
Zápis z jednání výboru SNN ČLS JEP dne 9.10.2019 
 

Přítomni: Kamil Kalina, Michal Miovský, Jirka Dolák, Adéla Stoklasová, Andrea 

Miklovičová, Jiří Dvořáček, Viktor Mravčík, Jakub Minařík, David Adameček. 

Hosté: Helena Rampachová A.N.O. 

 

1. Souhlas s programem i doplňky, jednoznačný. 

 

2. Kontrola plnění úkolů: 1/09, 3/09, 6/09, 7/09 splněno. zrušen jako neaktuální úkol 5/09. 

Trvá úkol 4/09. Úkol 2/09 bude řešen nyní.   

 

2. Diskuse o místě a čase AT konference 2020 se závěrem: necháme původně navržené místo 

a čas. Téma konference:  Metamfetamin 

 

3. Miovský a Miklovičová informují o aktuálním stavu prací a jednání o ADIKA: jsme 

součástí reformy a vše co bylo nastaveno trvá, připomínky dr.Protopové jsme vyřešili.  

 

4. Miovský představuje návrhy na Cenu adiktologie a ceny Kiron, výbor souhlasí. Konference 

s předáním ceny proběhne 21. 11. 2019 

 

5. Mravčík informuje o vývoji kolem doporučených postupů na eliminaci VHC - zatím není 

zcela zřejmé, jak bude vypadat projekt podporující novou léčbu, ale je zřejmé, že VZP i MZ o 

podporu mají zájem. Výbor se shoduje, že by bylo dobré adiktologii z projektu nevynechat. 

 

6. Dvořáček představuje harmonogram prací ke koncepci sítě a na koncepci oboru. V 

pracovní skupině k vytvoření základního materiálu koncepce čítajícího ideálně 20-30 stran 

bude Kalina a Mravčík. Klíčové termíny harmonogramu: návrh výsledného materiálu mít k 

dispozici na výjezdní zasedání v květnu 2020 a dále představení výsledného materiálu členům 

SNN na AT konferenci v červnu 2020.  

 

7. Stoklasová představuje cíle a harmonogram priority práce výboru "Adiktologické výkony": 

konečným cílem je mít ve vyhlášce odpovídající výkony pro naši práci, návrh nových a 

upravených výkonů do února 2020. Bude vhodné zjistit, jak o potřebě úpravy výkonů uvažuje 

ČAA a zjistit , jak je uvažováno o signálních výkonech v projektu ADIKA na MZ. 

Miklovičová na příštím výboru odprezentuje přehled stávajících výkonů - úkol 1/10 

 

8. Diskuse o případném zadání témat Etickému kolegiu na první jejich jednání: spolupráce 

SNN a subjektů oboru s komerčními subjekty s důrazem na subjekty, které vyrábějí produkty 

se závislostním potenciálem. Etickému kolegiu sdělí Dvořáček - úkol 2/10 

 

9. Mravčík popisuje nutnost lépe delegovat zástupce SNN na klíčová jednání institucí (nyní 

chyběl zástupce SNN na jednání k výroční zprávě,  tomto týdnu jsou další dvě důležitá 

jednání na úřadu vlády). 

 

10. Mravčík informuje o projektu doporučených postupů. u TAČR bude šance podat žádost 

znovu. Diskuse o personálním zajištění vedení projektu - sháníme členy core týmu do 

projektu, Mravčík připraví text inzerátu, Adameček uveřejní na webu SNN -úkol 3/10. Nutné 

nominovat vedoucího projektu.  

 



11. Dvořáček seznamuje výbor s dodatečnými informacemi HR akademie k jejich žádosti o 

záštitu - výbor souhlasí. 

 

12.  Rampachová tlumočí pozvání Rady A.N.O. - na jejich setkáních bude pravidelně zván 

člen výboru SNN. Výbor deleguje Miklovičovou.  

 

13.  Adameček prezentuje možnosti lepší komunikace se členy SNN, navrhuje mimo jiné 

zřídit facebookovou skupinu. 

 

14.  Listopadový výbor bude výjimečně 6/11/19 ve 12.00.  

 

15. Dvořáček zjistí stav členské základny - úkol 4/10 

 

 

Informace po výboru: 

Mravčík navrhuje schůzku s Dr. Klugarem metodikem pro tvorbu doporučených postupů z LF 

Masarykovy univerzity: https://www.muni.cz/o-univerzite/fakulty-a-pracoviste/lekarska-

fakulta/119612-instbiostatistiky-a-analyz-lf Schůzka je plánována v rámci jednání výboru 

SNN 6/11 od 13:00 hod. 

 

 

 

Zapsal: MUDr. Jakub Minařík 

 

Upravil: MUDr. Jiří Dvořáček 

 

V Praze dne 9/10/2019 
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