
Zápis ze schůze Výkonného výboru ČAA 

Termín: 14.4.2021 16:30 hod. 

Místo: KAD 

 

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

Průběh schůze: 

1. Výkony 

● Aktivitu koordinuje Mgr. Lenka Šťastná, PhD.  

● Setkání s koordinátorkou projektu v rámci reformy psychiatrické péče (ARP-

AD, AMT) proběhne v dubnu 2021 (cílem aktivity ČAA je sběr dat o reálné 

praxi vykazování, která ukazuje na nedostatek nastavení současných 

parametrů a potřebu navýšení frekvence výkonů). 

● Diskutována možnost spolupráce ve věci výkonů v adiktologii se SNN ČLS 

JEP – společné setkání MUDr. Stoklasové a Dr. Šťastné, které nastínilo 

konstruktivní jednání. Další jednání se uskutečnilo v podobě Dr. Šťastná, Dr. 

Fidesová, MUDr. Adameček o problematice adiktologa v sociálních službách 

● Na setkání OSPA bylo jedním z témat vykazování v pilotních týmech, jaké 

zkušenosti již tamní pracovníci mají, s jakými obtížemi a nejasnostmi se 

potýkají. Dále bylo tématem problematika adiktologa v sociálních službách 

● Probíhá připomínkování technických chyb bodového ohodnocení 

adiktologických výkonů 

● Spolupracovali jsme na vyjádření finančního ohodnocení adiktologa 

v ambulanci psychiatra – dále proběhne schůzka 28.4. Dr. Šťastné a MUDr. 

Popova 

● ČAA podá v rámci připomínkovacího řízení návrh na rozšíření indikace 

k adiktologické péči 

● pro komunikaci funguje emailová schránka vykony@asociaceadiktologu.cz 

 

 

2. Klinický adiktolog 

● Spis klinického adiktologa nyní v připomínkování MZ, poslední komunikace 

březen 2021, čekáme na reakce 

● Další setkání pracovní skupiny KAD a ČAA ke vzdělávání proběhlo 7.4.2021, 

další plánováno na 6/2021 

 

3. Pracovní skupiny a odborná setkání 

● Adifórum – proběhlo 9.4.2021 online, ČAA omluveno 

● Pracovní skupina MZ pro psychoterapii – aktivně se zúčastnil zástupce za ČAA K. 

Kolitsch. Na pracovní skupině jsou diskutovány jednotlivé kroky vedoucí 

k navýšení dostupnosti psychoterapie ve zdravotnictví, ale i v ostatních rezortech 



kde se uplatňuje psychoterapeutické vzdělání. V současné době se řeší zejména 

covidová situace. Bude zveřejněna infomace o širší diskuzi k uplatnění 

psychoterapeutického vzdělání mimo oblast zdravotnictví. 

● RVKPP  

● RAS – zastupuje J. Zatřepálek, další setkání proběhnou18.5.2021 a 17.8.2021 od 

9:30 - 11:30 

● VZRI – proběhlo dne 25.2.2021, z důvodu technických potíží se ČAA 

nezúčastnila 

● Vězeňství – proběhne další kolo vyjednávání o ochranných léčbách. ČAA se 

připojilo k otevřenému dopisu A.N.O., který reagoval na překotný proces výzvy 

Programu spravedlnost (Norské fondy) 

● Další pracovní skupiny jsou v jednání, zaslán seznam skupin z MZ: 

o Mezirezortní pracovní skupiny pro snížení škod působených alkoholem 

(MPS SPA) - nyní zástupce Volfová 

o Pracovní skupina pro návykové nemoci (PSPNN) - M. Svoboda 

● Za RVKPP jsou tyto další skupiny: 

o Pracovní skupina pro problematiku nelegálních drog 

o Pracovní skupina pro problematiku hazardních her - zástupce potvrzen F. 

Trantina 

o Pracovní skupina pro problematiku péče o děti v ohrožení adiktologickým 

problémem - proběhlo setkání 14.4., zúčastnil se Tomáš Jandáč., setkání 

navazovalo na platformu svolanou Kanceláří ombudsmana; 4.3. proběhl 

seminář pod záštitou Kanceláře ombudsmana, který se zabýval výchovně 

léčebnou péčí indikovanou pro děti s adiktologickými poruchami ve 

výchovných ústavech. Praktickým výsledkem je propojení této platformy 

s pracovní skupinou pro problematiku péče o děti v ohrožení 

adiktologickým problémem. 

● VV se shodlo, že ponechá své zástupce na výše vypsaných skupinách, svou účast 

bude vyhodnocovat v závislosti na uskutečněných setkáních 

● OSPA – kromě tématu adiktologa v sociálních, bylo tématem ARP a AMT, 

klinický adiktolog, kvalifikace adiktologa, indikace péče 

● konání výběrového řízení v oboru adiktologie na MHMP dne 3.3.2021, za ČAA se 

zúčastnila Volfová 

● Další aktuality: 

o info z RVKPP: spuštění naloxonového pilotního programu ve 12 

programech v 7 městech (Praha, Mladá Boleslav, České Budějovice, 

Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno), školení lékařů v březnu 

2021 

o workshopu na téma „Financování adiktologických služeb“, který je 

součástí realizace projektu ESF „Systémová podpora rozvoje 



adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ a který 

byl připraven na pátek dne 26. března 2021  

 

4. Interní záležitosti asociace, propagace 

● PR - spolupráce se studentkou S. Svobodovou, zejména správa FB 

● Účetnictví za rok 2020 uzavřenoSchválení nových členů: žádná nová žádost 

● placení členských příspěvků za rok 2020 – proběhlo mailové upozornění na chybějící 

platbu příspěvku za rok 2020 

● akreditace akcí – správu akreditací má Martin Svoboda 

● Výroba letáčku na propagaci členství v ČAA pro státnicující studenty – spolupráce 

s S. Svobodovou 

 

5. Termíny dalších akcí 

 

● Termín další schůze VV ČAA bude 18.5.2021 od 16:00 

● Termín setkání OSPA proběhl 13.4.2021 od 9:00-12:00 ONLINE 

● Členská schůze je letos plánovaná na AT konferenci v červnu – již neplatí – listopad 

2021 

 

6. Aktuální pracovní skupiny: 

- Adiktologické fórum - A.Volfová 

- Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (VZRI) – O. Sklenář 

- Akreditační komise MZ ČR nelékaři – V. Janouškovec, návrh A. Volfová 

- Výběrové řízení na krajích – zodpovídá A.Volfová 

- Certifikační výbor MŠMT v oblasti Primární prevence – J. Zatřepálek 

- Dotační výbory (RVKPP) – M.Svoboda 

- IP RAS - J. Zatřepálek 

- Pracovní skupiny týkající se vězeňství – 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 

o František Trantina – delegát ČAA pro problematiku gamblingu 

o Adam Kulhánek – delegát/zpravodaj pro problematiku tabáku 

o Tomáš Jandáč - oblast dětské adiktologie 

- Pracovní skupina pro psychoterapii – Karel Kolitsch 

 

9. Ostatní: 

- V roce 2021 vznikne živý dokument s koncepčními cíli v ČAA 

- Diskutována možnost spolupráce ČAA s ISSUP –B. Povýšilová byla 

kontaktována a plánujeme konkrétní formální spolupráci 

 

Dne 18.4.2021 



Zapsal: Jandáč 

Zkontrolovala: Volfová  

 


