Zápis ze schůze Výkonného výboru ČAA
Termín: 29.9.2020 18:00 hod.
Místo: Skype call

Přítomni: Zatřepálek J., Volfová A., Svoboda M.
Průběh schůze:
1. VOLBY do VV ČAA
● ZMĚNA! Členská schůze ČAA proběhne 14.10.2020 od 13:00 ONLINE – osobní
setkání pouze kandidátů do nového VV, stávající VV
● zároveň proběhnou mimořádné volby do Výkonného výboru - kandidatury je možné
zasílat do 7.10.2020, pak budou zaslány členské základně
● z původního VV pokračují a znovu kandidují A. Volfová a M. Svoboda
● propozice voleb a členské schůze přílohou zápisu – update na online verzi
● Zatřepálek zjistí náležitosti online voleb
2. Výkony – z minulého výboru
● V termínu 28. 7. 2020 proběhla na MZ schůzka se zástupci Svazu zdravotních
pojišťoven a VZP. Za ČAA se schůzky účastnili Jiří Zatřepálek a Lenka
Štastná. Po projednání zpracované a předem zaslané revize současných
adiktologických výkonů se členové pracovní skupiny společně se zástupci
ČAA usnesli, že ČAA předloží návrh revize v příštím roce a podloží jej daty
z realizovaného projektu MZ pro rozvoj adiktologické péče – adiktologických
ambulancí. Výbor pro revizi zdravotnických výkonů tedy 3. 9. 2020
navrhovanou změnu současných adiktologických výkonů neschválil. ČAA
tedy předloží revizi s nově vypracovanou analytickou částí v příštím možném
období, v roce 2021.
3. Klinický adiktolog
Z minulého výboru:
● 22.4. – pracovní skupina odesílá spis klinického adiktologa na IPVZ a zástupcům
odborných společností a ministerstev
● Stanovisko ČAA a KAD o transformaci pracovní skupiny – PS vzdělávání
adiktologů
● IPVZ zaslalo připomínky zejména technického charakteru, pracovní skupina
připomínky zpracovala

● Vzdělávací program schválen IPVZ, které spis postoupilo k připomínkám
Ministerstvu zdravotnictví, informovány odborné společnosti, nyní čekáme na
připomínky z MZ
● další setkání PS proběhlo 15.9.2020, příští setkání 4.11.2020
● nyní se stále čeká na vyjádření MZ ke spisu

4. Další aktivity
● Adifórum - další termín fóra na AT konferenci
● Pracovní skupina MZ pro psychoterapii – aktivně se zúčastnil zástupce za ČAA K.
Kolitsch, průběh schůze konzultoval s VV, další setkání PS za 14 dní
● 12.10.2020 – výběrové řízení – smlouvy s pojišťovnami – Volfová, Janouškovec
5. Jednání o komoře nelékařů
● v červenci oslovení Asociací farmaceutů o aktivitě ČAS (České asociace sester) ve
věci komory nelékařských povolání - dne 8.9.2020 první setkání - zástupci ČAA z
personálních důvodů omluveni, žádost o zápis a účast na dalším setkání
● update: ČAA souhlasí se stanoviskem nelékařských spolků – v tuto chvíli nesouhlasí
s jednotnou komorou nelékařů – chybí diskuze, ČAS podalo návrh do PS na základě
vlastní iniciativy bez diskuze s ostatními odbornostmi
● skupina profesních organizací se shoduje na vyslání zástupců k jednání se senátory a
poslanci
6. Interní záležitosti asociace, propagace
● Zpracovat nový banner ČAA a výroba propagačních předmětů (placky) – A. Volfová
– stále trvá
● Projednán stav účtu
● Vytvořena mapa kontaktů ČAA
● Schválení nových členů, všechny žádosti schváleny 3 pro, 0 proti, řádné členství:
o Bc. Annika Schubertová
● VV jednohlasně schválil a nabídl čestné členství doc. PhDr. MUDr. Kamilu Kalinovi,
CSc. – pan docent členství přijal
● akreditace akcí – akreditována HR letní škola a Jihočeská adiktologické konference
● předseda navrhl vyplacení jednorázové odměny členům výkonného výboru ve výši
2000 kč a mimořádně aktivní člence v letošním roce 1500 kč – schváleno VV
7. Uznaní adiktologové
● řešeno skrze dotazy z členské základny - zjištěno vydávání rozhodnutí o uznání
odborné způsobilosti a osvědčení o výkonu povolání pod odborným dohledem negativní odpověď z MZ na základě dotazu členky ČAA

● update: téma konzultováno, závěr: pokud má pracovník pouze osvědčení o práci bez
odborného dohledu, nemá zároveň kvalifikaci adiktologa dle příslušného zákona
● pouze zákonné podmínky umožňují zisk odborné způsobilosti k výkonu profese
adiktologa, případně rozhodnutí získané v přechodném období
8. Termíny dalších akcí
● Termín další schůze VV ČAA bude v den voleb, sejde již nový Výkonný výbor
● Termín setkání OSPA je leden 2021 v Ústí nad Labem
● Termín Členské schůze a mimořádných voleb do VV ČAA bude 14.10.2020
9. Aktuální pracovní skupiny:
- Adiktologické fórum
- Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (VZRI) – O. Sklenář
- Akreditační komise MZ ČR nelékaři – V. Janouškovec, návrh A. Volfová
- Výběrové řízení na krajích – zodpovídá V. Janouškovec
- 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 – 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 Hledá se delegát pro oblast dětské adiktologie (Sekce dětské adiktologie)
- Pracovní skupina pro psychoterapii – Karel Kolitsch

V závěru schůze poděkoval Předseda VV ČAA všem přítomným členům VV ČAA za
jejich čas a aktivitu.
Zapsala: Volfová
Zkontroloval: Zatřepálek

