Zápis ze schůze Výkonného výboru ČAA
Termín: 14.10.2021 17:30 hod.
Místo: KAD

Přítomni: Volfová A., Jandáč, T., Kolitsch, K., Šťastná, L. (online), Svoboda, M.
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
● pro komunikaci funguje emailová schránka vykony@asociaceadiktologu.cz
2. Klinický adiktolog
● Akreditační spis je v připomínkovém řízení v rámci akreditační komise
● Ve spolupráci s KAD byly vypořádány připomínky spisu (zásadní podmínka pro
schválení spisu je vázána na novelizaci vyhlášky 55/2011 Sb., nyní v legislativním
procesu – schváleno)
● setkání na IPVZ s náměstkyní a zástupci Katedry pro návykové nemoci a
adiktologii a ČAA21.9.2021 – vysvětlení podmínek vstupu do rogramu
● Schůzka na MZ se konala 11.10.2021. Na schůzce se účastnili prof. Miovský,
A.Volfová, zástupkyně AKP, dr. Král. Po jednání je MZ otevřené k uveřejnění
vzdělávacího programu ve věstníku MZ
● výstupy komunikovány na pracovní skupině k vzdělávání dne 27.10.
3. Pracovní skupiny a odborná setkání
● Adifórum – proběhlo 13.10. (přesun z 5.10.) – ČAA omluveno
● Pracovní skupina MZ pro psychoterapii – aktivně se účastní zástupce za ČAA K.
Kolitsch. Současný návrh PS schválen ČAA,
● RVKPP – odborné společnosti včetně ČAA jsou ve shodě proti přesunu RVKPP do
gesce MZ ČR – realizováno společné setkání s A.N.O. dne 29.9., dne 27.10.
plánováno setkání s ředitelkou Odbru protidrogové politiky
● RAS – zastupuje J. Zatřepálek, projekt v současné době ukončován ukončen –
podpořeno memorandum týkající se výstupů projektu RAS
● 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) - zástupce Volfová
● Za RVKPP jsou tyto další skupiny:
• Pracovní skupina pro problematiku péče o děti v ohrožení
adiktologickým problémem – zástupcem T. Jandáč
● OSPA – setkání proběhlo 12.10. Hlavními tématy byla diskuze týkající se
odebírání řidičských průkazů, dále diskuze týkající se adiktologických výkonů
a jejich vykazování (kombinace výkonů). Příští termín je předběžně plánován
na duben u kolegů v Plzni nebo v Praze
● Pracovní skupina pro financování protidrogové politiky – zástupce O. Sklenář
– další jednání svoláno na 2.11. – ČAA se omlouvá, v tuto chvíli nevnímá
návaznost k setkání v květnu
●
-

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 od ledna
2022
Výběrové řízení na krajích – zodpovídá A.Volfová
Certifikační výbor MŠMT v oblasti Primární prevence – J. Zatřepálek
Dotační výbory (RVKPP) – M.Svoboda
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, zejména správa FB, nově účet na
Instagramu, v diskuzi je správa webu jmenovaným členem, výkonného výboru se
zúčastnila Sára Svobodová, která se výkonných výborů bude účastnit i nadále. Proběhla
věcná diskuze nad PR asociace a nad konkrétními možnými kroky, jako je revize a tvorba
medailonků aktivních členů, tematická setkání pro členy a přidružené členy, propagace
přidruženého členství, zjednodušení procesu při přihlašování se do členství, diskuze nad
automatickým mailem při přihlašování členství, náborová kampaň
● Schválení nových členů: Radka Šimonová - schválena

● placení členských příspěvků za rok 2020 – proběhlo mailové upozornění na chybějící
platbu příspěvku za rok 2020; Nadále probíhá kontrola plateb členských příspěvků,
úspěšně
● akreditace akcí – správu akreditací má Martin Svoboda
● Za rok 2021 zatím proběhlo 7 akreditací odborných akcí
● Revizní komise – VV bude ustanovovat novou revizní komisi, kdy bude oslovovat 3
členy k jejímu sestavení – téma na ČS, volby v roce 2022
5. Termíny dalších akcí
● Termín další schůze VV ČAA bude 2.12.2021 od 17:30
● Členská schůze je plánovaná na 3.listopad 2021 od 16:00 do 18:00 bude rozeslaná
pozvánka, schůze bude nejspíše hybridní formou (online a offline). K pozvánce
rozesílané členům bude připojeno doodle hlasování k vyjádření, jestli se daný člen
zúčastní a jakou formou
6. Ostatní
Dne 17.10.2021

Zapsal: Jandáč
Zkontrolovala: Volfová

