
Zpráva revizní komise Asociace dentálních hygienistek 
České republiky za rok 2018 

Revizní komise se za dobu od posledního sněmu ADH ČR zabývala zejména kontrolou 
činností prezidia, dohledem nad hospodařením asociace, řešením stížností ze stran 
členské základny.  

  
1. Kontrola činností prezidia ADH ČR 

Revizní komise konstatuje, že činnost prezidia ADH ČR byla kontrolována osobní účastí 
členů revizní komise na všech pravidelných schůzkách prezidia (viz. Zápisy na webových 
stránkách ADH ČR).  
Samostatně se  RK sešla 2x.  
  

2.  Dohled nad hospodařením 

V roce 2018 měla Asociace dentálních hygienistek České republiky (dále jen ADH) celkem 
315 členů, z toho 13 řad studentů. Členské příspěvky v roce 2018 činily celkem 373 400 Kč. 

V souladu se Stanovami ADH by se hospodaření ADH ČR mělo uskutečňovat podle 
Rámcového ročního rozpočtu. Hospodaření za rok 2018 bylo ověřováno kontrolou 
příslušných dokumentů, především daňovou evidenci, knihou bankovních dokladů, 
peněžním deníkem, přijatými fakturami a pokladní knihou. Kontrola byla provedena podle 
jednotlivých zaúčtovaných položek, které byly porovnány s  rámcovým rozpočtem ADH ČR 
na rok 2017.  

VÝDAJE činily v tomto roce 1 431 052,38 Kč díky nákladům na mzdy, nákladům za sněm, 
cestovné, právní služby a správu webu.   

PŘÍJMY činily 1 336 942,28 Kč díky členským příspěvkům, účastnickým poplatkům na sněm 
a kreditním poplatkům. 

Výdaje nebyly překročeny. Zůstatková částka je v hodnotě + 94 110 Kč.  
Příjmy v porovnání s plánovanou částkou byly navýšeny o 16 735 Kč. 
 
Plánovaný limit překročily tyto položky 
- bankovní poplatky o 1630 Kč  
- telefonní poplatky o 3939 Kč 
- právní služby o 52 062,24 Kč 
- čisté mzdy o 41 692 Kč 
- náklady na web o 35 112 Kč 
- náklady na sněm o 204 461 Kč    
- náklady na drobný majetek ADH ČR o 22 610 Kč 
 



- ostatní režijní náklady ADH ČR byly v  tomto roce 425 199,91 Kč. Tato částka zahrnuje 
poštovné, tuzemské a zahraniční cestovné, reprezentační poplatky, odborné konference, 
nájem sídla, mzdy a kompenzace, členské poplatky EDHF a IDHF, náklady na web, grafické 
služby, režijní náklady. 
 
Plánovaný limit nepřekročily náklady na cestovné, poštovné a kancelářské potřeby, náklady 
na nájemné a služby kanceláře, dále pak náklady na účetnictví. 

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2018 je účetní ztráta  94 110,10 Kč. 

Kontrolou byly zjištěny pohledávky ve výši 158 374 Kč převážně z vystavených faktur 
splatných v prosinci 2018, které však neměly vliv na výši danění. V současné chvíli jsou tyto 
pohledávky splaceny. Závazky ADH ČR byly zjištěny ve výši 9701 Kč. 

V roce 2018 vznikla ADH ČR povinnost platit daň z příjmu ve výši 27 170 Kč. V březnu bylo 
včas podáno řádné daňové přiznání a byla uhrazena daň z příjmu na FÚ. 

Výše ostatních režijních nákladů je způsobena vyššími finančními kompenzacemi. 

Ke kontrole pokladny nebyla RK přizvána. 

3. Disciplinární jednání a řešení stížností 

Z roku 2017 revizní komise ve spolupráci s JUDr. Falbrem stále přetrvává jednání v těchto 
případech. 

DH bez odbornosti 
Kauza Žamberk - neoprávněné poskytování služeb DH, kde činnost DH vykonávala 
příbuzná lékařky s  titulem DiS. jiné specializace. Krajský úřad Pardubického kraje 
neshledal v celé záležitosti pochybení, jelikož DH je zde vykonávala tyto služby v  rámci 
praxe. 

Kauza Znojmo – výkon DH bez odbornosti. Našim právním zástupcem byl příslušný Krajský 
úřad  Jihomoravského kraje písemně upozorněn v srpnu 2017 a  opakovaně urgován 
k vyřízení. Odpověď KÚ byla omluva, že se k dané kauze prozatím nemůže vyjádřit, jelikož 
je zahlcen jinými kauzami. Zatím je tedy tento případ bez vyrozumění o vyřízení. 

Kauza Frýdek Místek - prezentace studentky DH a členky ADH  na internetových 
stránkách jako DH s odborností  
Přes opakované písemné reakce zůstala bez odpovědi lékaře kauza ordinace ve Frýdeku 
Místku, kdy se tehdy ještě studentka DH prezentovala na stránkách ordinace úkony, které jí 
z  důvodu neukončeného vzdělání nepříslušely. Vzhledem k ignoraci dopisu naší RK a 
ukončení studia studentky nemohla být tato kauza dořešena. Tímto chce RK upozornit 
všechny studentky DH, aby v  rámci své praxe či působnosti v ordinacích vykonávaly a na 
stránkách ordinace prezentovaly pouze ty úkony, které jim v rámci rozsahu studia přísluší. 



Tak jako na loňském sněmu této souvislosti opětovně apelujeme na členy z řad studentů, 
že v  rámci studijní praxe nemůže být studentka uvedena ze strany poskytovatele 
zdravotnických služeb a veřejně dostupných informací včetně webových stránek ordinace 
jako dentální hygienistka. Dle informací JUDr. Falbra RK upozorňuje své členy zejména z 
řad studentů, že z hlediska možnosti výkonu praxe studentek oboru DH je relevantní 
ustanovení § 46 odst. 2 zákona o zdravotních službách.  

Spotřebitelský objekt 
Kauza LIDL – upozornění na nevhodnou pomůcku v prodeji. Byl odeslán dopis na ČOI, 
která celou věc podstoupila SÚKLu a věc je stále v jednání. Vyjádření stále očekáváme. 

V roce 2018 byla RK vyzvána k řešení následných kauz. 

DH bez odbornosti 
Kauza Plzeň 1 – výkon DH bez odbornosti. Našim právním zástupcem byl Krajský úřad  
Plzeňského kraje písemně upozorněn a čekáme na vyjádření. 

Kauza upozornění na výkon DH bez odbornosti. Po písemné komunikaci byla nakonec 
kauza odložena, jelikož tazatelka nechtěla být nikde veřejně zmiňována a celou záležitost 
stornovala. 

Kauza Krnov – ošetření DH bez odbornosti. Pacientem jsme byly kontaktovány k  řešení 
podnětu výkonu DH zdravotní setrou bez odbornosti k  tomuto výkonu. Šetřením bylo 
zjištěno, že se jedná o sestřičku uvedené ordinace, která provádí nešetrné o bolestivé 
ošetření u ortodontických pacientů. Dále se těmito úkony prezentuje i na svých FB 
stránkách. JUDr. Falbr písemně kontaktoval Krajský úřad Jihomoravského kraje, který měl 
do konce března 2019 provést kontrolu. Zatím je případ bez vyrozumění o vyřízení. 

Kauza Plzeň 2 - 2 stížnosti na DH bez odbornosti. Ošetření dlouholetou administrativní 
pracovnicí této ordinace, nyní v pozici zdravotní sestry. Tato kauza bude řešena 
v  součinnosti s  ČSK. Jeden ze stěžovatelů zaslal stížnost také na ČSK. Ta bohužel celou 
kauzu vyřešila tak, že namísto kontroly lékařů, předala oznamení na Asociaci zdravotních 
sester. Případu se budeme nadále věnovat.
   
Porušování české legislativy v rámci kompetencí DH. 
Kauza DH –  aplikace anestezie a provádění RTG snímků DH. 
RK chce upozornit všechny členky ADH ČR, že současná česká legislativa tyto úkony 
dentálním hygienistkám neumožňuje a tudíž tímto svým jednáním překračují své 
pravomoce.  Proto vyzáváme všechny své členky k dodržování dané legislativy. 
Tato kauza je řešena v součinnosti s ČSK. 

Kauzy bělení 
Bělení v kosmetických salónech – několik desítek podnětů ze strany přípravného výboru. 
Po loňském nedostatečném vyjádření MHM Prahy a pro narůstající počet stížností byl JUDr. 
Falbrem učiněn písemný dotaz na MZ ČR o oprávnění k bělení a zesvětlování zubů 
kosmetickými salóny. Po více jak dvou letech MZ ČR vydalo stanovisko, které jasně 
způsobilost bělení stanovuje do rukou zubního lékaře nebo dentální hygienistky. Proces 
bělení tedy nemůže být poskytován v rámci žádného živnostenského opravnění, tedy v 



kosmetických salónech. Dotčeno stanoviskem není pouze používání kosmetických připrávků 
pro aplikaci (včetně bělicích přípravků) nebo sliznici ústní dutiny v domácím prostředí. 
Tímto vyzýváme členy ADH ČR k případným podnětům na RK, pokud o neopravněném 
poskytování těchto služeb vědí ve svém okolí. Všechny tyto provozovny budou naším 
právním zastupcem upozorněny na porušování legislativy.  

Autorská práva 
Kauzy kopírování materiálů z  webových stránek ADH ČR bez uvedení zdroje. Tento 
podnět vzešel ze strany PVP ADH ČR. JUDr. Falbrem byl vytvořen univerzální upozorňovací 
dopis, který je při tomto zjištěním odeslán dotčeným osobám s doporučením o sjednání 
nápravy. 

Informovanost pacienta 
Kauza týkající se dotazu na správný postup ošetření DH. Kauza byla vyřešena uspokojivým 
vysvětlením v  rámci písemné odpovědi. Tímto by RK chtěla vyzvat své členy, aby byly 
z jejich strany dodržovány principy ošetření v rámci možností jejich ordinace, které jsou 
doporučené naší asociací.  

RK děkuje za obdržené podněty a vyzývá k nahlášení podobných případů.I nadále chceme 
hájit profesy dentálních hygienistek a zároveň ochraňovat práva pacientů. 
poskytovatele služeb. Ten dle vyjádření JUDr. Falbra za provedenou službu plně odpovídá. 

Závěr: 
RK doporučuje schválit hospodaření asociace v roce 2018 jako řádné. 
RK doporučuje kontrolu pokladny na nejbližší schůzce prezidia. 
RK doporučuje vyzvat dotčené subjekty ke splacení pohledávek do konce roku 2019. 
RK děkuje za všechny podněty a děkuje za spolupráci paní účetní Janě Holubíkové a JUDr. 
Falbrovi. 

V Praze 7.4. 2019 

Za revizní orgán ADH ČR 
Mgr. Jasněna Matoušková, DiS. 
Lenka Rusinková DiS. 
Markéta Jarešová, DiS 


