. 2021 se od 11.00 hod. uskuteční zasedání členské schůze jako nejvyššího orgánu 
Českého paralympijského výboru. 
 
Místem konání je Hotel Duo na adrese Teplická 492, 190 00 Praha 9. Prezentace přítomných 
členů bude zahájena v 10:30 hodin. V příloze Vám zasíláme k Vašemu prostudování návrh 
jednacího a volebního řádu. 
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Aktuální protiepidemická opatření umožňují účast osobě, která: 

a) byla očkována a zároveň od dokončení očkování uplynulo nejméně 14 dnů; 
b) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 s tím, že uplynula doba nařízené 

izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní; nebo 
c) předloží negativní výsledek z PCR vyšetření, které absolvovala nejdéle před 72 

hodinami, pokud zároveň: 
a. nedovršila 18 let; 
b. doloží skutečnost, že se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19, 

a to způsobem stanoveným v krizovém opatření; nebo 
c. byla očkována, nicméně: 

i. od aplikace první očkovací dávky u jednodávkového schématu nebo od 
aplikace druhé očkovací dávky u dvoudávkového schématu neuplynula 
doba 14 dnů, nebo 

ii. u dvoudávkového schématu ji nebyla dosud podána druhá očkovací 
dávka a zároveň od první očkovací dávky neuplynula maximální doba 
stanovená pro aplikaci druhé dávky. 

 
Učiníme vše pro to, aby se zasedání uskutečnilo presenční formou. Pokud by se v tomto týdnu 
protiepidemická opatření změnila a zasedání členské schůze by bylo znemožněno, uskutečnilo 
by se on-line zasedání (informace bychom zaslali dodatečně).  
 
Každý člen může vyslat na zasedání dva zástupce a nezbytný doprovod. Současně se za každého 
člena může zúčastnit jeden host, o dalších hostech rozhoduje členská schůze. Byť se jedná 
z pohledu českého paralympismu o přelomový okamžik, dovolujeme si Vás požádat, aby každý 
z Vás zvážil, zda je osobní účast „nehlasujících“ osob vzhledem k aktuální situaci nezbytná.  
 
K programu zasedání doplňujeme, že na úvod přislíbil účast předseda Národní sportovní 
agentury, pan Filip Neusser. 
 
Těšíme se na setkání! Se srdečným pozdravem 
 
za Český paralympijský výbor a Výkonné grémium 
 
 
 
Alena Erlebachová 
výkonná předsedkyně  
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