
Zpráva revizní komise Asociace dentálních hygienistek Čes-
ké republiky za rok 2019 

Revizní komise v roce 2019 pracovala ve složení Jasněna Matoušková, Lenka Rusinková 
a Markéta Jarešová. Všichni členové revizní komise přistupovali k plnění určených úko-
lů včas a odpovědně. Komise se za dobu od posledního sněmu ADH ČR zabývala zejmé-
na 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 čle-
nů 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 2019 měla Asociace dentálních hygienistek České republiky (dále jen ADH) celkem 
315 členů, z toho 13 řad studentů. Členské příspěvky v roce 2019 činily celkem  451 350 Kč 
V souladu se Stanovami ADH by se hospodaření ADH ČR mělo uskutečňovat podle Rámcové-
ho ročního rozpočtu. Hospodaření za rok 2019 bylo ověřováno kontrolou příslušných doku-
mentů, především daňovou evidenci, knihou bankovních dokladů, peněžním deníkem, při-
jatými fakturami a pokladní knihou. Kontrola byla provedena podle jednotlivých zaúčtova-
ných položek, které byly porovnány s rámcovým rozpočtem ADH ČR na rok 2018. 

VÝDAJE činily v tomto roce 1 569 185,53 Kč díky nákladům na mzdy, nákladům za sněm, 
cestovné, právní služby a správu webu. 

PŘÍJMY činily 1 728 055,23 Kč díky členským příspěvkům, účastnickým poplatkům na sněm, 
kreditním poplatkům a sponzorům 

Účetní hospodářský výsledek byl k 31.12.2019 celkem 158 869,70 Kč 

V roce 2019 vznikla ADH ČR povinnost platit daň z příjmu ve výši 62320 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 kont-
role pokladny RK byla přizvána na konci účetní uzávěrky. 



3. Disciplinární jednání a řešení stížností 

V uplynulém roce nebylo vedeno žádné disciplinární jednání. 
V současné době řeší RK pouze jednu stížnost v součinnosti s ČSK ohledně poskytování slu-
žeb bělení zubů uzubní instrumentářkou bez přítomnosti lékaře. Prozatím jsme vyjádření 
ČSK neobdrželi. 

Kauzy bělení 
Bělení v kosmetických salónech – jedná se o několik desítek podnětů ze strany přípravné-
ho výboru. 
Vloni vydalo  MZ ČR stanovisko, které jasně způsobilost bělení stanovuje do rukou zubního 
lékaře nebo dentální hygienistky. Proces bělení tedy nemůže být poskytován v rámci žá-
dného živnostenského opravnění. Stejný postoj zaujala i ČSK. Díky dlouhodobé spolupráci s 
JUDr. Robertem Falbrem v této problematice (stížnosti na příslušné orgány) začíná ADH ČR 
získávat první úspěchy ve smyslu peněžních sankcí uložených příslušnými orgány, těm kdo 
neoprávněně poskytují služby bělení zubů KÚ Olomoucký kraj, MHM Prahy) 
Tímto vyzýváme členy ADH ČR k případným podnětům na RK, pokud o neopravněném po-
skytování těchto služeb vědí ve svém okolí. Všechny tyto provozovny budou naším právním 
zastupcem upozorněny na porušování legislativy. 

4. Doporučení RK směrem k členské základně 

Autorská práva 
Revizní komise doporučuje takjako v loňském roce uvádět zdroj v případě kopírování mate-
riálů z webových stránek ADH ČR. 

Diskuze na sociálních sitích 
Vzhledem k posledním událostem týkajících se stanoviska ČSK, které rozvířily místy až vy-
hrocené debaty na sociálních sítích, které poškozovaly naší asociaci. Revizní komise apelu-
je na vzájemnou stavovskou čest a proto vyzývá své členy k zodpovědnému přístupu v re-
akcích na tyto diskuse. Některé reakce totiž absolutně neodpovídají etickému kodexu ADH 
ČR, kde je povinností člena hájit zájmy asociace, ke které přísluší. V případě, že nesouhla-
sí s postupem vedení ADH ČR, doporučujeme spojit se s vedením a celou věc konzultovat 
tak, aby asociace na veřejnosti vystupovala jednotně a nevnášela do řad lékařů pochybnos-
ti o rozkolu či nečinnosti vedení.  Konkrétně v případě postojů ADH ČR vůči stanovisku ČSK 
bylo nutné postupovat obezřetně, včetně konzultací s právním zástupcem ADH ČR. 

Odborná poradna 
Revizní komise obdržela stížnost ze strany Odborné poradny ADH ČR je v současné přesyce-
ná dotazy z řad členské základny, které jsou dohledatelné na webových stránek ADH ČR.  
Vedení ADH ČR pravidelně aktualizuje informace potřebné k vedení privátní praxe, včetně 
legislatvních změn. 

Závěr: 
RK nemá k účetní uzávěrce za rok 2019 žádné připomínky a doporučuje schválit hospodaře-
ní asociace v roce 2019 jako řádné. 
RK děkuje za všechny podněty a děkuje za bezproblémovou spolupráci paní účetní Janě 
Holubíkové a JUDr. Robertu Falbrovi. 

V Praze 7.4. 2020 
Za revizní orgán ADH ČR 
Mgr. Jasněna Matoušková, DiS. Lenka Rusinková DiS. 
Markéta Jarešová, DiS


