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Posláním ACDZ je prostřednictvím rozvoje funkční sítě center duševního zdraví zlepšovat kvalitu a 
efektivitu péče o lidi s duševním onemocněním v ČR.  

Jsme nově vzniklou zastřešující a profesní organizací center duševního zdraví. Sdružujeme všechny CDZ 
v ČR. Spolupracujeme se státními orgány a jinými veřejnoprávními subjekty na zkvalitňování systému 
péče o duševní zdraví, prosazujeme centra duševního zdraví jako významnou a moderní formu péče 
o duševní zdraví. Zastupujeme a hájíme zájmy center duševního zdraví ve společnosti. Podporujeme 
vznik nových center duševního zdraví. V rámci členské základny vytváříme podmínky pro rozvoj kvality 
poskytovaných služeb, a to jak zdravotních, tak sociálních. Veřejně informujeme o výsledcích a dopadu 
péče center duševního zdraví.  

 

Datum vzniku Aliance center duševního zdraví, z.s: 30. 6. 2021  

 

Zakladatelé: 

Fokus Praha, z.ú., FOKUS Vysočina, z.ú., ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika, s.r.o., a 
Telemens s.r.o. 

 

Orgány spolku k 31.12. 2021: 

Shromáždění členů je nejvyšším orgánem ACDZ. Tvoří ho statutární zástupci jednotlivých členských 
organizací. 

Výbor ACDZ je výkonným orgánem ACDZ.  

Předseda výboru: Ondřej Pěč 

Místopředseda výboru: Anna Šimonová 

Členové výboru: Martin Hollý, Petr Hudlička, Tomáš Kašpárek, Juraj Rektor, Jan Stuchlík, Jiří Šupa 

Dozorčí rada je kontrolním orgánem ACDZ . Pozice předsedy nebyla obsazena, ani členové dozorčí rady.  

 

Počet členů k 31.12.2021: 

Počet řádných členů: 32 

Počet přidružených členů: 0 

Počet zastoupených CDZ: 30 
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Seznam členských organizací: 

Asociace Trigon, o.p.s. 

Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s. 

Duševní zdraví, o. p. s. 

ESET - HELP, z. s. 

ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika, s. r. o.,  

Fakultní nemocnice Brno 

Fokus Labe, z.ú. 

FOKUS Mladá Boleslav z.s. 

FOKUS – Písek, z.ú.  

Fokus Praha, z. ú. 

FOKUS Tábor, z.s. 

FOKUS Vysočina, z. ú. 

Charita Frýdek-Místek 

Charita Uherské Hradiště 

Ledovec, z.s. 

Městská nemocnice Ostrava  

Nemocnice ve Frýdku-Místku  

Péče o duševní zdraví, z.s. 

Práh jižní Morava, z.ú. 

Psychiatrická léčebna Šternberk 

Psychiatrická nemocnice Bohnice 

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod 

Psychiatrická nemocnice Jihlava 

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži 

Psychiatrická nemocnice v Opavě 
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Psychiatrie-ambulance, s.r.o. 

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov 

Sociálně - psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s. 

Společnost Mana, o.p.s. 

TELEMENS, s. r. o. 

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha 

Vor Jihlava, z.ú. 

 

Sociální a zdravotní sekce ACDZ 

Členy sociální sekce jsou členové provozující sociální část CDZ. 

Členy zdravotní sekce jsou členové provozující zdravotní část CDZ . 

Sekce jsou platformou pro odbornou diskusi. 

V roce 2021 se ani jedna sekce nesešla.  

 

Aktivity ACDZ v roce 2021 ve prospěch členů 

1. Vytvoření webových stránek ACDZ : www.acdz.cz. 
2. Vytvoření loga ACDZ.  
3. Intervence k nové legislativě týkající center duševního zdraví.  

V Poslanecké sněmovně ČR byly schváleny změny ve 3. čtení v březnu 2021 týkající se CDZ. 
Jednalo se o definování služby CDZ v zákoně o sociálních službách a v zákoně o zdravotních 
službách a to s účinností od 1.1. 2022. Navržené změny ohrožovaly fungování většiny CDZ 
v praxi a to tím, že zaváděly povinnou registraci oboru adiktologie a možnost provozování CDZ 
pouze 1 poskytovatelem. ACDZ intervenovala v Senátu na zdravotním i sociálním výboru 
otevřeným dopisem i osobním jednáním. Výsledkem bylo odložení účinnosti změn k 1. 1. 2025 
a zrušení povinnosti registrace adiktologie v CDZ.    

4. Žádost člena ACDZ - Fénix o intervenci a dotaz ohledně zařazení CDZ Kyjov do základní sítě 
sociálních služeb v Jihomoravském kraji. Zaslán dopis na sociální odbor Jihomoravského kraje 
s dotazem na kritéria zařazení služby CDZ do sítě a vysvětlení významu této nové služby. CDZ 
Kyjov nebyl zařazen do základní sítě.   

5. Členské shromáždění ACDZ. Dne 9. listopadu 2021 v PN Bohnice proběhla první členské 
shromáždění, kde byl schválen volební řád, projednány podněty ke stanovám a schválena výše 
členského příspěvku na 3 000 Kč. 

6. ACDZ přijala plné moci od poskytovatelů zdravotních služeb k zastupování při dohodovacím 
řízení se zdravotními pojišťovnami. Zastupování vedl Ondřej Pěč. 

http://www.acdz.cz/
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Finanční a ekonomické údaje za rok 2021:  

Náklady  0 Kč 

  

Výnosy 63 000 Kč 

Členské příspěvky  63 000 Kč 

  

Výsledek hospodaření  63 000 Kč 

 

 

Kontakt:  

Aliance center duševního zdraví, z.s. 

Sídlo: Úvalská 3411/47, Strašnice, 100 00 Praha 10 

IČ: 10889191 

Spisová značka: L 74965 vedená u Městského soudu v Praze 

Bankovní účet: 2802062704/2010 vedený u Fio banky 

Web: www.acdz.cz 

 

 

http://www.acdz.cz/

