
 
Zápis z Členské schůze ČAA 2014 

Termín: 28. 4. 2014 19:00 

Místo: Hotel JEZERKA s.r.o., Seč – Ústupky 278, 53807   

 

Přítomni:  Výbor ČAA – Sklenář O., Janouškovec V., Zatřepálek J. Čalovka O., 

Mahlerová G.,  

  Členové ČAA - Celkem 19 účastníků (viz. Příloha č. 1 - Prezenční listina). 

 

Průběh schůze: 

1. Úvodní slovo 

Předseda výkonného výboru ČAA Bc. Ondřej Sklenář zahájil členskou schůzi, popsal 

roli ČAA na letošním ročníku AT konference (odborný partner), seznámil přítomné 

účastníky schůze s nárůstem členské základny ČAA a připomenul činnost 

sedmičlenného výboru ČAA.  

2.  Výroční zpráva 2013 

Předseda ČAA popsal důležité body výroční zprávy ČAA, která je uveřejněna na 

oficiálním webu ČAA (http://www.asociace-adiktologu.cz/zakladni-

informace/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-caa-2013_fin/) . Zdůraznil některé její body 

(např.: Zdravotní výkony adiktologa, Zapojení ČAA do pracovních skupin, Přípravný 

výbor české komory zdravotnických pracovníků, Kreditní komise ČAA, Jednání s 

VZP a svazem pojišťoven,  atd…).  

V rámci představení činnosti ČAA na poli zdravotnictví (Zdravotní výkony 

adiktologa, Jednání s VZP a svazem pojišťoven) se strhla diskuze ohledně kvalifikace 

a vzdělání adiktologa pro výkon ve zdravotnických službách. Předseda ČAA popsal 

dosavadní průběh a výsledek jednání s institucemi (MZ, VZP atd.), a zodpověděl 

dotazy všech přítomných účastníků. Zdůraznil roli výkonného výboru ČAA a jeho 

hlavní cíl zastupovat všechny členy ČAA v řešení těchto záležitostí. Diskuze 

rozptýlila obavy účastníků a dodala celé schůzi pozitivní atmosféru.     

3. Finanční zpráva 

Předseda ČAA Sklenář představil finanční zprávu za rok 2013 s příjmy a výdaji 

sdružení. Nikdo z přítomných neměl žádné dotazy ani komentáře.  



 
4. Pracovní skupiny se zástupci ČAA 

Předseda sdružení představil pracovní skupiny ve kterých působí zástupci ČAA (viz. 

Příloha č. 2 -  Prezentace Členská schůze 2014). 

5. Volby do revizní komise 

Člen výkonného výboru Mgr. Jiří Zatřepálek seznámil účastníky schůze s činností 

revizní komise a jejím složením (viz stanovy ČAA). Dále seznámil účastníky schůze 

s navrhovanými kandidáty a následně provedl volbu. Z navrhovaných kandidátů byla 

přítomna pouze Mgr. Kateřina Mladá (jež s nominací souhlasila), ostatní kandidáti 

(PhDr. Kateřina Andrlová a Mgr. Marek hošek) se ze schůze omluvili a plnou moci 

stvrdili svůj souhlas s nominací na navrhované funkce. 

Pro uvedení PhDr. Kateřiny Andrlové do funkce člena Revizní komise hlasovalo 19, 

proti 0, nikdo z účastníků schůze se nezdržel hlasování.     

Pro uvedení Mgr. Kateřiny Mladé do funkce člena Revizní komise hlasovalo 18, proti 

0, jeden účastník schůze se nezdržel hlasování. 

Pro uvedení Mgr. Marka Hoška do funkce člena Revizní komise hlasovalo 19, proti 0, 

nikdo z účastníků schůze se nezdržel hlasování. 

Členové Revizní komise ČAA na svém prvním setkání zvolí Předsedu revizní komise 

(volbu uvedou v Zápise ze setkání revizní komise). O své činnosti budou Členové 

revizní komise informovat výkonný výbor a členy ČAA.   

Po hlasování opustil místnost jeden účastník – počet členů schůze se na projednávání 

dalších bodů snížil na 18.   

6. Projednání a hlasování o přistoupení ČAA k Etickému kodexu a Etickému kolegiu 

SNN ČSL JEP 

Člen výkonného výboru Mgr. Jiří Zatřepálek seznámil členy schůze s Etickým 

kodexem a Etickým kolegiem SNN ČSL JEP, zdůraznil odeslání obou materiálům 

členům ČAA v dostatečném předstihu k projednání (13.4.2014). Po popisu 

praktických dopadů přistoupení k oběma dokumentům proběhlo hlasování. 

K přistoupení k dokumentům Etický kodex pracovníků v adiktologii a Etické 

kolegium SNN (včetně Jednacího řádu Etického kolegia SNN) hlasovalo 18 účastníků, 

0 proti, nikdo se nezdržel.    

7. Závěr schůze 

V závěru schůze vyzval Předseda výkonného výboru ČAA Sklenář přítomné účastníky 

k vyslovení podnětu pro další práci ČAA (další aktivity, vlastní konference atd).  



 
Ing. Mgr. Vendula Běláčková oznámila skutečnost, že kolegové z Gruzie založili 

vlastní asociaci adiktologů. Nabídla tak možnost budoucí možné zahraniční 

spolupráce. 

Mgr. Kateřina Mladá zdůraznila poptávku po vlastní adiktologické konferenci. Touto 

myšlenkou se bude výkonný výbor zabývat v dalších setkáních (možná realizace 

v roce 2015).  

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Prezenční listina členské schůze 

Příloha č. 2 – Prezentace Členská schůze 2014  

 

zapsal: Zatřepálek 


