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Zápis z Členské schůze ČAA, z. s. 

 

Termín: 2. 5. 2016, 19:00 – 19:45 

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

 

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

Mahrová G., Členové ČAA - Celkem 30 účastníků (viz. Příloha č. 1 - 

Prezenční listina)  

Omluveni za VV: Burešová, Z. 

 

I. Úvodní slovo předsedy ČAA 

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

Konstatoval, že je přítomno 30 členů z celkového počtu členů 139 členů. Členská schůze není 

usnášeníschopná. Po ukončení přestávky předseda v souladu s bodem 8.8. zahájil zasedání 

členské schůze  (náhradní). Konstatoval, že je přítomno 30 členů. 

 

 

II. Představení Výroční zprávy za rok 2015 

Předseda popsal důležité body Výroční zprávy za rok 2015, shrnul tak činnost ČAA v tomto 

období:  

o Celkem ke  2. květnu 2016 má ČAA 139 členů. 

 

o Zdravotní výkony adiktologa.  

Aktuálně je uzavřeno 11 smluv se zdravotními pojišťovnami. Výsledkem jednání v roce 2015 

je dohoda se třemi největšími zdravotními pojišťovnami v ČR (VZP, ČPZP, ZP MV) o 

uzavření nových smluv s odborností 919 od ledna 2016, a to se sedmi a více adiktologickými 

ambulancemi v ČR.  

 

o Reforma psychiatrické péče. 

Ministerstvo zdravotnictví iniciovalo vzniku různé pracovní skupiny k tématu reformy 

psychiatrické péče. ČAA je ve 3 pracovních skupinách (Tvorba standardů a metodik; 

Rozvoj sítě psychiatrické péče; PS Adiktologie). V budoucnosti je v plánu vznik tzv. 

„center duševního zdraví“, ČAA navrhovala, aby v pracovním týmu těchto center byl 

adiktolog. Druhým typem zařízení jsou tzv. „rozšířené psychiatrické ordinace“, v nichž se 

s pozicí adiktologa počítá. Toto představuje zásadní obrat oproti minulému roku – 

s adiktologií se (vedle gerontopsychiatrie a psychiatrické péče o děti a dospívající) počítá 

jako s jednou zásadní oblastí v reformě reformy psychiatrické péče. 
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o Zapojení ČAA do pracovních skupin.  

Předseda ČAA seznámil s výčtem pracovních skupin, v nichž je aktuálně asociace 

personálně zastoupena: 

Adiktologické fórum (RVKPP, A.N.O., SNN ČLS JEP, ČAA) 

Akreditační komise MZ ČR pro nelékařské zdravotnické obory 

Členství v Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky  

Dotační výbor (protidrogová politika) RVKPP  

Dotační výbor (protidrogová politika) MZ ČR  

Generální ředitelství vězeňské služby ČR – pracovní skupina pro implementaci Koncepce 

adiktologické péče do oblasti vězeňství  

Pracovní skupina pro návykové nemoci MZ ČR 

Pracovní skupina k oblasti hazardního hráčství RVKPP  

Pracovní skupiny v rámci Reformy psychiatrické péče MZ ČR  

Přípravný výbor České komory zdravotnických pracovníků 

Spolupráce s Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, časopisem Adiktologie. Společností 

pro návykové nemoci ČLS JEP a Asociací poskytovatelů sociálních služeb (APSS ČR) 

Výbor pro udělování certifikací odborné způsobilosti programů školské primární prevence 

rizikového chování MŠMT ČR  

Výbor zástupců resortů a institucí RVKPP 

Výběrové komise krajských úřadů v rámci výběrových řízení na poskytovatele zdravotní péče 

v oboru adiktologie  

Zkušební komise MZ ČR  

 

o Činnost kreditní komise ČAA.  

Celkem bylo v roce 2015 vysloveno souhlasné stanovisko s 20 vzdělávacími aktivitami 

pro adiktology.   

 

o Participace ČAA na výběrových řízeních v rámci krajských úřadů na 

poskytovatele zdravotní péče v oboru adiktologie.  

ČAA je zvána na téměř každé VŘ v krajích. V roce 2015 proběhlo celkem 10 výběrových 

řízení na poskytovatele zdravotní péče v oboru adiktologie. 

 

o Finanční zpráva a zpráva revizní komise 

K 1.1.2016 byl evidován na účtu ČAA zůstatek ve výši: 5.483,- Kč. 

Revizní komise provedla 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.“  
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o Odborná sekce pro výkon profese adikologa (OSPA) 

Ustavující setkání Sekce pro výkon profese adiktologa se konalo ve Žďáře nad Sázavou 

dne 15. 10. 2015. Na programu byly převážně praktické otázky spojené s výkonem 

profese adiktologa v adiktologických ambulancích. Celodenního zasedání se zúčastnilo 

přibližně 30 účastníků. Druhé setkání proběhlo v rámci konference v Bílé Vodě v březnu 

2016. Předsedou sekce byl zvolen Bc. Tomáš Brejcha. Další setkání proběhne na podzim 

2016, čas a místo bude upřesněno. Členové obdrží informaci e-mailem. 

 

o Klinický adiktolog  

Pokračuje společné úsilí ČAA a 1. LF UK ve vztahu k definici, tvorbě a realizaci 

vzdělávacího programu specializačního vzdělávání v oboru klinická adiktologie. Obor 

specializačního vzdělávání „klinická adiktologie“ vychází mimo jiné z Koncepce vzdělávání 

v oboru adiktologie pro období 2014-2020, kterou společně vypracovala a schválila právě 

Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP, Česká asociace adiktologů a Klinika adiktologie 

1. LF UK a VFN v Praze. 

 

 

III. Nové Stanovy ČAA 

Stanovy ČAA byly upraveny tak, aby vyhovovaly novému Občanskému zákoníku. Po nabytí 

usnášení schopnosti členské schůze (dle Stanov, části VIII., 8.11) byla zahájena diskuze a 

hlasování o nové podobě stanov ČAA). Z diskuze vyplynula tato rozhodnutí: 

 

Bod 8.12. 

Jednání členské schůze zahajuje předseda nebo místopředseda, který ověří usnášeníschopnost 

členské schůze. Předseda nebo místopředseda řídí zasedání členské schůze, pokud nenechá 

zvolit jiného předsedajícího členské schůze. Program jednání může být doplněn o další body 

k jednání rozhodnutím nadpoloviční většiny přítomných členů s právem hlasovat 

 

Bod 9.2. 

Výkonný výbor má vždy lichý počet členů, nejméně tři (3) a nejvýše devět (9) členů; 

konkrétní počet členů na příslušné funkční období stanoví volební členská schůze.  

 

Bod 4.3  

Přidruženým členem se může stát: 

(b) fyzická osoba, která dosáhla vysokoškolského vzdělání  v jiném  oboru než adiktologii 

a s ohledem na odborné zaměření dosaženého vzdělání nesplňuje kvalifikační předpoklady k 

získání odborné způsobilosti adiktologa dle bodu 4 . 2 / b .  a  ani se nezabývá 
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poskytováním služeb dle 4.3./a., avšak pracuje v oboru adiktologie po dobu nejméně tří (3) 

let a její  řádné přidružené členství  písemně  doporučili  minimálně  3  řádní  členové  a  toto 

doporučení potvrdí minimálně třetina (1/3) členů výkonného výboru. 

 

Hlasování o nové podobě stanov: pro 30, proti 0, zdržel/a se 0 

 

IV. Různé, dotazy, diskuze 

Členské poplatky - Členové byli vyzváni k zaplacení členského poplatku.  

Železný adiktolog 2016 - ČAA je partnerem akce Železný adiktolog a členové byli 

vyzváni k aktivní účasti. Termín konání 23. července v Českých Budějovicích.  

 

V. Ukončení členské schůze. 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Prezenční listina členské schůze – fyzicky v sídle ČAA 

Příloha č. 2 – Prezentace Členská schůze 2016 

Příloha č. 3 – Stanovy ČAA 

 

 

Zapsala: Mgr. Lucie Jurystová 

Schválil: Mgr. Ondřej Sklenář 

 

V Seči-Ústupkách dne 2. května 2016 


