
 
Zápis ze schůze Výkonného výboru ČAA 

Termín: 19.2.2020 17:00 hod. 

Místo: Klinika adiktologie, Apolinářská 4, Praha 2   

 

Přítomni: Zatřepálek J., Volfová A., Svoboda M. (Skype) 

Průběh schůze: 

Předseda Jiří Zatřepálek zahájil schůzi. Výbor se zabýval následujícími tématy: 

 

1. Pracovní skupiny a spolupráce s dalšími subjekty 

 

• Výbor RVKPP – zástupcem ČAA byl jmenován Mgr. Ondřej Sklenář, termín dalšího 

setkání 1. 4. 2020 

• Dotační výbor protidrogové politiky na rok 2020 – nebyly osloveny odborné 

společnosti, řeší H. Rampachová, 4.3.2020 schůzka s A.N.O., zástupce za ČAA V. 

Janouškovec nebo J. Zatřepálek 

• Adiktologické forum 

o 29.1.2020 proběhla schůzka odborných společností a RVKPP, za ČAA řešil J. 

Zatřepálek 

o Dohoda o zachování Adifóra, SNN zveřejní informace na svém webu, 

konsenzus na frekvenci setkání 4x ročně, částečně místo Purkyněk, navrhnut 

programový rámec, první setkání by mělo proběhnout v rámci AT konference 

• Akreditační komise MZ – jmenovaný zástupce za ČAA stále V. Janouškovec, zúčastní 

se příští schůze 1.4.2020 (první letošní setkání proběhlo 5.2.2020), změna zástupce se 

bude řešit v následujících měsících, návrh A. Volfová 

• Programový výbor AT konference – čekáme na výzvu, výboru by se zúčastnil jeden 

z místopředsedů ČAA 

• Výbor SNN – A. Volfová se zúčastnila výboru SNN 12.2.2020, kontaktní osoba 

• Klinický adiktolog – proběhlo setkání 22.1.2020, klíčová diskuze ke kompetencím a 

budoucím výkonům, další setkání 11.3.2020, zástupce A. Volfová 

• Spolupráce s OSPRCH – shoda odborných společností na stanovisku ohledně 

Revolution Train, viz web 

• Adiktolog ve vězeňství – zástupce M.Svoboda, výjezdní zasedání adiktologů, tématy 

školení a metodiky pro adiktology ve vězeňství 

• Kurz S4 – zveřejněn kurz Sananimu, ve druhém běhu ještě volná místa 

• Projekt RAS – komunikuje J. Zatřepálek – dle informací z RV je účast v letošním roce 

stěžejní z důvodu finalizace některých aktivit, termíny 10.3. a 19.5.2020 



 
• Adiktologické výkony 

o VV ČAA avizovalo v lednu vytvoření pracovní skupiny pro vytvoření návrhu 

revize stávajících výkonů – první setkání na OSPA, kde budeme dovytvářet PS 

a strategii postupu 

o Byli jsme osloveni M. Těmínovou, která v rámci pilotního projektu Nové 

služby – Reforma psychiatrické péče – řeší vznik Adiktologického 

multidisciplinárního týmu (společně s J. Librou). V průběhu února se podával 

návrh na nové výkony, které se budou testovat v pilotním projektu (v návrhu 6 

nových výkonů). V rámci spolupráce jsme navrhli nový výkon práce s rodinou. 

Budeme i nadále spolupracovat, zároveň budeme pokračovat v započaté práci 

revize adiktologických výkonů. 

o Děkujeme T. Brejchovi a L. Šťastné za rychlou reakci a poskytnutí podkladů 

při připomínkování návrhu výkonů k reformě. 

• Pracovní skupina pro tabák KOTA – A. Kulhánek referoval o vytváření podkladu 

v rámci této pracovní skupiny týkající se výkonu profese adiktologa v oblasti léčby 

závislosti na tabáku 

• Podnět od K. Kolitsche – téma psychoterapie a její legislativní ukotvení a vztah 

k výkonu profese adiktologa – doporučeno přinést na setkání OSPA 

 

 

2. Interní záležitosti asociace, propagace 

 

• Příspěvek ČAA na AT konferenci přihlášen – zúčastní se místopředsedové  

• Besedy se studenty: 

o 21.1.2020 proběhla první beseda se studenty oboru adiktologie, A. Volfová 

o 25.2.2020 proběhne druhá beseda pro studenty adiktologie, ve spolupráci 

s Klinikou adiktologie, vytvořena a rozeslána pozvánka, zúčastní se A. 

Volfová a J. Zatřepálek, možnost „předregistrace“ pro studenty 3. ročníků BC 

• Minivideo – první video vytvořil J. Zatřepálek, další dle harmonogramu 

• Průzkum potřeb členů ČAA – výsledky probírány na výboru, budou zveřejněny na 

členské schůzi v květnu, nyní druhá vlna sběru 

• Spuštění nového webu 20.1.2020 www.asociaceadiktologu.cz, vytvořila A. Volfová, 

nový webový formulář pro přihlašování funkční 

• Nový email dle nového webhostingu – office@asociaceadiktologu.cz, email pro 

záležitosti členství clenstvi@asociaceadiktologu.cz 

• Noví členové: 

o Bc. Ivo Vavřík, Mgr. Jana Vavříková – řádní členové, schváleni 3/3 pro 

o Bc. Antonín Hrdý, Bc. Vojtěch Ventura – řádní členové, schváleni 3/3 pro 

• Účetnictví – projednáno s pokladníkem V. Janouškovcem 

http://www.asociaceadiktologu.cz/
mailto:office@asociaceadiktologu.cz
mailto:clenstvi@asociaceadiktologu.cz


 
• Členské příspěvky – téma výše bude probíráno na Členské schůzi, nyní avízo 

k zaplacení prostřednictvím emailu 

• Akreditace vzdělávacích akcí – letos poskytnuta akreditace ČAA již 4 akcím 

(Seminnáře v psychiatrické nemocnici Kosmonosy, 2. Mezinárodní konference o 

Recovery, Purkyňky, 12. Odborná konference síťování služeb a drogy) 

• Členská schůze ČAA již v květnu (13. 5. 2020) – bude probíhat volba nového 

Výkonného výboru, je potřeba začít oslovovat kandidáty, avízo voleb na setkání 

OSPA 

• Celoživotní vzdělávání – je třeba řešit systém celoživotního vzdělávání adiktologů; po 

vzoru klinických psychologů systém vydávání diplomů na 5 let, slouží jako podklad 

navýšení hodnot bodu výkonů za uplynulý rok – je potřeba navýšit počet členů VV 

pro navýšení kapacity věnovat se stěžejním tématům 

 

3. Termíny dalších akcí 

 

• Termín další schůze VV ČAA je 18.3.2020, 17:00 na Klinice adiktologie. 

 

• Dne 25.3.2020 proběhne setkání Odborné sekce pro výkon profese adiktologa (OSPA) 

se zaměřením na téma výkonů. 

• Dne 13. 5. 2020 proběhnou další mimořádné volby do VV ČAA, předběžně 

v prostorách KAD od 13:00. 

4. Z minulých schůzí 

 

• Proběhla revize účasti v odborných pracovních skupinách. Aktuální skupiny jsou: 

- Adiktologické fórum 

- Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky – O. Sklenář 

- Akreditační komise MZ ČR nelékaři – V. Janouškovec, návrh A. Volfová 

- Výběrové řízení na krajích – zodpovídá V. Janouškovec 

- Certifikační výbor MŠMT v oblasti Primární prevence – J. Zatřepálek 

- Dotační výbory (RVKPP) – V. Janouškovec 

- Pracovní skupiny týkající se vězeňství – M. Svoboda 

- Pracovní skupina Klinický adiktolog – A. Volfová 

- Pracovní skupiny se zaměřením na další specifickou oblast 

o František Trantina – delegát ČAA pro problematiku gamblingu 

o Adam Kulhánek – delegát/zpravodaj pro problematiku tabáku 

o Hledá se delegát pro oblast dětské adiktologie (Sekce dětské adiktologie) 

o Jednání se zdravotními pojišťovnami – prioritní téma, hledá se delegát 

 



 
V závěru schůze poděkoval Předseda VV ČAA všem přítomným členům VV ČAA za 

jejich čas a aktivitu. 

Zapsala: Volfová 


