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1.  Základní informace a kontakty 

Název organizace: Česká asociace adiktologů o.s.   

Právní forma: občanské sdružení  

Registrace na MV ČR: 10. 2. 2009   

Registrační číslo: VS/1-1/74510/09-R 

IČO: 265 69 434  

Bankovní spojení: 229084150/0300 (Československá obchodní banka a.s., Lidická 

43, 15000 Praha 5)  

 

Sídlo sdružení: Za poštou 904/11, 100 00 Praha   

Web: www.asociace-adiktologu.cz  

E-mail: info@asociace-adiktologu.cz  

 

Řízení - Výkonný výbor 

Předseda – Bc. Ondřej Sklenář (statutární zástupce)  

1. místopředseda – Bc. Vojtěch Janouškovec  

2. místopředseda – Bc. Lucie Jurystová  

 

Členská schůze – nejvyšší orgán sdružení  

Počet členů k 31. 12. 2009: 16 členů  

Aktuální stav k 15. 4. 2010: 30 členů  

 

Kreditní komise  

Bc. Ondřej Sklenář – předseda komise  

Bc. Vojtěch Janouškovec 

Bc. Kateřina Sklenářová Francová  

 

 

 

 

 

 

http://www.asociace-adiktologu.cz/
mailto:info@asociace-adiktologu.cz


Výroční zpráva za rok 2009 

                                                                                                                               
 

3 

 

2. Úvodní slovo  

 

Vážení čtenáři, 

 

jsem velice rád, že jste si našli čas otevřít výroční zprávu České asociace adiktologů.  

Rok 2009 byl pro nás významný hned z několika důvodů. 

 

Na činnost přípravného výboru navázala v únoru 2009 úspěšná registrace sdružení u 

Ministerstva vnitra ČR. Následně jsme mohli oficiálně odstartovat svoji činnost. Naše 

činnost, jež vyplývá z cílů sdružení, stojí na několika základních pilířích. Mezi ně patří 

budování a stabilita členské základny, rozvoj a kvalita našich činností, spolupráce 

s relevantními subjekty v ČR i zahraničí a v neposlední řadě stabilita naší 

organizace. Snažili jsme se na naplňování těchto pilířů pracovat, nebo je alespoň 

formovat pro práci v příštích letech.  

 

Rád bych na tomto místě jednotlivé body konkretizoval. Budování a stabilita členské 

základny pro nás znamenalo motivovat potenciální uchazeče o členství v asociaci. 

Z toho důvodu jsme nastavili vstupní poplatek na nejnižší možnou hranici, vytvořili 

jednoduchou přihlášku, kterou je nyní možno poslat i on-line přes internet, či zajistili 

výhody pro členy (slevy na konference, časopis apod.). Pokud půjdu dál, tak 

abychom mohli vůbec fungovat, bylo jednou z našich stěžejních činností dát o sobě 

vědět svému okolí. Proto jsme v loňském roce dvakrát vydali Bulletin ČAA, založili 

vlastní profil na sociální síti Facebook a nyní konečně spustili vlastní webové stránky. 

K odborným aktivitám patřilo zejména zahájení činnosti kreditní komise, která vydává 

souhlasné stanovisko organizátorům akcí v rámci celoživotního vzdělávání 

adiktologů. Toto vzdělávání, tedy sbírání kreditů, je pro všechny adiktology povinné. 

V další činnosti se na nás obracely o spolupráci státní orgány. Několikrát jsme byli 

osloveni k vyjádření našeho stanoviska k připravovaným novelám zákonů a vyhlášek 

týkajících se adiktologa,  jež se přiravují na ministerstvu zdravotnictví. Osloveni jsme 

byli i při tvorbě akčního plánu protidrogové politiky ČR skrze RVKPP. V dalších 

činnostech jsme se zapojili s relevantními subjekty do příprav návrhů odbornosti 

adiktologa pro pojišťovnu. Jinak řečeno, nyní se podílíme na přípravě a definici 
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výkonů, jež by adiktolog v budoucnu „účtoval“ zdravotní pojišťovně. Plno práce pro 

nás znamenalo i zodpovídání telefonických a písemných dotazů. Zejména na e-

mailovou adresu asociace během celého roku chodila řada dotazů, na které jsme se 

snažili poctivě odpovídat.  

 

Do dalšího roku uvažujeme o vlastních projektech zaměřených právě na vzdělávání 

adiktologů, specializačních kurzech apod. Plno věcí, na kterých pracujeme, 

představuje běh na dlouhou trať, avšak my věříme, že cíl je v dohlednu a výsledky 

nás všechny mohou posunout někam dále, a to v rovinách většího kreditu našeho 

oboru, větší profesionalizace a kreditu profese adiktologa a lepšího finančního 

hodnocení. 

 

Na závěr bych rád poděkoval především všem spolupracujícím institucím, jejichž 

výčet naleznete na konci celé výroční zprávy. A samozřejmě všem, kteří jakýmkoli 

způsobem přispěli k rozvoji asociace a našeho oboru.  

 

 

 

 

 

S úctou,  

 

 

 

Ondřej Sklenář 

Předseda sdružení  
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3. Poslání a cíle organizace 

 

Cílem sdružení je sjednocovat na základě společných odborných a profesních zájmů 

fyzické osoby v České republice zabývající se adiktologií a rozvíjet nelékařský 

zdravotnický obor adiktologie. 

 

Obsahem činnosti sdružení je v souladu s jeho cílem zejména: 

a)     podílet se na vytváření, prosazování a realizaci vstupního a celoživotního 

vzdělávání adiktologů, a to jak formou univerzitního, tak mimouniverzitního 

vzdělávání ve smyslu aktuálních právních předpisů; 

b)    účastnit se na tvorbě, zdokonalování a rozvoji systému a koncepce 

adiktologických služeb, podávat koncepční a jiné návrhy příslušným orgánům a 

institucím a v tomto ohledu spolupracovat s jinými organizacemi obdobného či 

souvisejícího zaměření; 

c)     zastupovat členy sdružení při koncepční komunikaci a jednání se státními 

orgány v příslušné oblasti, jakož i institucemi, zabývajícími se vydáváním speciálních 

norem a pravidel přímo či nepřímo souvisejících s aktivitami v oboru adiktologie; 

d)    upevňovat a posilovat postavení a možnosti členů sdružení nejenom 

v domácím, ale i v mezinárodním měřítku; 

e)     podporovat aktivity vedoucí ke zvyšování uznání nelékařských zdravotnických 

profesí ve společnosti; 

f)     aktivně přispívat do diskusí při vytváření a změnách právních předpisů, 

pravidel a norem týkajících se zejména adiktologických služeb, nakládání s legálními 

a nelegálními drogami apod.; 

g)    spolupracovat na změnách systému týkajících se adiktologických služeb; 

h)     vytvářet vhodné podmínky pro vzdělávání členů sdružení či jejich 

zaměstnanců nebo spolupracovníků ve smluvním vztahu, a v té souvislosti 

organizovat konference, školení a přednášky, jejichž obsahem bude problematika 

oboru adiktologie; 

i)      podporovat a rozvíjet adiktologický výzkum a iniciovat koncepční změny 

v této oblasti; 
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j)      spolupracovat s ostatními profesními a zájmovými sdružení, neziskovými 

organizaci a obdobnými subjekty v České republice i v zahraničí, zabývajícími se 

obdobnou činností jako sdružení; 

k)     aktivně působit jako člen v rámci mezinárodních organizací stejného či 

obdobného zaměření; 

l)      podporovat aktivity zaměřené na realizaci národních a mezinárodních 

programů, jejich cílem bude příprava adiktologů a dalších profesí, zabývajících se 

poskytováním adiktologických služeb. 

 

4. Historie České asociace adiktologů   

 

Rok 2008 

- První myšlenky na vznik asociace, vzniká pracovní skupina složená z 

pedagogů Centra adiktologie a prvních absolventů bakalářského oboru 

adiktologie.  

- Vznik přípravného výboru, tvorba stanov občanské sdružení.  

 

Rok 2009  

 

- Dne 10. 2. 2009 dochází k registraci občanského sdružení na Ministerstvu 

vnitra ČR. 

- Ustavující členská schůze jmenuje výkonný výbor sdružení a jeho předsedu.  

- Vzniká kreditní komise ČAA.  

- Ministryně zdravotnictví jmenuje předsedu ČAA členem akreditační komise 

MZ ČR.  

- Probíhá nábor prvních členů sdružení a postupně  se rozvíjejí aktivity 

sdružení.  

- Průzkum mezi absolventy oboru adiktologie – jejich současné uplatnění a vize 

do budoucna  

- Vydání dvou čísel bulletinu ČAA – aktuální informace o dění v oboru, 

zejména o možnosti získání statutu adiktologa či osvědčení k výkonu 

zdravotnického povolání bez odborného dohledu 
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5.  Finanční zpráva za rok 2009 

 
 

Finanční zpráva za rok 2009  

AKTIVA Kč PASIVA Kč Bilance/Kč 

Členské 
poplatky 

1.700,- Založení a 
vedení účtu 

969,- 

1.341,- 

Akreditace 
(kreditní 
komise) 

600,- Poštovné  226,- 

Sponzorské dary 600,- Další 
administrativní 
náklady 

364,-  

Celkem 2.900,-   1.559,- 
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6.  Poděkování 

 

Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem odborným partnerům a 

spolupracujícím organizacím, bez jejichž podpory by byl náš vznik a existence 

složitější. V abecedním pořadí jsou to tyto instituce: 

 

 

 Centrum Adiktologie 1. Lékařské fakulty UK a VFN v Praze  

www.adiktologie.cz 

 Časopis Adiktologie  

 Český adiktologický institut http://snncls.cz/cesky-adiktologicky-institut/ 

 Ministerstvo zdravotnictví České republiky www.mzcr.cz  

 Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti 

http://www.drogy-info.cz/ 

 Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana E. Purkyně  

http://snncls.cz/  

 Vláda České republiky  - Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky  

www.vlada.cz 

 

 Speciální dík patří firmě Capsize, která nám zhotovila webové stránky. 

http://www.capsize.cz/  

 

 

 

7. Kontakty  

Sídlo sdružení: Za poštou 904/11, 100 00 Praha   

Web: www.asociace-adiktologu.cz  

E-mail: info@asociace-adiktologu.cz  

Telefon: +420 737105448 

 

 

http://www.adiktologie.cz/
http://snncls.cz/cesky-adiktologicky-institut/
http://www.mzcr.cz/
http://www.drogy-info.cz/
http://snncls.cz/
http://www.vlada.cz/
http://www.capsize.cz/
http://www.asociace-adiktologu.cz/
mailto:info@asociace-adiktologu.cz
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8. Summary  

 

This is an annual report 2009 of organization Česká asociace adiktologů (ČAA, 

Czech association of addictologists). ČAA is a non-governmental and non-profit 

organization founded in February 2009. The activities are based on aims of our 

association – main pillars are: building and stabilizing of members basement and the 

whole organization, development and quality of our activities, cooperation with 

relevant subjects and organizations within Czech Republic and also abroad. In 2009 

we´ve endeavoured to fulfil these pillars or – at least – to form them for subsequent 

work in next year(s). 

To make these pillars more concrete – building and stabilizing of members 

basement was based mainly on motivating potential members to apply for 

membership (we created a simple application form which can be filled in also on-line, 

reductions for members – at conferences, professional journal,  and also a very low 

initial member-fee). In addition we try to promote our activities at social network 

Facebook and finally we start up our own website. 

Among the professional activities first we would like to highlight the activity of 

our Credit committee that gives agreement to events organized within lifelong 

(obligatory) education of addictologists. Second we´d like to point out the 

cooperation with the state authorities. A few times we were accosted by the 

Ministry of Health to give our opinion to prepared amendments related to the 

profession of addictologist. Our association was also represented within formation of 

the Czech action plan on drugs. In other activities we cooperated on proposal for 

insurance companies. A part of our work was also related to answering questions via 

phone or mail. 

In the next year we would like to begin with projects oriented on education of 

addictologists. Many issues we´ve been working on are a long term issues, we are 

at the beginning. But we strongly believe that we can reach our targets and its results 

would help and shift all of us in the meaning of greater credit of our work, bigger 

professionalization and the appreciation of the addictologist´s work at the same time 

as a better financial valuation. 


