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Základní údaje  

Název organizace: Česká asociace adiktologů, z.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  

Zápis do spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 19849 – 

datum zápisu dne 1. 1. 2014  

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 v roce 2017 

Mgr. Vojtěch Janouškovec – předseda a statutární zástupce 

Mgr. Ondřej Sklenář  – 1. místopředseda  

Mgr. Ondřej Čalovka – 2. místopředseda  

Mgr. Karolína Hönigová 

Mgr. Gabriela Mahrová 

PharmDr. Mgr. Zbyněk Oktábec, PhD. et PhD. 

Bc. Lenka Richterová 

Bc. Anna Vondrová 

Mgr. Jiří Zatřepálek 

 

Členská schůze  

Celkový počet členů k 12. 3. 2018 – 137 členů 

 

Revizní komise 

PhDr. Kateřina Andrlová 

Mgr. Kateřina Mladá  

Mgr. Marek Hošek  

 

Kreditní komise  

Mgr. Jiří Zatřepálek – předseda komise 

PharmDr. Mgr. Zbyněk Oktábec, PhD. et PhD. 

Mgr. Ondřej Čalovka  

 

 

http://www.asociace-adiktologu.cz/
mailto:info@asociace-adiktologu.cz
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Členská schůze 2017 

Řádná členská schůze proběhla dne 16. 2. 2017 v aule Kliniky adiktologie 1.LF UK a VFN 

v Praze, Apolinářská 4, Praha 2. Po úvodním slovu předsedy bylo na programu představení 

obsahu Výroční zprávy ČAA za rok 2016, představení kandidátů na VV ČAA, volba nového 

Výkonného výboru a vyhlášení výsledků. Pro navýšení počtu členů VV ČAA a pro zvolení 

navržených kandidátů hlasovalo všech 29 přítomných členů ČAA. Po členské schůzi proběhlo 

zasedání nového výkonného výboru, který sestavil finální podobu Výroční zprávy ČAA za rok 

2016. Jejím obsahem byly aktuality z průběhu jednání se zdravotními pojišťovnami, popis 

průběhu a výstupu setkání odborné sekce pro výkon adiktologa, popis aktivit ČAA 

v pracovních skupinách a činnost Kreditní komise ČAA. 

 

Aktivity a působení ČAA v roce 2017 

V rámci aktivit v roce 2017 Česká asociace adiktologů vstupovala aktivně do těchto 

legislativních procesů: 

• MZ - novela vyhlášky záchytných stanic 

• Zákon č. 65/2017 Sb. - o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 

• Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. - o oborech specializačního vzdělávání a označení 

odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 

• Vyhláška č. 391/2017 Sb. (měnící vyhlášku č. 391/2017 Sb.) - o činnostech 

zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 

• V návaznosti na zveřejnění výše uvedené vyhlášky, ve které již figuruje klinický 

adiktolog, byla ustanovena pracovní skupina pro zahájení příprav vzniku vzdělávacího 

programu specializačního vzdělávání v oboru Klinický adiktolog. 

 

Pracovní skupiny 

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

2017 v těchto odborných a pracovních skupinách:  

- Pracovní skupina IPs RAS (sRVKPP) 

- Adiktologické fórum (sRVKPP) 

- Národní strategie protidrogové politiky na období 2015-2018 pro oblast hazardního 

hraní (sRVKPP) 

- Národní strategie protidrogové politiky na období 2015-2018 pro oblast nelegálních 

NL (sRVKPP) 
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- Pracovní skupina pro problematiku návykových nemocí (MZ) 

- Členství v Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky  

- Výbor zástupců resortů a institucí RVKPP 

- Akreditační komise MZ ČR nelékaři (MZ) 

- Pracovní skupina alkohol (MZ) 

- Pracovní skupina dětská adiktologie (MZ) 

- Pracovní skupiny reforma psychiatrie (MZ) 

- Mezirezortní pracovní skupina k problematice komplexní ochrany před škodami 

působenými tabákem (MZ) 

- Zkušební komise (MZ) 

- Výběrová řízení 919 - kraje (celá ČR) 

- Výbor pro udělování certifikací odborné způsobilosti programů školské primární 

prevence rizikového chování (MŠMT) 

- Vězeňská služba - pilot poradny drogové prevence (GŘVS) 

- Dotační výbory RVKPP a MZ 

 

 

Kreditní komise a CŽV – Vojto/Ondro rosím o doplnění (v roce 2017 jsem akreditace ještě 

neměl na starosti, tak nevím, kolik toho bylo)  

V roce 2017 došlo na základě žádostí organizátorů vzdělávacích akcí (seminářů, konferencí, 

kongresů, apod.) a schválení kreditní komisí ČAA k zařazení celkem 21 akcí do systému 

celoživotního vzdělávání profese adiktologa.  

Od 1. 9. 2017 byla novelou zákona č. 96/2004 Sb. zrušen kreditní systém a to pro všechny – 

pro všeobecné sestry, porodní asistentky, laboranty či pro fyzioterapeuty a adiktology. Od 

tohoto data se na vzdělávacích akcí již nemusí kredity udělovat. ČAA stále považuje za 

vhodné odbornou záštitu akcím udělovat, byť má pouze symbolický charakter. Pořadatel 

akce tím, dle členů VV ČAA zvyšuje prestiž akce. Pořadatele však již nutně nemusí posílat své 

žádosti ke schválení odborným společnostem.  

 

Seznam akcí akreditovaných v roce 2017: 

ČAA/KK/001/2016 Semináře v PN Kosmonosy 

ČAA/KK/002/2016 Odborný mezioborový seminář 

ČAA/KK/003/2016 Motivační rozhovory I 
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ČAA/KK/004/2016 Jarní bílovodenské dny 

ČAA/KK/005/2016 odborná konference Snižování rizik a drogy 2016 

ČAA/KK/006/2016 pracovní den České asociace adiktolgoů 

ČAA/KK/007/2016 XXII. Ročník celostátní konference SNN ČLS JEP a 55. ročník celostátní 

konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP 

ČAA/KK/008/2016 Psychiatrické sympozium Hlavolam VIII 

ČAA/KK/009/2016 Sekce terapeutických komunit 

ČAA/KK/010/2016 Letní škola Harm Reduction 

ČAA/KK/011/2016 Motivační rozhovory II 

ČAA/KK/012/2016 IX. AT konference v Plzeňském kraji na téma devátá vlna 

ČAA/KK/013/2016 Vzdělávací semináře (celkem 3) 

ČAA/KK/014/2016 PPRCH 2016 - Co děláme, když děláme minimální preventivní program? 

ČAA/KK/015/2016 Sekce terapeutických komunit 

ČAA/KK/016/2016 Adiktologická konference Jihočeského kraje, X.ročník 

ČAA/KK/017/2016 Semináře v psychiatrické nemocnici Kosmonosy 

ČAA/KK/018/2016 Léčba závislosti na tabáku 

ČAA/KK/019/2016 Národní adiktologická konference Cena adiktologie 2016 

ČAA/KK/020/2016 Purkyňka SNN 

ČAA/KK/021/2016 Semináře v psychiatrické nemocnici Kosmonosy 

 

Odborná sekce pro výkon profese adiktologa 

V roce 2017 proběhlo setkání Odborné sekce pro výkon adiktologa 18. 10. 2017 před plánovanou 

Adiktologickou konferencí Jihočeského kraje v Psychiatrické léčebně Červený Dvůr. Obsahem setkání 

byla příprava na vyhodnocení pilotního projektu pro VZP a diskuze nad změnou zákona 96/2004 Sb. o 

nelékařských profesích.  Dále byla debatována aktuální situace v adiktologických ambulancí. Na další 

setkání vzešel požadavek sdílet, jak adiktologové zacházejí s požadavky dopravních psychologů či 

psychiatrů na adiktologické vyšetření osob, kterým byl odebrán ŘP za drogy či alkohol za volantem.   

Odpoledne jsme měli možnost vidět nové 3D oddělní a prim. MUDr. Jiří Dvořáček nás seznámil se 

směřováním dalšího vývoje léčebny.  
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Finanční zpráva za rok 2017 

Daňové přiznání bylo zpracováno externí účetní firmou a podáno v termínu na Finanční úřad 

pro Prahu 11. 

 

 

 

Spolupracují instituce 

Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem odborným partnerům a spolupracujícím 

organizacím za jejich spolupráci v roce 2017.  

Asociace poskytovatelů sociálních služeb – APSS ČR  

Časopis Adiktologie  

Časopis ČASÁk 

Český adiktologický institut  

Česká asociace sester 

Česká asociace studentů adiktologie  

Klinika Adiktologie 1. Lékařské fakulty UK a VFN v Praze  
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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  

Riaps Trutnov  

Sdružení SCAN  

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: Mgr. Vojtěch Janouškovec  

E-mail: predseda@asociace-adiktologu.cz 

Tel.: +420 731 906 605  

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

