
 

 

Zápis ze schůze Výkonného výboru ČAA 

 

Termín: 6. 9. 2017, 14:00 

Místo: Remedis s.r.o., Vladimírova 10, Praha 4.   

Přítomni: Zatřepálek J., Čalovka O., Janouškovec V., Richterová L., Oktábec Z., 
Vondrová A.,  

Omluveni: Hönigová K., Mahrová G., Sklenář O., 

Schůzi vedl: Janouškovec V.,  

 

 

1. Návrh Programu 

Vojtěch Janouškovec zahájil jednání a navrhl jeho program. 

- Přijímání nových členů ČAA 

- Sídlo ČAA – změna v současné době není možná 

- Kampaň „Poslední típnutí“ 

- Jednání k řešení negativních důsledků spojených s řešením vyrovnávací 
platby 

- Pozvánka k účasti v Mezirezortní pracovní skupině pro snížení škod 
působených alkoholem 

- Příprava novelizace nařízení vlády č. 31/2010 Sb. o oborech 
specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických 
pracovníků se specializovanou způsobilostí 

- Projekt VZP pro AA, podmínky pro vyhodnocení projektu 

- Systém projekt RVKPP, definice nové typologie služeb (aktuality) 

- Revolution train – zhodnocení, společné vyjádření 

- Termíny 

 

2. Přijímání nových členů ČAA 

Uchazečka o řádné členství v ČAA. 

Martin Svoboda – pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Jiří Tenk – pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Schváleno. 

 

3. Sídlo ČAA 

Změna sídla ČAA na 1. Máje 602 není v současné době možná. Tato změna musí 
být odsouhlasena Členskou schůzí se změnou stanov (uvedeno – sídlo Praha). 
Adresa 1. Máje bude nadále vedena jako korespondenční do členské schůze na AT 
v roce 2018.  

 

4. Kampaň „Poslední típnutí“ 

ČAA obdržela žádost o spolupráci na kampani „Poslední típnutí“ v rozsahu účasti na 
edukativním stánku (3 hodiny ve vybraných městech v ČR). Členové výboru ČAA se 
kampaně z časových důvodů neúčastní. Předseda Vojtěch Janouškovec odpoví, 
požádá o více informací, sdělí že ČAA se s největší pravděpodobností kampaně 
účastnit nebude a doporučí spolupráci s ČASA.  

 



 

5. Jednání k řešení negativních důsledků spojených s řešením vyrovnávací 
platby 

Předseda ČAA Vojtěch Janouškovec se zúčastní Jednání řešení důsledků spojených 
s řešením vyrovnávací platby. Jednání proběhne 7. 9. 2017. Setkání se účastní 
zástupci ANO, ČAA a MPSV. Členové VV ČAA se k systému vyrovnávací platby 
staví negativně (služby sociální prevence by neměly být do tohoto systému zařazeny, 
ale měly by mít stabilnější systém financování).  

  

6. Nabídka k účasti ČAA v Mezirezortní pracovní skupiny pro snížení škod 
působených alkoholem 

První setkání podskupiny se uskuteční v září. Členové VV ČAA ještě účast zváží.  

 

7. Příprava novelizace nařízení vlády č. 31/2010 Sb. o oborech specializačního 
vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se 
specializovanou způsobilostí 

Členové VV ČAA budou i nadále komunikovat s Mgr. Hanou Fidesovou, Ph.D. a 
projednávat pozitiva a negativa budoucích změn.  

 

8. Projekt VZP pro AA, podmínky pro vyhodnocení projektu 

Předseda VV ČAA Vojtěch Janouškovec realizuje společně s Ondřejem Sklenářem a 
Zbyňkem Oktábecem společnou schůzku na které projedná další vývoj. Zbyněk 
Oktábec zjistí podmínky vyhodnocení pilotního projektu VZP (kontakty na VZP předá 
Ondřej Sklenář). Ze strany VZP nebyly vysloveny žádné podmínky a kritéria 
hodnocení kvality pilotního projektu (celkový počet pacientů za rok, v léčbě, podíl 
v dg…). Dle zjištěných požadavků informuje VV ČAA členy ČAA (OSPA) o vývoji 
situace.  

 

9. Systémový projekt RVKPP, definice nové typologie služeb (aktuality) 

Vojtěch seznámil účastníky VV ČAA s průběhem setkání pracovní skupiny výše 
zmíněného projektu, představil informace z nové typologie adiktologických služeb. 
Popsal průběh komunikace s MUDr. Dvořáčkem, který zpracovával teze oboru.      

  

10. Revolution train – zhodnocení, společné vyjádření 

Členové ČAA podpoří ANO ve věci Revolution train. Člen VV ČAA Jiří Zatřepálek 
bude s Mgr. Helenou Fialovou ve spojení a zajistí předání připomínek společného 
vyjádření.  

 

11. Termín a místo dalšího setkání VV ČAA 

Další jednání se uskuteční VV ČAA dle mailové komunikace se všemi členy VV ČAA. 

 

 

 

Zapsal: Mgr. Jiří Zatřepálek 

Ověřil: Mgr. Vojtěch Janouškovec 


