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___________________________________________________________________________
Zápis z Valné hromady
konané dne 15.6.2021 v DS Horní Palata
___________________________________________________________________________

Valné hromady se účastnili , dr. Pěč (Eset), dr Havelková (DS Horní Palata), dr Lorenc (DPC),
dr Příhoda (CKI) – dr Kabát, mgr B. Hrdličková (Fokus Praha DS Břevnov), dr Szilvasiová, dr
Sedlářová, Renata Friedrichová omluvena
Program:
1) Zpráva o činnosti za rok 2020
2) Zpráva o hospodaření za rok 2020
3) Volba představenstva
4) Plán činnosti na rok 2021
5) Rozpočet na rok 2021
6) Diskuze
Zpráva o činnosti ADSKC od minulé valné hromady v roce 2020-21
1. Schůze představenstva: V období června 20 do června 21 proběhly 3 schůze
představenstva ADSKC ve dnech 4.9.2020, 11.12.20.2020 a 12.3.2021, schůzky probíhaly
na různých pracovištích členů ADSKC /Bohnice, Eset, Břevnov/ s možností prohlídky a
seznámení se s pracovištěm. Schůzí se zúčastňovali Hudlička, Grossman, Jiřištová, Kabát,
Lorenc, Pěč, Příhoda, za psychiatr.sestry Fridrichová. Jiřištová pokračovala ve funkci
dohledu nad oblastí financí, v tuto dobu ale odchází na mateřskou dovolenou.
Představenstva se začala zúčastňovat také Mgr. Hrdličková (Fokus Břevnov). Piskačová
zpracovávala účetnictví a dohody.
2. Jednání s novými zájemci o členství: Novým členem ADSKC se stal stacionář
v Psychiatrické nemocnici Opava (zástupce MUDr. Mgr. David Besta).
3. Formality: do Rejstříku poslány výroční zprávy.
4. Dohodovací řízení k ceně bodu: Jednání probíhala v roce 2021 (pro rok 2022) pro
segment specializované ambulantní péče v cca 6 jednáních /včetně schůzí segmentu/.
Zúčastňoval se Pěč. Vzhledem ke Covid stále všechna probíhala formou videokonferencí.
Aktuálně jednání v řádném termínu skončila nedohodou. Pojišťovny podaly návrh na
nulové navýšení. Poskytovatelé podávali stejný návrh jako původní vyhláška na rok
2020.V těchto dnech probíhají ještě další dodatečná jednání, kde by se návrhy mohly
sblížit. Poskytovatelé podávají návrh u DS na 1.13 Kč za bod, VZP za 1,04 Kč za bod.
Situaci komplikuje a znepřehledňuje, že v příštím roce opět dojde v Sazebníku k nárůstu
ceny práce o 10%, na což pojišťovny reagují opětně přepočtem ceny bodu. Bonifikace
zůstávají – pouze kosmetické změny. Formulace pro DS zůstává.
5. Seznam výkonů: Návrh výkonu Psychiatrické krizové péče byl prozatím stažen
z projednávání z důvodu neujasněných kroků v krizové péči.

6. Stav plných mocí pro DŘ: Pro rok 2021 bylo evidováno celkem 9 plných mocí v segmentu
ambulantních specialistů (Centrum soc. sl., ESET, Fokus Praha, Isida, Psychosom.klin.,
Ondřejov, Vyhlídka, VFN, Myfair), MUDr. Beránková (Perničková) a Telemens má plnou
moc pro SAS, 4 plné moci jsou evidovány v segmentu domácí péče (Ondřejov,
Beránková, Myfair a ESET).
7. Síť a politika duševního zdraví: Pěč zastupuje ADSKC v Odborné radě Reformy
psychiatrické péče 5x ročně. ADSKC v prosinci 2020 napsala vyjádření k „Páteřní síti
center krizové intervence“, která vznikla na popud Rady vlády pro duševní zdravím
v červenci 2020 a kterou připravovaly zdravotní pojišťovny s ojedinělými aktéry z řad
odborné obce. Tato koncepce staví na poskytování krizové péče na urgentních příjmech
nemocnic bez respektu k prostředí péče a úzkému výběru osob v krizi. Vyjádření bylo
projednáno na Odborné radě reformy a ve výboru Psychiatrické společnosti. Posléze bylo
představenstvo ADSKC vybídnuto k vypracování nového materiálu ke krizové péči. Ten
byl vyhotoven ke konci března 2021 (Hudlička, Lorenc, Jiřištová, Pěč, Příhoda). Dále
projednáván se VZP, doplněny připomínky a projednáván na Odborné radě reformy.
Současně při projednávání Standardů CDZ byl z dalšího projednávání Standardu CDZ
vyloučen návrh CDZ-K. Ten pokračuje dále v Konceptu krizové péče.
8. Konference sociální psychiatrie: termín přeložen na 17.-19.9.2021 (Plzeň). Aktivní
příspěvky na spolupráci psychoterapie a komunitní péče je možno ještě přihlásit do
poloviny července 2021.

VH odhlasovala Zprávu o činnosti za rok 2020 nadpoloviční většinou 10 hlasů program VH
Valná hromada schválila zprávu o činnosti ADSKC v roce 2020 nadpoloviční většinou 10 hlasů
přítomných řádných členů. Valná hromada schválila nadpoloviční většinou 10 hlasů
přítomných řádných členů dr Szilvasziovou za revizorku ADSKC.
Zpráva o hospodaření za rok 2020 a rozpočet na rok 2021 dr Szilvazsiová schválila
▪ Účetnictví za rok 2020 a rozpočet na rok 2021 přednesla VH ke schválení pí Piskačová
(zprostředkovaně) přehled hospodaření ADSKC za r. 2020:
Stav pen. prostředků k 1.1.2020 :
Příjmy celkem :
Výdaje celkem :
příjmy – výdaje r. 2020:
Stav pen. prostředků k 31.12.2020:

68243,03 Kč
39000,00 Kč
29737,00 Kč
9281,09 Kč
77540,12 Kč

Účetnictví za rok 2020 schváleno předsedou revizní komise dr Szilvasiovou.
Volba představenstva:
VH zvolila nadpoloviční většinou 10 přítomných řádných členů na další období tyto členy
představenstva: Mgr. B. Hrdličková, MUDr. Jan Lorenc, MUDr. Ondřej Pěč, MUDr. Petr Příhoda, MUDr
Kabát, Mgr K. Jiřišťová

Výše členských příspěvků

VH všemi hlasy přítomných členů schválila výši členských příspěvků na rok 2020:
zdravotnická zařízení do 3 úvazků:
3000,- Kč
zdravotnická zařízení s úvazky > 3 a < 6:
6000,- Kč
zdravotnická zařízení s úvazky ≥ 6:
8000,- Kč
Úvazkem se rozumí „přepočtený počet nositelů výkonů“ uváděný za příslušné zařízení na
poslední plné moci pro dohodovací řízení.
Příspěvky posílejte s v.s. IČP na účet č. 184096368 / 0300.
Plán na rok 2021:
1. účast na jednáních dohodovacího řízení k ceně bodu, jak v segmentu ambulantních
specialistů, tak v segmentu domácí péče
2. podpora ADSKC na jednáních k novým výkonům SZV
3. provoz webových stránek
4. síť krizových služeb v rámci reformy k reformě psychiatrické péče
5. podpora ke členům a zájemcům o členství
Plán hospodaření na rok 2021:
příspěvky cca 40000,- Kč, odměny cca 35300,- Kč, bankovní poplatky 2710,-, doména 726,Odměny na rok 2020 schválené Valnou hromadou:
MUDr Ondřej Pěč: 13500,- Kč, MUDr Jan Lorenc 6000,- Kč, Piskačová Zuzana 6800,- Kč,
Friedrichová Renata 3000,-Kč, PhDr Jiřišťová Kamila 6000,- Kč
Valná hromada schválila plán činnosti ADSKC na rok 2020 nadpoloviční většinou 10 hlasů
přítomných řádných členů.
Zapsal jan lorenc na podkladě materiálů vypracovaných dr Pěčem, pí Piskačovou, Dr
Jiřišťovou, další schůze představenstva 3.9.2021 v 10 hod v CKI PN Bohnice - kdokoli z členů
by se chtěl účastnit je vítán

