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Zápis z jednání členské schůze 

 

Místo konání: Praha, Na Václavce 1135/9 

Termín konání: 20. února 2013, 13-15:30 hodin 

 

Přítomni (v abecedním pořadí):  

Bouška Jiří, Cinková Ludmila, Čalovka Ondřej, Exnerová Markéta, Gregor Pavel, Hošek 

Marek, Janouškovec Vojtěch, Jurystová Lucie, Mahrová Gabriela, Sklenář Ondřej, 

Sklenářová Francová Kateřina, Zatřepálek Jiří 

 

Na základě plné moci: Fidesová Hana (Jurystová Lucie), Miovský Michal (Sklenář Ondřej), 

Burešová Zdeňka (Jurystová Lucie) 

 

Omluveni: Adameček, Drápalová, Fabián, Holasová, Nenadálová, Petrišková, Plaček, 

Randák, Řepová, Staníček, Šibalová 

 

Schůzi ve 13:10hod zahájil Bc. Sklenář, předseda sdružení. Konstatoval, že počet přítomných 

členů je 12, přičemž všichni přítomní jsou řádnými členy sdružení. Představil program schůze 

a schůzi zahájil.  

 

Program: 

1. úvodní slovo předsedy ČAA, přivítání 

 

2. představení aktivit a zprávy ČAA za rok 2012 + diskuze k jednotlivým tématům 

2.1. rekapitulace členské schůze z AT konference 2012 – vstup ČAA do Přípravného 

výboru české komory zdravotnických pracovníků. omory nelékařů   

2.2. rekapitulace vývoje ČAA v letech 2009-2012 

2.3. adiktologie vs. adiktolog / diskuze – ČAA primárně zastupuje zdravotnickou 

nelékařskou profesi adiktologa, ne celý obor adiktologie, v rámci sociálních služeb 

vznikla sekce adiktologů (Michal Němec), ale s nimi ČAA prozatím nikdy 

nekomunikovala; v rámci zdravotních služeb není jasné kdo zastupuje lékaře v našem 

oboru;  

2.4. zdravotní výkony – rekapitulace vývoje + aktuální stav 

2.4.1. 24.1. 2013 návrh výkonů oficiálně odeslán na MZ ČR a 21.2.2013 jednání, 

jednání se zúčastní spolu O. Sklenářem také zástupce SNN ČLS JEP- prim. 

Popov, nový sazebník výkonů by měl být účinný od 1. ledna 2014; Další jednání 
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na MZ ČR naplánováno na 7. 3. 2013. Po předchozím zapracování dvou kol 

připomínek se jedná o tyto návrhy zdravotních výkonů:  

 Vyšetření adiktologem při zahájení péče 

 Vyšetření adiktologem kontrolní  

 Minimální kontakt adiktologa s pacientem  

 Adiktologická terapie individuální  

 Adiktologická terapie skupinová  

 Adiktologická terapie rodinná  

 

Současně ČAA podala žádost o zařazení výkonu "ošetřovací den v denním adiktologickém 

stacionáři" do kapitoly 5 - ošetřovací dny. 

 

2.5. spolupráce na Koncepci sítě služeb 

2.6. Pracovní skupiny, v nichž, je ČAA zastoupena – stěžejní partner je MZČR 

2.6.1. především oblast vzdělávání, akreditace 

2.6.2. pracovní skupina pro návykové nemoci MZČR 

2.6.3. skupina NAPAL/MZČR – akční plán k omezení škod působených alkoholem 

2.7. kreditní komise – za rok 2012 16 akreditovaných akcí – otázka prodlouženého 

období, za něž je potřeba sbírat kredity (na 10 let) 

2.8. participace na přípravě nových zákonů a vyhlášek – místo zákona 96/2004 Sb. a 

novela vyhlášky 55/2011 Sb. (zejména doplnění o mgr. stupeň adiktologů, 

specializace – klinický adiktolog), novela úhradové vyhlášky, PVT vyhláška, katalog 

prací 

2.9. transformace psychiatrické péče – zpracována Strategie  

2.10. AT konference 2013 – přihlášení 2 příspěvků za ČAA: Zdravotnické výkony 

v adiktologii a Adiktolog jako soudní znalec 

2.11. výzva/témata pro nový VV 

2.11.1. konference na témata, která řeší ČAA  

2.11.2. jak získávat nové členy v následujícím období  

 

3. VOLBY 

3.1. seznámení s volebním řádem – schůze je usnášeníschopná (dle článku 8.8. platných 

stanov sdružení);  

3.2. představení nominovaných kandidátů 

3.3. všichni nominovaní s kandidaturou souhlasili 
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3.4. během hlasování bylo přítomno 11 členů s právem hlasovat, 3 plné moci, nominovaní 

nesmějí hlasovat sami pro sebe  

3.5. členská schůze se shodla na způsobu volby nového výkonného výboru, a to jednotlivě 

po kandidátech, pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0 

3.6. volby o jednotlivých členech nového VV 

3.7. volba kandidátů:  

3.7.1. Mgr. Zdeňka Burešová 

3.7.1.1. pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1 

3.7.2. Mgr. Ondřej Čalovka 

3.7.2.1. pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0 

3.7.3. Mgr. Eva Drápalová – odstoupila z volby 

3.7.4. Bc. Vojtěch Janouškovec 

3.7.4.1. pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0 

3.7.5. Mgr. Lucie Jurystová 

3.7.5.1. pro: 11, proti: 0, zdržel se: 2  

3.7.6. Mgr. Gabriela Mahrová 

3.7.6.1. pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0 

3.7.7. Bc. Ondřej Sklenář 

3.7.7.1. pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1 

3.7.8. Mgr. Jiří Zatřepálek 

3.7.8.1. pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0 

3.8. Řádní členové jednomyslně zvolili nový 7-členný výkonný výbor v navrženém 

složení. Předseda konstatuje, že členy výkonného výboru byli zvoleni: Mgr. Zdeňka 

Burešová, Mgr. Ondřej Čalovka, Bc. Vojtěch Janouškovec, Mgr. Lucie Jurystová, 

Mgr. Gabriela Mahrová, Bc. Ondřej Sklenář, Mgr. Jiří Zatřepálek 

 

4. diskuse k relevanci vzniku etické, revizní komise a odborných sekcí 

4.1. odborné sekce – členská schůze se shodla, že v současné době není nutnost volit 

odborné sekce ČAA – vize je spíše propojovat aktivity ČAA s aktivitami např. 

A.N.O. apod.  

4.2. etická komise – etické otázky spojené s výkonem jednotlivých povolání bude 

v budoucnu řešit Komora nelékařů, tudíž v současné době není aktuální etickou 

komisi ČAA volit 

4.3. revizní komise – bude nutnost komisi zvolit nejpozději na příští členské schůzi, úkol 

pro nový VV: ustanovit do příští členské schůze revizní komisi/revizora sdružení 

hlasování – pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0 
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5. diskuze  

5.1. návrh pořádat členské schůze na AT konferenci kvůli větší kumulaci členů ČAA 

 

6. ukončení členské schůze 

 

7. zasedání nového výkonného výboru (volba předsednictva, neveřejné) 

 

 

 

Zapsala: Lucie Jurystová 

V Praze dne 20. února 2013 

 

 

Za výkonný výbor stvrzují správnost zápisu: 

 

 

________________________   

        Bc. Ondřej Sklenář 

          předseda sdružení 

 

 

 

___________________________   ___________________________ 

      Bc. Vojtěch Janouškovec                    Mgr. Lucie Jurystová        

 

 


