
Milé kolegyně a kolegové, 
 
od ledna 2010 dojde k navýšení členských příspěvků ČAS (viz níže, příp. na www.cnna.cz ). 
Tuto skutečnost nemůže výbor naší sekce ovlivnit, ale jako malou kompenzaci Vám chceme 
nabídnout  možnost účasti na konferenci konané dne17.4.2010 zdarma. Tato nabídka se týká 
pouze řádných členů SFA/ČAS. Vzhledem k omezené kapacitě sálu i zajištění občerstvení 
je nutné se po zveřejnění pozvánky závazně přihlásit. O možnosti přihlášení na uvedenou 
konferenci budete včas informováni. Přihlášení je pro Vás závazné, a v případě neúčasti bez 
jakékoliv omluvy, Vám bude poplatek účtován zpětně. V případě náhlé neúčasti prosíme o 
včasnou omluvu, aby uvolněné místo mohlo být nabídnuto dalším zájemcům. 
 

Dotazy a informace týkající se členství – např. platba v době mateřské a rodičovské dovolené 
nebo důchodu, ukončení členství apod.  Vám budou zodpovězeny na: 
Členská základna – přihlášky, placení příspěvků, p. Věra Kunová 
evidence.clenu@cnna.cz  tel.: 222 782 305 (po-pá 17-19 hod.) 
 

Úhrada členského příspěvku je platná vždy na ten kalendářní rok (leden-prosinec), ve kterém 
byl příspěvek zaplacen (pokud má člen uhrazeny roky předešlé), bez ohledu na datum, 
respektive měsíc úhrady. Veškeré informace o způsobu úhrad a podmínkách členství najdete 
na www.cnna.cz 
Peněžní ústav: Komerční banka Praha 1  
Číslo účtu: 27033–021/0100  
Konstantní symbol: 379  
Variabilní symbol: vaše evidenční číslo ČAS 
Nezaplacení příspěvku ČAS neurguje!!!  
 
Při případném zrušení vstupu pro členy na www.cnna.cz je třeba kontaktovat přímo 
p.Kunovou. Aktuální seznamy členů sekce FA nám předává ČAS na vyžádání.  
 
******************************************************************** 
NAVÝŠENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ ČAS 
Od 1.1.2010 bylo schváleno Sněmem předsedů sekcí a regionu navýšeni členských příspěvků. 
Členské příspěvky se nenavyšovaly od roku 2003. Do roku 2008 dostávala ČAS dotace od 
Ministerstva zdravotnictví v částce cca 1 000 000,- Kč ročně, které byly použity na další 
vzdělávání, včetně poplatků do mezinárodních organizací. V roce 2009 jsme již žádnou dotaci 
neobdrželi a situace v následujícím období bude obdobná. Za posledních 5 let došlo také k 
nárůstu cen poštovného, telefonu i pronajmu prostor nutných pro činnost. Při zachování 
současné činnosti a servisu, který ČAS poskytuje, je nezbytné pro další období příspěvky 
navýšit. Proto bylo na Sněmu předsedů odhlasováno na návrh prezidia ČAS toto řešení. Bylo 
navrženo zvýšení členských příspěvků v ČAS od 1.1.2010 a zvýšeni poplatku odsouhlasil 
Sněm předsedů sekcí a regionů následovně: 
500,- Kč za každou sekci / region (zvýšení cca o 16,- Kč měsíčně), 
200,- Kč pro členy na mateřské a rodičovské dovolené a nepracující důchodce 
               (tato sleva platí pouze pro jednu sekci / region), 
250,- Kč pro členy Sekce sester seniorek. 
 

Sněm předsedů sekcí a regionů zrušil možnost přerušeného členství. Důvodem je zneužívání 
členy ČAS. Více informaci naleznete v posledních zápisech prezidia a v zápise ze sněmu 
předsedů, které naleznete na: http://www.cnna.cz/prezidium/zapisy-z-jednani/.  
 
********************************************************************* 



 


