
Mimořádná členská schůze oddílu šermu TJ Bohemians Praha 

Vážení členové,  

chci vás informovat o svolání mimořádné členské schůze oddílu šermu TJ Bohemians Praha, která 
proběhne osobně v areálu TJ Bohemians Praha, Hagibor, Izraelská 6, Praha 10, 100 00 v nejbližším 
možném termínu, jakmile to vládní opatření týkající se epidemie viru SARS CoV-2 umožní.   

Místo konání schůze mimořádné členské schůze:  

TJ Bohemians Praha, Hagibor, Izraelská 6, Praha 10, 100 00 

Termín konání mimořádné členské schůze:  

Datum a čas mimořádné členské schůze budou stanoveny v nejbližším možném termínu ve 
chvíli, kdy toto konání mimořádné členské schůze umožní vládní opatření týkající se epidemie viru SARS 
CoV-2.  

Dne 22.ledna 2021 bylo vydáno usnesení č. 21/2021 Sb., usnesení vlády České republiky č. 55 
o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, a to do 14.února 2021, které 
stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto 
usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata.  

A dne 26.února 2021bylo vydáno usnesení vlády České republiky č. 196, vláda v souladu s čl. 5 
a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České 
republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako 
SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu ode dne 1.3.2021 na dobu do 21.3.2021. 

Dle těchto opatření je omezeno shromažďování osob, které v současnosti neumožňuje 
uskutečnění mimořádné členské schůze.  

Program mimořádné členské schůze: 

1. Prezence delegátů 
2. Schválení jednacího řádu 
3. Volba zbývajících 3 členů vedení oddílu šermu TJ Bohemians Praha 
4. Závěr 

V případě, že ani po 30 minutách od zahájení mimořádné členské schůze nebude mimořádná členská 
schůze usnášeníschopná (tj. nebude přítomna většina členů oddílu šermu), pak bude jednu hodinu po 
plánovaném začátku mimořádné členské schůze svolána náhradní mimořádná členská schůzce. 

Tato náhradní mimořádná členská schůze bude usnášeníschopná v počtu přítomných. Náhradní 
členská schůze bude jednat o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání – svolané 
mimořádné členské schůze. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů oddílu. 

S pozdravem 

MUDr. Vladimír Moravec 

předseda oddílu šermu TJ Bohemians Praha  


