
Vážené členky, vážení členové České asociace sester, 

 

níže naleznete výsledky voleb 2023 do prezidia, do disciplinární a revizní komise a na post prezidentky. 

Volby se konaly v termínu 1. – 5. března 2023 

Delegátů, jejichž počet byl vypočítán dle klíče uvedeném ve volebním řádu, bylo celkem 90. 

Voleb se zúčastnilo celkem 84 z nich, 6 delegátů svou možnost volit nevyužilo. 

Kvórum bylo dosaženo 93, 33 %, volby jsou tedy platné. 

 

 

Post prezidentky tedy obhájila současná prezidentka Martina Šochmanová. 

Prezidium zůstává ve stejném složení jako doposud, paní Naděžda Halecká splnila podmínky a stává se 

tak náhradnicí. V případě, že by v průběhu volebního období někdo z prezidia odstoupil, postupuje a 

stává automaticky členkou prezidia. Součástí nově zvoleného prezidia však není. 

Závěr voleb do prezidia 

Všichni volení kandidáti splnili podmínky účasti voleb a dle Stanov České asociace sester, článek 7 

odstavec „Prezidium ČAS“, bod 2. Prezidium má 9 členů, tvoří je prezident, viceprezident a ostatní 

členové, prvních 8 členů postupuje do prezidia a tvoří s paní prezidentkou prezidium o devíti členech. 

Devátá kandidátka splnila také podmínky a stává se náhradnicí. V případě, že by v průběhu volebního 

období někdo z prezidia odstoupil, postupuje a stává se první náhradnice automaticky členkou prezidia. 



 

Revizní komise zůstává ve stejném složení. 

Závěr voleb do revizní komise České asociace sester 

Všechny volené kandidátky splnily podmínky účasti ve volbách a dle Stanov České asociace sester, 

Článek 9, odstavec Revizní komise ČAS, bod 2. Revizní komise ČAS má nejméně tři členy, ze svého 

středu volí předsedu a místopředsedu a tímto se stávají platnými členkami Revizní komise České 

asociace sester. 

 

 

Disciplinární komise se rozrostla o tři nové členky, pan Jiří Černoch svou pozici obhájil.  

Závěr voleb do disciplinární komise České asociace sester 

Všichni volení kandidáti splnili podmínky účasti ve volbách a dle Stanov České asociace sester se tímto 

stávají platnými členy Disciplinární komise České asociace sester v počtu čtyř členů. Článek 10 odstavec 

Disciplinární komise ČAS bod 1 a 2 Disciplinární komise ČAS má nejméně tři členy a má disciplinární 

pravomoc vůči všem orgánům a členům ČAS, ze svého středu volí předsedu a na návrh předsedy volí 

místopředsedu.  

 

Všem zúčastněným i všem zvoleným velmi gratulujeme a těšíme se na další spolupráci v novém 

volebním období. 

 

Mgr. Lenka Klímová, MBA, vedoucí kanceláře ČAS, pověřená organizací a dohledem nad konáním voleb   

Mgr. Barbora Klímová, správkyně webových stránek, pověřená technickým a mediálním zajištěním voleb 

 

V Praze, dne 8. 3. 2023 


