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Základní údaje  

Název organizace: Česká asociace adiktologů, o.s.  

Právní forma: občanské sdružení (od 1. 1. 2014 dle Občanského zákoníku přechází právní 

forma na spolek)  

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  

Do 20. 2. 2013 

Mgr. Vojtěch Janouškovec – 1. místopředseda  

Mgr. Lucie Jurystová – 2. místopředseda  

Bc. Ondřej Sklenář – předseda a statutární zástupce  

 

Od 20. 2. 2013  

Mgr. Zdeňka Burešová 

Mgr. Ondřej Čalovka  

Mgr. Vojtěch Janouškovec – 1. místopředseda  

Mgr. Lucie Jurystová – 2. místopředseda  

Mgr. Gabriela Mahrová 

Bc. Ondřej Sklenář – předseda a statutární zástupce  

Mgr. Jiří Zatřepálek  

http://www.asociace-adiktologu.cz/
mailto:info@asociace-adiktologu.cz


Výroční zpráva za rok 2013 – Česká asociace adiktologů  

3 
 

Členská schůze  

Celkový počet členů k 31. 12. 2013 – 97 členů  

 

Kreditní komise  

Mgr. Vojtěch Janouškovec  

Mgr. Kateřina Sklenářová Francová  

Bc. Ondřej Sklenář – předseda komise  

 

Volby výkonného výboru 2013 

Členská schůze s pořadovým číslem pět proběhla dne 20. 2. 2013 v prostorách nadace NROS 

na Praze 5. Obsahem schůze bylo seznámení členů ČAA s aktivitami sdružení za předchozí 

roční období (viz. Výroční zpráva 2012) a volby do výkonného výboru.  

 

Aktivity a působení ČAA v roce 2013 

I. Zdravotnické výkony  

Koncepční práce ČAA na dokumentech potřebných pro rozvoj a pokračování procesu 

institucionalizace adiktologie ve zdravotnictví s vazbou na zlepšení financovaní oboru a 

dalšího vzdělávání v něm dosáhla prvního velkého úspěchu. 

Pracovní skupina k Seznamu zdravotních výkonů MZ ČR na svých jednáních ve dnech 21. 2., 

7. 3. a 21. 3. 2013 projednala a následně schválila návrhy České asociace adiktologů 

k zařazení nových zdravotních výkonů profese adiktologa (nelékaře) do připravovaného 

Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Podkladové materiály, tzv. registrační 

listy pro jednotlivé zdravotní výkony byli zpracovány pracovní skupinou ČAA v období 

listopad 2011 – březen 2013.  

Schválené zdravotní výkony nyní musí projít kontrolou MZ ČR a schválením ministrem 

zdravotnictví.  

Následně budou výkony uveřejněny v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, 

jež by měl být vydán dle záměru MZ ČR k 1. 7. 2013 s platností od 1. 1. 2014.  

Pracovní skupina k Seznamu zdravotních výkonů MZ schválila následující zdravotní výkony 

(celkem 6 typů zdravotních výkonů) pro profesi adiktologa: 

1. Vyšetření adiktologem při zahájení adiktologické péče 
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2. Vyšetření adiktologem kontrolní  

3. Minimální kontakt adiktologa s pacientem  

4. Adiktologická terapie individuální  

5. Adiktologická terapie rodinná  

6. Adiktologická terapie skupinová, typ I. Pro skupinu max. 9 osob  

Vedle toho pracovní skupina schválila možnost využití dvou stávajících výkonů z oblasti 

„Ošetřovací den“. Ošetřovací dny (dále jen OD) se vykazují při hospitalizaci pacienta na 

lůžkovém oddělení zdravotnického zařízení nebo při pobytu pacienta ve stacionáři, nebo při 

jednodenní péči na lůžku.  

Stávající ošetřovací dny, jež budou moci adiktologové využívat:  

1. 00041 - se vykazuje za jeden den pobytu pacienta ve stacionáři, pokud délka pobytu 

dosáhne alespoň 8 hodin. V případě stacionáře s psychoterapeutickým programem 

jako důvodem k přijetí do stacionáře pokud délka pobytu dosáhne alespoň 6 hodin. 

2. 00042 - se vykazuje za jeden den pobytu pacienta ve stacionáři s frakcionovaným 

programem, pokud délka pobytu dosáhne alespoň 3 hodin. 

Od 1. 1. 2014 je v platnostinová úhradová vyhláškaMZ ČR (Vyhláška o stanovení hodnot 

bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2014 – č. 428/2013 Sb.) 

a vedle toho Vyhlášku č. 421, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 

134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve 

znění pozdějších předpisů. Zde je nově zahrnuta profese adiktologa.  

 

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  

- NAPAL – Národní akční plán k omezení škod působených alkoholem 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 2013 

- Programový výbor konference Primární prevence rizikového chování 2013  

- Přípravný výbor a představenstvo PV České komory zdravotnických pracovníků 



Výroční zpráva za rok 2013 – Česká asociace adiktologů  

5 
 

- 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 

III. Přípravný výbor České komory zdravotnických pracovníků  

Zástupci ČAA se během roku 2013 pravidelně účastnili jednání představenstva a členských 

schůzí PV ČKZP. 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 

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

plnohodnotném začleněním do zákonné normy v legislativním 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. 

Kontakty na PV ČKZP: 

Přípravný výbor České komory zdravotnických pracovníků. 

Sídlo: Londýnská 15, 120 00 Praha 2 

Osobou oprávněnou jednat jménem PV ČKZP: Mgr. Dana Jurásková, Ph.D, MBA 

Tel. kontakt: 224 962 003 

 

IV. Kreditní komise a CŽV  

V roce 2013 došlo na základě žádostí organizátorů vzdělávacích akcí (seminářů, konferencí, 

kongresů, apod.) a schválení kreditní komisí ČAA k zařazení celkem 23 akcí do systému 

celoživotního vzdělávání profese adiktologa. Seznam akreditovaných akcí je průběžně 

zveřejňován na webu ČAA a zasílán členům ČAA v rámci pravidelných novinek emailem.  

Seznam akcí akreditovaných v roce 2013: 

 Odborný mezioborový seminář  

 Kurz rodinného poradenství pro pracovníky v pomáhajících profesích 

 Co když je u výměny dítě? (etická a právní dilemata harm reduction služeb) 

 Práce s dětmi ze znevýhodněného prostředí a dětmi ohroženými návykovými látkami 

v prenatálním období  
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 Konference pracovníků terapeutických komunit  

 AT Konference 2013 - Vývoj a obsah paradigmatu oboru adiktologie v ČR (XIX. Ročník 

celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 52. ročník 

celostátní konference AT sekce Psychistrické společnosti ČLS JEP) 

 Rodina a drogy 2013 

 Nové syntetické drogy – přehled, rizika, informace 

 Nové syntetické drogy – přehled, rizika, informace 

 Seminář Sekce Harm Reduction 

 Základy arteterapie a artefiletiky (konceptuální tendence) 

 Psychiatrické sympozium hlavolam V 

 Odborná konference: Skrytá a odkrytá populace uživatelů návykových látek 

 Návykové látky napříč obory 

 Pětiletý výcvikový kurz arteterapie a artefiletiky v prevenci rizikového chování  

 Letní škola Harm Reduction 2013 

 Adiktologická konference Jihočeského kraje VII. Ročník (Mimo střed) 

 Vývoj a výhled HR služeb a substitučních programů 

 konferece - jak se žije TK v Evropě  

 Konference primární prevence rizikového chování - PPRCH 2013 

 Prevence rizikového chování - propojování kognitivní, emocionální a tělové úrovně 

 Trauma - kreativita 

 Cena adiktologie - Bílá místa na mapě adiktologických služeb 

 

V. Zaostřeno na drogy – Vstup adiktologických služeb do systému zdravotnictví  

ČAA se výrazně podílela na přípravě prosincového čísla periodika Zaostřeno na drogy. To 

vyšlo pod názvem Vstup adiktologických služeb do systému zdravotnictví. Tento díl 

Zaostřena přináší praktický návod registrace a provozu adiktologické služby jako 

zdravotnického zařízení, informace o zdravotních výkonech profese adiktologa, stěžejní části 

z Koncepce sítě adiktologických služeb, atd.  

 

VI. Newsletter, Facebook Nové logo 

V druhé polovině roku 2013 došlo ke změně loga ČAA a to díky daru občanského sdružení 

Prevent, které zajistilo zpracování návrhů a realizaci nového loga pro ČAA.  

Dále jsme od listopadu 2013 zahájili zasílání novinek členům ČAA a to s frekvencí jednou 

měsíčně. Obsahem jsou především novinky ohledně profese adiktologa, přehled 

akreditovaných akcí a zajímavých vzdělávacích akcí, novinky ze zdravotnictví, apod.  
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V neposlední řadě jsme s vámi celý rok komunikovali přes email a odpovídali vaše dotazy 

zejména ohledně výkonu profese adiktologa či nových zdravotnických výkonů. Vedle toho 

jsme dosáhli na sociální síti Facebook přes 200 příznivců a zde jsme pak v rámci zjednodušení 

komunikace postupně začali přecházet pod stejným jménem na nový profil. Jedná se o 

klasickou "stránku", ne skupinu - jak tomu bylo doposud.  

Finanční zpráva za rok 2013 

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 

AKTIVA KČ PASIVA KČ BILANCE/Kč 

Členské poplatky 14.550,- Vedení účtu 2.000,-    

 

9050,-  

(k 31. 12. 

2013) 

Akreditace 

(kreditní komise)  

6.600,- Výdaje  8.803,-  

Zůstatek k 31. 12. 

2012 

703,- Členství PV 

ČKZP 

2000,- 

Celkem 21.853,- Celkem 12.803,-  
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Spolupracují instituce  

Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem odborným partnerům a spolupracujícím 

organizacím za jejich spolupráci v roce 2013.  

 

Klinika Adiktologie 1. Lékařské fakulty UK a VFN v Praze  

Časopis Adiktologie  

Český adiktologický institut  

Česká asociace sester  

Prevent, o.s.  

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:   

E-mail:info@asociace-adiktologu.cz 

Facebook:  

Oficiální stránka ČAA: www.facebook.com/asociaceadiktologu 

Otevřená skupina ČAA: https://www.facebook.com/groups/204647974189/?fref=ts 

Předseda:Bc. Ondřej Sklenář – předseda sdružení 

E-mail: sklenar@asociace-adiktologu.cz 

Tel.: +420734 622 261  

http://www.asociace-adiktologu.cz/
mailto:info@asociace-adiktologu.cz
http://www.facebook.com/asociaceadiktologu
https://www.facebook.com/groups/204647974189/?fref=ts
mailto:sklenar@asociace-adiktologu.cz

