
 
Zápis ze schůze Výkonného výboru ČAA 

Termín: 19.11.2019 19:00 hod. 

Místo: Costa Coffee, Italská 1, Praha   

 

Přítomni:  Janouškovec V., Zatřepálek J., Volfová A., Svoboda M. 

 

Průběh schůze: 

Schůzi zahájil nový Výkonný výbor, hostem byl bývalý předseda ČAA V. Janouškovec. 

1) Nový VV ČAA 

- Předsedou byl zvolen Jiří Zatřepálek 

- 1. místopředsedou Anna Volfová, 2. místopředsedou Martin Svoboda 

 

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

v prostorách KAD od 13:00. 

2) Prioritou ČAA je aktivizace členské základny a nábor nových členů. Další prioritní 

oblasti: 

- Adiktologické výkony 

- Kvalifikace S4 

- Specializace Klinický adiktolog 

- Příprava studujících adiktologů do praxe (z hlediska systému) 

- Prohloubení spolupráce s dalšími institucemi (SNN, KA) se vzájemnou 

zastupitelností 

 

3) 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 

- Výběrové řízení na krajích 

- 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 

 

Změny: 



 
- Projekty RAS (3-4 skupiny) – v tuto chvíli není kapacita účastnit se projektu, 

vyrozumění dopisem 

- Pracovní skupina se zaměřením na specifickou oblast (pro gambling a patologické 

hráče, tabák, alkohol a další) – skupiny buď již neprobíhají, případně bude 

jmenován delegát z řad členů (viz další bod) 

- Výbor SNN – v řešení 

- VZRI – v řešení 

 

4) Spolupráce s ČAA v rámci účasti na pracovních skupinách: 

- František Trantina – delegát ČAA pro problematiku gamblingu 

- Adam Kulhánek – delegát/zpravodaj pro problematiku tabáku 

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

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

 

5) Další aktivity: 

- Akreditace vzdělávacích akcí – J. Zatřepálek 

 

6) Návrh dalších kroků: 

- Aktivity směrem ke studentům – 21.11. proběhla Členská schůze studentského 

spolku adiktologů ČASA, navázání vzájemné spolupráce, na jaře pořádání besedy 

s ČAA, prostup členů ČASA do ČAA např. formou „předčlenství“; další aktivitou 

krátké semináře ve výuce studentů o ČAA 

- Vytvoření plánu propagace 

- Spolupráce se sponzory 

- Zprávy o výsledku voleb zaslány do APLP + editorial o klinickém adiktologovi 

 

7) Schválení nového člena: 

- Bc. Kateřina Rokosová – schválena (3/3 pro) 

 

V závěru schůze poděkoval Předseda výkonného výboru ČAA všem přítomným 

členům VV ČAA za jejich čas a aktivitu. 

 

Zapsala: Volfová 


