
Zápis ze schůze Výkonného výboru ČAA

Termín: 1.9.2022 od 17:00

Místo: KAD

Přítomni: Volfová A., Jandáč, T., Šťastná, L., Kolitsch, K., Svoboda, M. (online)

Průběh schůze:

1. Výkony
● Aktivitu koordinuje Mgr. Lenka Šťastná, PhD.
● V rámci aktivity jsme v kontaktu se styčnými osobami na MZČR, jako je Mgr.

Miloslava Vlková a MUDr. Papežová z MZ ČR
● Projednávání provádění výkonu individuální a skupinové adiktologické péče bez

indikace psychiatra (§22 ve vyhlášce č.55/2011 Sb.)
● Projednávání zvýšení frekvence adiktologických výkonů, schválení nových

výkonů (výkony ve vlastním prostředí klienta/pacienta), výkonů vázaných na
rodinné příslušníky adiktologických klientů, možnosti vyváděcího balíčku

● Diskuze nad vykazováním a výsledky pilotních programů v rámci reformy
psychiatrie za rok 2021

● Připomínkování výkonů zdravotními pojišťovnami
● pro komunikaci funguje emailová schránka vykony@asociaceadiktologu.cz
● Lenka Šťastná sepíše argumentaci ke změně provádění výkonů (frekvence, nové

výkony, revize) a oslovíme partnerské zastřešující organizace

2. Klinický adiktolog

● Informační kampaň – vázána na věstník MZ a schválení připomínek
● Intenzivní komunikace s IPVZ a MZ stran přípravy spisu – 2/2022 zásadní

připomínka stran tématu psychoterapeutického vzdělávání, přestože původně

nastala shoda se všemi relevantními aktéry – nyní nutné spis upravit a znovu

zaslat příslušným institucím; pokračuje spolupráce s KAD

● Spis je opět na MZ ČR, naděje publikování ve věstníku MZ 2023, ve spisu změny

směrem ke klinickým doporučeným výkonům

3. Pracovní skupiny a odborná setkání
● Adifórum –
● Pracovní skupina MZ pro psychoterapii – aktivně se účastní zástupce za ČAA K.

Kolitsch. Skupina je nyní ovlivněna paralelním procesem formování potencionálního
zákona o psychoterapii, 7.9. je termín dalšího setkání
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● RVKPP
● VZRI
● Vězeňství – nyní je aktuálních několik volných pozic pro adiktology ve věznicích.

ČAA sdílí inzeráty na svých platformách
● Další pracovní skupiny na MZ:

o Mezirezortní pracovní skupiny pro snížení škod působených alkoholem
(MPS SPA) - nyní zástupce Volfová

● Za RVKPP jsou tyto další skupiny:
● Pracovní skupina pro problematiku péče o děti v ohrožení

adiktologickým problémem – zástupcem T. Jandáč
● OSPA –Příští termín je plánován na 19.10. u kolegů v Českých Budějovicích
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● Aktuální pracovní skupiny:
- Adiktologické fórum -
- Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (VZRI) – O. Sklenář
- Akreditační komise MZ ČR nelékaři –A. Volfová
- Výběrové řízení na krajích – zodpovídá A.Volfová
- Certifikační výbor MŠMT v oblasti Primární prevence – J. Zatřepálek – dlouhodobě

bez aktivity
- Dotační výbory (RVKPP) – M.Svoboda
- IP RAS - J. Zatřepálek – skupina již skončila
- Pracovní skupiny týkající se vězeňství – M. Svoboda
- Pracovní skupina pro ochranné léčby na MZ – iniciativní M. Svoboda
- Pracovní skupina Klinický adiktolog, nyní Vzdělávání adiktologů – A. Volfová
- Pracovní skupina pro adiktologické výkony – L. Šťastná, T. Brejcha
- Pracovní skupiny se zaměřením na další specifickou oblast

● František Trantina – delegát ČAA pro problematiku gamblingu
● Adam Kulhánek – delegát/zpravodaj pro problematiku tabáku

4. Interní záležitosti asociace, propagace
● PR - spolupráce se studentkou S. Svobodovou bude v roce 2022 postupně ukončována

z důvodu mateřské dovolené, ČAA bude mít novou PR pracovnicí Marika
● placení členských příspěvků za rok 2021 – v září proběhne kontrola plateb a bude

uveřejněn mail připomínající platbu členství
● akreditace akcí – správu akreditací má Martin Svoboda
● Za rok 2022 zatím proběhlo 7 akreditací odborných akcí
● Revizní komise – VV bude ustanovovat novou revizní komisi, kdy bude oslovovat 3

členy k jejímu sestavení
● Na webu nová sekce Burza práce
● VV bude projednávat možnost změny druhů členství
● Cena adiktologie – ČAA má programový výbor konference, máme domluveného

zahraničního hosta, sestavujeme program příspěvků, oslovíme ČASA



● Diskuze nad problematikou vyhlášky č. 271/2012, která se týká o seznamu nemocí,
stavů a vad, které omezují zdravotní způsobilost k výkonu zdravotnických povolání

● Diskuze nad propojením intervizního setkávání adiktologických ambulancí pro děti a
mladistvé za účelem spolupořádání těchto událostí ve spolupráci se sekcí DaDA SNN
ČLS JEP

● Odhlasované zvýšení členského příspěvku od roku 2023 na 500 Kč ročně
● Předsedkyně Anna Volfová rezignovala z důvodu mateřských na funkci předsedy,

zvolena na novou předsedkyni Lenka Šťastná a novým místopředsedou bude Tomáš
Jandáč

● Schvalování nových členů – Jana Hoffmanová - ANO

5. Termíny dalších akcí

● Termín další schůze VV ČAA 26.10. od 17:00
● OSPA – jako organizátor byl znovu zvolen Tomáš Brejcha

6. Ostatní

● Novelizace vyhlášky č. 134/1998 Sb. půjde dotazem k MZ ČR

● Prodloužení platnosti certifikací, diskuze nad nefunkčností nově stávajícího systému –

koordinuje A.N.O./APAS

● Byla zaplacena správa webu asociace

● Revize platových tříd – komunikace s ostatními profesními organizacemi ohledně revize

● Anna Volfová a Lenka Šťastná se staly členkami Aprobační komise MZ ČR pro obor

adiktologie

● 12.7. Lenka Šťastná byla na jednání Rady vlády ČR za přítomnosti předsedy vlády

● Karel Kolitsch se zabývá revizí Vyhlášky ministerstva zdravotnictví č.271/2012 Sb.

vyhláška o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného

pracovníka a vyhlášky o zdravotní způsobilosti ve vnitrostátní plavbě

● Nový specializovaný oddíl pro výkon ochranných léčení ve věznici v Ostrově

● Setkání zástupců VV ČAA se studenty adiktologie proběhne předběžně v květnu 2023

● V září budeme tisknout letáčky a záložky pro státnicující studenty

● Na příštím setkání bude diskutován plán čerpání financí

Dne 3.9.2022 Zapsal: Jandáč
Zkontrolovala: Volfová


