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Základní údaje  

Název organizace: Česká asociace adiktologů, o.s.  

Právní forma: od 1. 1. 2014 dle Občanského zákoníku je právní forma 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  

Mgr. Zdeňka Burešová 

Mgr. Ondřej Čalovka  

Mgr. Vojtěch Janouškovec – 1. místopředseda  

Mgr. Lucie Jurystová – 2. místopředseda  

Mgr. Gabriela Mahrová 

Mgr. Ondřej Sklenář – předseda a statutární zástupce  

Mgr. Jiří Zatřepálek  

 

Členská schůze  

Celkový počet členů k 31. 12. 2014 – 113 členů 

Revizní komise 

PhDr. Kateřina Andrlová 

Mgr. Kateřina Mladá  

Mgr. Marek Hošek  

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

Mgr. Vojtěch Janouškovec  

Mgr. Kateřina Sklenářová Francová  

Mgr. Ondřej Sklenář – předseda komise  

 

Členská schůze 2014 

Řádná členská schůze s pořadovým číslem šest proběhla dne 28. 4. 2014 v rámci AT 

konference 2014 v Seči (hotel Jezerka). Obsahem schůze bylo seznámení členů ČAA 

s aktivitami sdružení za předchozí roční období (viz. Výroční zpráva 2013), volby do revizní 

komise, projednání a přistoupení k Etickému kodexu a Etickému kolegiu SNN ČLS JEP a 

diskuse k dalším aktivitám ČAA.  

 

Aktivity a působení ČAA v roce 2014 

I. Zdravotnické výkony  

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.  

- Jednání s VZP za účelem dosažení dohody ohledně postupu uzavírání smluvních 

vztahů s poskytovateli zdravotní péče v oboru adiktologie v rámci ČR probíhala po 

celý rok 2014 a jejich pokračování je plánováno na začátek roku 2015. Cílem je 

nalezení shody ohledně finanční částky pokrývající adiktologické výkony v rámci 

ambulantní péče v ČR.  

- Jednání se Svazem zdravotních pojišťoven ČR probíhalo během roku 2014 na stejné 

téma jako se zástupci VZP.  

Výběrová řízení  

Krajské úřady v ČR v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb. organizovaly během roku 2014 

výběrová řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb v oboru 

adiktolog. Návrh na vyhlášení výběrového řízení podali vždy poskytovatelé zdravotních 

služeb, kteří usilují o smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami.Zajistit účast zástupce ČAA 

ve výběrové komisi bylo naší snahou ve všech konaných výběrových řízeních.  
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II. Pracovní skupiny  

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

2014 v těchto odborných a pracovních skupinách:  

- 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  

- Zdraví 2020 MZ ČR (pracovní skupiny –Národní akční plány pro alkohol a tabák) 

- Pracovní skupina pro návykové nemoci MZ ČR 

- Pracovní skupina k oblasti hazardního hráčství RVKPP  

- Programový výbor AT konference 2014 

- Programový výbor konference Primární prevence rizikového chování 2014 

- 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  

Aktivní příspěvky ČAA na konferencích v roce 2014 

- Psychoterapie poskytovaná adiktologem – troufalost nebo nutnost. Čalovka, O., 

Mahrová, G., Sklenář, O. AT Konference 2014. Jarní bílovodenské dny. 

- Koncepce vzdělávání profese adiktologa. Sklenář, O. AT konference 2014. 

- Analýza preventivních možností u praktických lékařů pro děti a dorost na okresech 

Kolín a Kutná Hora. Zatřepálek, J., Jurystová, L. AT konference 2014. 

- Česká asociace adiktologů. Sklenář, O. Jarní bílovodenské dny (20 - 23. 5. 2014). 

- Možnosti spolupráce adiktologa a psychiatra v ambulantní péči o závislé pacienty 

v ČR. Sklenář, O. X. Sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP, Špindlerův Mlýn  

- Vznik a fungování adiktologických ambulancí. Sklenář, O. Cena adiktologie 2014. 

- Panelová diskuse. Adiktologická konferenceJihočeského kraje 2014. 

- Financování adiktologických služeb. Sklenář, O. Regionální konference NETAD. Brno, 

Olomouc, Ostrava, Ústí nad Labem, Hradec Králové a České Budějovice.  
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- Profese adiktologa. Adiktologické výkony. Sklenář, O. Purkyňka SNN ČLS JEP.  

- Spolupráce adiktologa a psychiatra v ambulantní péči o závislé. Popov, P., Sklenář, O. 

Vědecká schůze Psychiatrické společnosti ČLS JEP. 

- Závislosti v Čechách. Sklenář, O. Medialogy na 1. Lékařské fakultě UK.  

- Panelová diskuse. Janouškovec, V. II. Konference o budoucnosti české 

psychoterapie. 

 

III. Přípravný výbor České komory zdravotnických pracovníků  

Zástupci ČAA se během roku 2014 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 2014 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 2014: 

 Pracovní schůze SNN ČLS JEP - Purkyňky 2014 
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 Odborný mezioborový seminář OMS  

 Koncepční návrhy a změny v adiktologii 

 Mezioborová spolupráce a komunikace v síti adiktologických služeb - panelová 

diskuse  

 XX. Ročník celostátní konference SNN ČLS JEP a 53. ročník celostátní konference AT 

sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP 

 Spolupráce, rozvoj síťování a služeb ve vězeňství  

 QUO VADIS, ADIKTOLOGIE? Reflexe výsledků projektu NETAD a jejich další využití 

 Léčba závislosti včera a dnes  

 Psychiatrické sympozium HLAVOLAM VI 

 Jarní bílovodenské dny 

 Letní škola Harm Reduction 2014 

 Československá konference o relaxačních metodách s názvem: Autogenní trénink-

cesta relaxace a imaginace 

 Kurzy autogenního tréninku I a II. - základní stupeň a  vyšší stupeň 

 Seminář - Harm Reduction sekce A.N.O. 

 Nové horizonty protidrogové politiky ve středoevropských metropolích  

 Odborná konference Škola a drogy 2014 

 VIII. AT konference v Plzeňském kraji na téma žádoucí účinky služeb z pohledu 

klienta, pracovníka a zadavatele 

 Restart - Teorie a praxe léčby závislostí 

 Podzimní konference nelékařských oborů 

 Psychoza a sen 

 Adiktologická konference jihočeského kraje VIII. Ročník 

 PPRCH 2014 - (Ne) nezpečná škola! A pro koho? 

 Cena adiktologie - Reflexe koncepčních změn, koordinace a financování oboru 

adiktologie 

 

V. Mezinárodní spolupráce  

Dne 12. 11. 2014 proběhlo pracovní jednání mezi zástupci ČAA a GAA, tedy Gruzínské 

asociace adiktologů. GAA vznikla před 2 lety a obsahem jednání bylo zejména sdílení 

zkušeností a předávání know-how. 

 

VI. Komunikace se členy ČAA - Newsletter, Facebook  

I v roce 2014 jsme pokračovali v 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 2014 

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 

AKTIVA KČ PASIVA KČ BILANCE/Kč 

Členské poplatky 

r. 2014 

13.000,- Vedení účtu 2062,-  

 

8512,- 

(k 31. 12. 

2014) 

Akreditace r. 2014 

(kreditní komise)  

6300,- Výdaje 

(proplacené 

faktury 

16.341,- 

Zůstatek k 31. 12. 

2013 

9050,- Poštovné + 

poplatky  

4060,- 

Další příjmy r. 

2014 

2625,-   

Celkem 30.975,- Celkem 22.463,- 
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Spolupracují instituce  

Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem odborným partnerům a spolupracujícím 

organizacím za jejich spolupráci v roce 2014.  

 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb – APSS ČR  

Časopis Adiktologie  

Český adiktologický institut  

Česká asociace sester 

Klinika Adiktologie 1. Lékařské fakulty UK a VFN v Praze  

Magdaléna, o.p.s.  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

Ministerstvo zdravotnictví ČR  

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské v Bílé Vodě  

Prevent, o.s.  

Progressive, o.p.s.  

Přípravný výbor České komory zdravotnických pracovníků 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky  

Sdružení SCAN  

Společnost pro návyková nemoci ČLS JEP  
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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: Mgr. Ondřej Sklenář  

E-mail: predseda@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:predseda@asociace-adiktologu.cz

