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Zápis z Členské schůze ČAA 

Termín: 8.6. 2015 19:00 

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

Přítomni: Výbor ČAA – Sklenář O., Jurystová, L., Zatřepálek J. Čalovka O., Mahrová G., 

Členové ČAA - Celkem 28 účastníků (viz. Příloha č. 1 - Prezenční listina)  

Omluveni za VV:  Janouškovec V., Burešová, Z. 

 

1. Úvodní slovo předsedy ČAA 

Předseda O. Sklenář zahájil jednání členské schůze a seznámil přítomné s programem. 

Upozornil na doplnění bodu do programu - návrh na založení členské sekce. Doplnění 

programu bylo jednomyslně odhlasováno, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.  

 

2. Představení Výroční zprávy za rok 2014: shrnutí činnosti ČAA za rok 2014 

Předseda popsal důležité body Výroční zprávy za rok 2014, shrnul tak činnost ČAA v tomto 

období:  

 Zdravotní výkony adiktologa. Předseda informoval o jednání s VZP, MZČR, 

Svazem zdravotních pojišťoven. Členové ČAA posléze sdíleli zkušenosti s uzavíráním 

smluv s pojišťovnami a předseda zodpověděl dotazy všech přítomných účastníků.  

 Zapojení ČAA do pracovních skupin. Jedná se o skupiny v rámci MZ ČR, RVKPP, 

MŠMT a podíl na tvorbě Akčního plánu Zdraví 2020 a Přípravného výboru České 

komory zdravotnických pracovníků. 

 Činnost kreditní komise ČAA. Předseda podal přehled počtu akreditovaných akcí a 

vyzval členy, aby aktivně akreditovali vzdělávací akce v rámci svých organizací, 

čímž mohou přispět k větší atraktivitě akcí dostupných pro adiktology. 

 Participace ČAA na výběrových řízeních v rámci krajských úřadů na 

poskytovatele zdravotní péče v oboru adiktologie. Výběrová řízení jsou novou 

agendou od roku 2014. Výkonný výbor (vždy pověřený člen) ČAA v těchto 

výběrových řízeních profesi adiktologa. V roce 2014 proběhlo celkem 14 výběrových 

řízení na poskytovatele zdravotní péče v oboru adiktologie. 

 Rozvoj národní spolupráce. V rámci národní spolupráce se jedná především o  

spolupráci se SNN ČLS JEP, Psychiatrickou společností ČLS JEP.  V roce 2014 

ČAA vyjadřovala odborné stanovisko k odebírání řidičských průkazů, otázky, které 

mají přesah do praxe.  



 

Česká asociace adiktologů            Sídlo sdružení:  
IČO 26569434 (u MVČR)     Cyprichova 706/1 
info@asociace-adiktologu.cz       149 00 Praha 4 - Háje 

 

 Rozvoj mezinárodní spolupráce. V minulém roce proběhlo setkání se zástupci 

Gruzínské asociace adiktologů. Na setkání bylo sdíleno know-how a zkušenosti z 

oboru.  

 

3. Seznámení se zprávou Revizní komise: finanční zpráva za rok 2014. Revizní komise 

provedla dne 29. 4. 2015 kontrolu hospodaření a činnosti ČAA s těmito výsledky: 

 

Předmětem revize bylo prověřit úplnost dokladů, vedení účtu, uložení a úplnost dokladů. 

Doklady jsou chronologicky uložené a obsahují potřebné náležitosti. Účetnictví je vedeno 

pomocí výpočetní techniky. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.  

 

4. Návrh na založení odborné sekce. Předseda jménem výkonného výboru předložil návrh 

na založení odborné sekce v rámci ČAA. Poté následovala diskuze. Byl navržen název: 

Odborná sekce zaměřená na výkon profese adiktologa. Vznik sekce byl podpořen 

hlasy všech přítomných členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Obecné cíle činnosti 

sekce jsou následující:  

• Sekce je primárně zaměřená na výkon profese adiktologa ve zdravotnictví  

• Řešena budou témata z oblasti ambulantní péče, výkonu profese adiktologa 

v lůžkových zařízeních a sociálních službách  

• Praktické a metodické aspekty provozu adiktologické ambulance  

• Komunikace se zdravotními pojišťovnami (ZP), sdílení zkušeností se ZP, 

vykazováním dat ZP, apod.   

• Sdílení dobré praxe  

• Hodnocení praktických stránek provozu adiktologickéambulance, návrhy na změny 

vyhlášek, metodické pokyny 

• Setkávání na odborném fóru alespoň 1 – 2x ročně  

 

Další kroky budou následující:  

 návrh termínu jednodenního setkáni na 13. 10. 2015 ve Žďáru nad Sázavou (prostory 

Spektrum) 

 do 31. 8. Možnost zaslat náměty/témata na první setkání na email ČAA 

 do 15. 9. Registrace účastníků, tj. možnost přihlásit se k účasti na prvním setkání sekce 

(podmínkou je členství v ČAA) na email ČAA 

5. Různé, dotazy, diskuze 

 Reakce na kritiku Koncepce sítě adiktologických služeb. Předseda informoval o 

jednání se zástupci Platformy pro komplexní přístup k závislostem, A.N.O. a RVKPP 

a výsledcích těchto jednání. 
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 Železný adiktolog. ČAA je partnerem akce Železný adiktolog a členové byli vyzváni k 

aktivní účasti.  

 Změny e-mailových adres. Členové byli požádáni, aby změny svých mailových adres 

ohlašovali na office@asociace-adiktologu.cz  

 

6. Ukončení členské schůze. 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Prezenční listina členské schůze 

Příloha č. 2 – Prezentace Členská schůze 2015 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Lucie Jurystová 

Schválil: Mgr. Ondřej Sklenář 

 

V Seči-Ústupkách dne 8. června 2015  


