
 

 

Zápis ze Členské schůze ČAA 2017 

 

Termín: 5. 6. 2017, 19:00 hodin 

Místo: Kongres hotel Jezerka, Seč – Ústupky.   

Přítomni:  Výbor ČAA - Zatřepálek J., Sklenář O., Čalovka O., Janouškovec V., 

Richterová L., Mahrová G., Hönigová K. 

Členové ČAA – 17 členů ČAA 

Celkem 24 účastníků (viz. Příloha č. 1 - Prezenční listina) 

 

 

1. Návrh Programu 

Vojtěch Janouškovec zahájil jednání a navrhl jeho program. 

- Zahájení jednání členské schůze a seznámení s programem 

- Představení výroční zprávy ČAA 

- Seznámení se zprávou revizní komise 

- Zpráva o činnosti odborné sekce OSPA 

- Aktivity v roce 2017 

- Ukončení členské schůze 

Vojtěch zahájil členskou schůzi a přednesl program. Nikdo z přítomných neměl k 
návrhu programu komentáře. 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).  

Předseda VV ČAA nechal hlasovat o schválení programu Členské schůze ČAA 5. 6. 
2017. Program byl jednohlasně schválen. Pro 24 účastníků, proti 0, zdržel se 0. 

 

2. Představení výroční zprávy ČAA  

Mgr. Vojtěch Janouškovec představil výroční zprávu ČAA pro rok 2016. Součástí 
Výroční zprávy byly aktivity a působení ČAA v roce 2016. VV ČAA se účastnil 
výběrových řízení v rámci krajů ČR o kontraktu jednotlivých zařízení s pojišťovnami. 
Ke dni 29. 6. 2016 se podařilo již 11-ti organizacím vyjednat a podepsat 43 
individuálních smluv o zajištění adiktologické péče v rámci 13-ti adiktologických 
ambulancích. Ve zprávě je shrnuto i členství členů VV ČAA v jednotlivých odborných 
skupinách. Výroční zpráva ČAA za rok 2016 bude uveřejněna v elektronické podobě 
na webových stránkách ČAA.    

 

3. Seznámení se zprávou revizní komise ČAA 

Mgr. Kateřina Mladá (členka revizní komise ČAA) zhodnotila uplynulý rok a sdělila, 
že Revizní komise ČAA si zažádala VV ČAA k doplnění zbylých potřebných 
dokumentů. 

 

4. Zpráva o činnosti odborné sekce OSPA 



 

Předseda sekce Bc. Tomáš Brejcha informoval o činnosti OSPA. Setkání OSPA ČAA 
proběhlo 15. 3. 2016 v Psychiatrické nemocnici Mariany Oranžské v Bílé vodě. 
Tématem setkání byl „Vstup klientů do adiktologických služeb, které mají smlouvu se 
zdravotními pojišťovnami“. V roce 2017 proběhlo setkání na půdě Kliniky adiktologie. 
Tématem setkání bylo shrnutí aktuálních novinek a zhodnocení dosavadní práce 
sekce, klientská dokumentace v adiktologických ambulancích. Další setkání je 
naplánováno na měsíc říjen 2017 v Červeném dvoře před Jihočeskou adiktologickou 
konferencí (19. - 20. 10. 2017). Termín bude upřesněn předsedou sekce Bc. 
Tomášem Brejchou.    

 

5. Aktivity v roce 2017 

V roce 2017 chystá ČAA další průlom v jednání s pojišťovnami. I nadále se členové 
VV ČAA chystají zastupovat profesi adiktologa v odborných skupinách a sekcích.  

 

6. Ukončení členské schůze 

Předseda VV ČAA popřál všem členům krásné prožití konference a ukončil členskou 
schůzi.  

 

 

Přílohy 

Příloha č. 1 - Pracovní skupiny ČAA 

Příloha č. 2 – Výroční zpráva ČAA za rok 2016  

 

Zapsal: Mgr. Jiří Zatřepálek 

Ověřil: Mgr. Vojtěch Janouškovec 


