
Zápis z Členské schůze ČAA 10/2020  

Termín: 14.10.2020, 13:00 

Místo: Zasedací místnost Kliniky adiktologie 1.LF UK Praha a VFN v Praze, Apolinářská 4, 

Praha 2  

Přítomni:  

Výbor ČAA – Zatřepálek J., Svoboda, M., Volfová A. 

Členové ČAA – 3 členové ČAA + VV ČAA (3) + 10 členů online 

Celkem 16 účastníků (viz. Příloha č. 1 - Prezenční listina).  

Průběh schůze:  

1. Úvodní slovo  

Předseda výkonného výboru ČAA Mgr. Jiří Zatřepálek zahájil členskou schůzi, seznámil 

přítomné účastníky s programem členské schůze.  

Program: 

● Úvodní slovo 

● Shrnutí aktivit uplynulého roku 

● Schválení nového sídla ČAA 

● Představení nominovaných kandidátů na VV ČAA 

● Volba nového VV ČAA 

● Vyhlášení výsledků 

● Ukončení členské schůze 

● Zasedání nového výkonného výboru 

Nikdo z přítomných neměl námitky k programu členské schůze. Po přepočítání prezenční listiny 

bylo zjištěno, že členská schůze není usnášeníschopná. Předseda VV ČAA popsal další postup dle 

platného znění stanov (po uplynutí 30ti minut od zahájení členské schůze je členská schůze 

usnášeníschopná v jakémkoli počtu účastníků).  



 

2. Shrnutí aktivit uplynulého roku 

Byly popsány a komentovány tyto aktivity ČAA: 

• Zlepšení komunikace s členskou základnou (zvýšená aktivita na FB – navýšená počtu 

sledujících o 140 lajků (tj. 120% nárůst oproti stejnému období o rok dříve; v lednu 2020 

zprovozněny nové webové stránky ČAA – aktualizace informací; pravidelné zasílání 

zápisů ze setkání VV emailem členům) 

• v uplynulém roce (od 11/2019) přibylo do asociace 18 členů 

• v únoru realizovaná beseda pro 80 studentů adiktologie 

• dokončení spisu Klinického adiktologa 

• vznik pracovní skupiny pod ČAA pro zdravotní výkony adiktologa – vznik návrhu revize 

stávajících výkonů, komunikován v letošním létě s pojišťovnami 

• komunikace s ostatními nelékařskými zdravotnickými profesními organizacemi ohledně 

tématu komory nelékařů 

• téma adiktologů pracujících ve vězeňství 

• a další aktivity 

Členové vznesli dva dotazy. První se týkal zařazení odběru kapilární krve do zdravotních výkonů 

adiktologa. Druhý se týkal započítávání praxe adiktologa, pokud nepracuje ve zdravotnickém 

zařízení. Po zodpovězení dotazů byla zahájea volba VV. 

 

3.Schválení nového sídla ČAA 

Jiří Zatřepálek navrhl změnu sídla ČAA. Návrh na nové sídlo: Češkova 1186, Pardubice, 53002. 

Členská schůze byla již usnášeníschopná. Všichni přítomní souhlasili se změnou. 

4. Představení nominovaných kandidátů na VV ČAA  

Předseda stávajícího Výkonného výboru ČAA Zatřepálek vyzval kandidáty k představení se 

členům členské schůze. Všichni kandidáti předložili kandidaturu ve stanoveném termínu výboru. 

Postupně se představili tito kandidáti do VV ČAA:  

● Mgr. Anna Volfová.  

● Mgr. et Mgr. Martin Svoboda,  

● Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D. 

● Mgr. Karel Kolitsch 

● Mgr. Tomáš Jandáč 



Členové členské schůze měli možnost doptávat se jednotlivých kandidátů na jejich případnou 

budoucí činnost ve VV ČAA. 

5. Volba nového VV ČAA  

Po uplynutí 30 minut se stala Členská schůze ČAA usnášeníschopná. Tuto skutečnost oznámil 

členům členské schůze předseda VV ČAA Zatřepálek. Počet přítomných členů byl 6 členů + 10 

členů online + 3 plné moci účastníků (uvedeno jako příloha zápisu). Celkem přítomno 19 platných 

hlasů.  

Mgr. Jiří Zatřepálek navrhl hlasovat o možnosti volit výbor jako celek (vyslovit se pro či proti 

složení výkonného výboru dle předložených kandidatur). Všichni přítomní souhlasili. 

Následovala samotná volba výkonného výboru v 5ti členném složení.  

Pro 19, Proti 0, Zdržel se 0. 

 Návrh byl přijat.  

6. Vyhlášení výsledků  

Mgr. Jiří Zatřepálek vyhlásil výsledky volby VV ČAA na další 4leté funkční období. Členy 

nového VV ČAA se stali: 

● Mgr. Anna Volfová 

● Mgr. et Mgr. Martin Svoboda 

● Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D. 

● Mgr. Karel Kolitsch 

● Mgr. Tomáš Jandáč 

Členové nového výkonného výboru poděkovali účastníkům schůze za důvěru.  

7. Ukončení členské schůze  

Členové VV ČAA poděkovali všem členům za přítomnost na dnešní členské schůzi, ukončili 

veřejnou část členské schůze.  

8. Zasedání nového výkonného výboru 

Nový VV ČAA na první schůzi stanovil předsednictvo asociace takto: 

• předsedkyně Mgr. Anna Voflová 



• 1.místopředseda Mgr. et Mgr. Martin Svoboda 

• 2.místopředsedkyně Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D. 

V rámci setkání nového výboru byly probrány současné aktivity asociace a koncepce dalších 

aktivit. 

Bylo navrženo oslovit studenty pro pomocnou práci ve výboru ve vztahu k administrative a 

propagaci. 

Další setkání výkonného výboru bylo stanoveno na 10.11.2020 v 16:30 v Praze na Klinice 

adiktologie, případně online dle epidemiologické situace. 

Nový výkonný výbor schválil nového člena ČAA (pro:5, proti:0): 

• Mgr. Marika Michajlovičová 

Přílohy zápisu:  

Příloha č. 1 – Prezenční listina členské schůze  

Příloha č. 2 – Plné moci nepřítomných členů ČAA  

zapsal: Volfová 

ověřil: Svoboda 


