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Základní údaje  

Název organizace: Česká asociace adiktologů, o.s.  

Právní forma: občanské sdružení  

Registrace na MV ČR: 10. 2. 2009  

Registrační číslo: VS/1-1/74510/09-R  

IČO: 265 69 434  

Bankovní spojení: 229084150/0300 (Československá obchodní banka a.s., Lidická 43, 15000 

Praha 5)  

Sídlo sdružení: Cyprichova 706/1, 149 00 Praha 11   

Web: www.asociace-adiktologu.cz 

E-mail: info@asociace-adiktologu.cz 

 

Výkonný výbor České asociace adiktologů  

Bc. Vojtěch Janouškovec – 1. místopředseda  

Mgr. Lucie Jurystová – 2. místopředseda  

Bc. Ondřej Sklenář – předseda a statutární zástupce  

 

Členská schůze  

Celkový počet členů k 31. 12. 2012 – 82 členů 

Členská schůze proběhla dne 15. května 2012 v rámci republikové AT konference v hotelu 

Jezerka v Seči.  

Obsahem schůze bylo seznámení členů ČAA s aktivitami sdružení za předchozí roční období 

(viz. Výroční zpráva 2011), hlasování o zapojení ČAA do České komory zdravotnických 

pracovníků, informace o zdravotních výkonech adiktologa, apod.  

 

Kreditní komise  

Bc. Vojtěch Janouškovec  

Bc. Kateřina Sklenářová Francová  

Bc. Ondřej Sklenář – předseda komise  

 

 

 

http://www.asociace-adiktologu.cz/
mailto:info@asociace-adiktologu.cz
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Aktivity a působení ČAA v roce 2012 

I. Zdravotní výkony profese adiktologa  

Česká asociace adiktologů (ČAA) je koordinátorem pracovní skupiny zabývající se 

definováním zdravotnických výkonů pro oblast adiktologie. V současné době je rozpracován 

návrh několika výkonů, které by bylo možné sdílet s dalšími zdravotnickými odbornostmi 

(např. sestry), a navíc je připraven návrh na definování nových výkonů, specificky pro 

adiktology (oblast adiktologického vyšetření, terapie/poradenství a další specifické činnosti). 

 

Složení pracovní skupiny ČAA: 

Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková 

Mgr. Zdeňka Burešová 

Bc. Vojtěch Janouškovec 

Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, Csc. 

MUDr. Petr Nevšímal 

Bc. Ondřej Sklenář 

 

II. Pracovní skupiny  

Zástupci České asociace adiktologů působili a hájili zájmy profese adiktologa během roku 

2013 v těchto odborných a pracovních skupinách:  

- Adiktologické fórum  

- Akreditační komise MZ ČR pro nelékařské zdravotnické obory 

- Dotační výbor (protidrogová politika) RVKPP  

- Dotační výbor (protidrogová politika) MZ ČR  

- Pracovní skupina pro návykové nemoci MZ ČR  

- Pracovní skupina RVKPP pro financování oboru 

- Pracovní skupina ČAA pro tvorbu a definici seznamu adiktologických zdravotnických 

výkonů hrazených ze zdravotního pojištění 

- Programový výbor AT konference 2012 

- Programový výbor konference Primární prevence rizikového chování 2012 

- Přípravný výbor a představenstvo PV České komory zdravotnických pracovníků 

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

Společností pro návykové nemoci ČLS JEP. 

- Výbor zástupců resortů a institucí RVKPP, Úřad vlády ČR  

 

III. Přípravný výbor České komory zdravotnických pracovníků  

Česká asociace adiktologů patří mezi zakladatele zájmového sdružení právnických osob 

„Přípravný výbor České komory zdravotnických pracovníků“. 

Dne 21. 9. 2012 došlo na Magistrátu hl. m. Prahy k registraci zájmového sdružení 

právnických osob „Přípravný výbor České komory zdravotnických pracovníků“. Česká 

asociace adiktologů patří mezi spoluzakladatele zájmového sdružení. 
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Účelem PV ČKZP je spolupracovat v zájmu profesí sdružených v PV ČKZP na přípravě vzniku 

komory zdravotnických povolání dle zákona č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a 

uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností 

souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) ve znění pozdějších předpisů a jejím 

plnohodnotném začleněním do zákonné normy v právním řádu ČR. Za tímto účelem PV ČKZP 

vytváří uskupení pro efektivní koordinaci činností členů sdružení, pro vzájemnou spolupráci, 

vzájemné konzultace a předávání informací v oblasti zdravotnických povolání dle zákona 

č.96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. PV ČKZP poskytne trvalý prostor 

pro komunikaci mezi členy PV ČKZP a je platformou pro komunikaci a spolupráci s orgány 

veřejné správy, samosprávy, dalšími neziskovými organizacemi a jinými subjekty. 

 

Prvními členy představenstva PV ČKZP jsou: 

a) Mgr. Lenka Hejzlarová, 

b) Bc. Ondřej Sklenář, 

c) Bc. Alan Ryba, 

d) RNDr. Dagmar Gotzmannová, 

e) Doc. Dagmar Pavlů, 

f) Alexandra Seidlová, 

g) Mgr. Petr Máca. 

 

Zakladatelské organizace: 

Aliance masérů zdravotnických ČR, o. s., jednající Albína Komárková, členka 

Asociace domácí péče ČR, o. s., jednající Bc. Ludmila Kondelíková, prezidentka 

Asociace zrakových terapeutů, o. s., jednající PhDr. Dagmar Moravcová, předsedkyně 

Česká asociace adiktologů, o. s., jednající Bc. Ondřej Sklenář, předseda 

Česká asociace sester, o. s., jednající Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, prezidentka 

Česká konfederace porodních asistentek, jednající Mgr. Věra Vránová, Ph.D., prezidentka 

Česká sociace ergoterapeutů, jednající Bc. Kateřina Šuláková, viceprezidentka 

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s., jednající Ing. Lenka Janečková, jednatelka 

Česká společnost ortoptistek, jednající Mgr. Andrea Jeřábková, předsedkyněČeská 

společnost pro zdravotnickou techniku, jednající Ing. Zdeněk Šlégr, místopředseda 

Federace ortopedických protetiků technických oborů, jednající PhDr. Mgr. Václav Vlček, CSc., 

čestný člen 

Komora zubních techniků ČR, jednající Alexandra Seidlová, prezidentka 

Společenstvo českých optiků a optometristů, jednající Ing. Jiří Panenka člen představenstva 

Společnost instrumentářek, jednající Jitka Löblová, místopředsedkyně 

Společnost radiologických asistentů ČR o. s., jednající Mgr. Ondřej Krahula, předseda výboru 

Unie nelékařských pracovníků zdravotnických záchranných služeb ČR o. s., jednající Bc. Alan 

Ryba, předseda 

Unie porodních asistentek o. s., jednající Ivana Königsmarková, prezidentka 
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IV. Připomínkování důležitých dokumentů 

Novela zákona 96/2004 Sb. a vyhláška č. 55/2011Sb.  

Během roku 2012 probíhala připomínková řízení na MZ ČR k připravované novele zákona 

96/2004 Sb. a vyhláce č. 55/2011Sb. Jedná se o stěžejní zákon a vyhlášku ve vztahu k profesi 

adiktologa, jejímu ukotvení a popisu činností. Česká asociace adiktologů mimo jiné navrhla 

doplnění magisterského stupně vzdělávání adiktologa do zákona a rozšíření činností profese 

adiktologa o další odborné zdravotnické činnosti i s návrhy pro klinického adiktologa jakožto 

druhý stupeň připravovaného konceptu vzdělávání v adiktologii.  

 

Koncepce sítě služeb 

Dokument navrhuje koncepci specializovaných adiktologických služeb pro uživatele  

psychoaktivních látek a patologické hráče. Koncepce z pohledu odborné společnosti 

zohledňuje současné potřeby a vývojové trendy v oboru a usiluje o optimální využití 

potenciálu již existující sítě ambulantních i pobytových/rezidenčních služeb.  
 

V. Kreditní komise a CŽV  

V roce 2012 došlo na základě žádostí organizátorů vzdělávacích akcí (seminářů, konferencí, 

kongresů, apod.) a schválení kreditní komisí ČAA k zařazení celkem 16 akcí do systému 

celoživotního vzdělávání profese adiktologa. Seznam akreditovaných akcí je průběžně 

zveřejňován na webu ČAA. 

 
 

VI. Spolupráce na projektu NETAD 

Česká asociace adiktologů spolupracovala během roku 2012 na projektu NETAD jehož 

realizátor je Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze. Hlavním cílem projektu je síťování vědecko-

výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, výzkumnými 

organizacemi, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v oboru adiktologie. 

Smyslem je tedy vytvoření vzájemně propojených sítí pro vědu a výzkum v oboru adiktologie, 

posílení jejich přímé vazby, a také vytvoření společné grantové kanceláře oboru, sdílené 

všemi subjekty. Výsledek by se měl projevit na úrovni vstupů (objem finančních prostředků 

ČAA/KK/001/2012 Pracovní schůze SNN ČLS JEP - Purkyňky 2012

ČAA/KK/002/2012 Arteterapie a artefiletika v prevenci rizikového chování

ČAA/KK/003/2012 Odborná konference sekce TK A.N.O. - Setkání sekce terapeutických komunit

ČAA/KK/004/2012 Kriminalita a drogy

ČAA/KK/005/2012

XVIII. ročník celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 51. ročník 

celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP

ČAA/KK/006/2012 Letní škola harm reduction 2012

ČAA/KK/007/2012 Otevřený meziooborový seminář

ČAA/KK/008/2012 Mezinárodní adiktologická konference "Dokážu to?" - Teorie a praxe léčby závislostí 

ČAA/KK/009/2012 VII. AT konference v Plzni na téma Perspektiva financování drogových služeb v plzeňském kraji

ČAA/KK/010/2012 Sociální firma - inspirace z Vídně

ČAA/KK/011/2012 Psychiatrické sympozium Hlavolam IV

ČAA/KK/012/2012 VI. Adiktologická konference Jihočeského kraje - Místní prameny a vnitřní zřídla

ČAA/KK/013/2012 Konference IMPACT - infekce a testování uživatelů drog

ČAA/KK/014/2012 A.N.O.- seminář sekce harm reduction

ČAA/KK/015/2012 PPRCH - Konference primární prevence rizikového chování

ČAA/KK/016/2012 Pracovní schůze SNN ČLS JEP - Purkyňky 2013
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pro vědu, počet projektů atd.) i na úrovni výstupů (počet publikací, počet akademicky 

činných pracovníků atd.). 

 

VII. Komunikace navenek, facebook 

V roce 2012 jsme založili otevřenou skupinu České asociace adiktologů. Tato skupina je 

veřejně dostupná a může využívána všemi – jak členy, tak zájemci o dění v Asociaci. 

Postupem času se skupina rozvinula do platformy, která umožňuje nejenom distribuci 

informací od ČAA směrem k členům skupiny, ale také mezi členy navzájem. Je využívána pro 

vzájemné sdílení aktualit členů, nabídek práce, vzdělávacích akcí i „pouhých“ postřehů či 

komentářů ohledně dění v oboru. 

 

Finanční zpráva za rok 2012 

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 

AKTIVA KČ PASIVA KČ BILANCE/Kč 

Členské poplatky 3.900,- Vedení účtu 1.611,- zůstatek k 31. 

12. 2012 - 

703kč 

 

Akreditace 

(kreditní komise)  

6.750,- Výdaje  6.821,- 

Zůstatek k 31. 12. 

2011 

485,-  Členství PV 

ČKZP 

2.000,- 

Celkem 11.135,- Celkem 10.432,- 

 

 

Spolupracují instituce  

Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem odborným partnerům a spolupracujícím 

organizacím za jejich spolupráci v roce 2012.  

 

Klinika Adiktologie 1. Lékařské fakulty UK a VFN v Praze  

Časopis Adiktologie  

Český adiktologický institut  

Česká asociace sester  

Přípravný výbor České komory zdravotnických pracovníků 

Sdružení SCAN  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

Ministerstvo zdravotnictví ČR  

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky  

Společnost pro návyková nemoci ČLS JEP  

 

Kontakty  

Sídlo sdružení, kreditní komise: Cyprichova 706/1, 149 00 Praha 11   

Web: www.asociace-adiktologu.cz 

Dotazy a kreditní komise:   

http://www.asociace-adiktologu.cz/
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E-mail: info@asociace-adiktologu.cz 

 

Bc. Ondřej Sklenář – předseda sdružení 

E-mail: sklenar@asociace-adiktologu.cz 

Tel.: +420 734 622 261  

 

 

mailto:info@asociace-adiktologu.cz
mailto:sklenar@asociace-adiktologu.cz

