
REVIZNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Od loňského sněmu měl Revizní orgán ADH ČR jako kontrolní orgán spolku tři členy.
Na  konci  roku  podala  rezignaci  na  svou  funkci  paní  Zuzana  Zouharová  a  pracovaly  jsme  ve
dvoučlenném složení. Podle možností jsme se účastnily jednání prezidia ADH, o schůzkách jsme
byly řádně a včas informovány.

1.DODRŽOVÁNÍ STANOV A OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PŘEDPISŮ

Z hlediska dodržování  stanov ADH a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k činnosti
ADH ČR proběhlo v loňském roce jedno disciplinární řízení. Jednalo se o členku ADH ČR, která
byla  studentkou  VOŠ  oboru  dentální  hygienistka.  Vykonávala  činnost  dentální  hygienistky
a publikační činnosti v rámci regionálního tisku a rádia, kde vystupovala jako dentální hygienistka.
Disciplinární  řízení  se  konalo  19.  prosince  2014.  Disciplinárním  opatřením  bylo  písemné
napomenutí.  Veškeré informace o disciplinárním řízení  jsou pro členy k dispozici  na stránkách
ADH.
K  dodržování  Stanov  patří  též  povinnost  účastnit  se  Sněmu  nebo  zplnomocnit  jiného  člena
k hlasování na Sněmu. Tato povinnost byla členy opakovaně porušována.

2. KONTROLA  HOSPODAŘENÍ

Ke kontrole hospodaření ADH ČR jsme měly od 22.3.2015 k dispozici Daňovou evidenci rok 2014.
Provedly  jsme  kontrolu  podle  jednotlivých  zaúčtovaných  položek.  Výsledky  jsme  porovnaly
s Rámcovým rozpočtem ADH ČR na rok 2014. NÁKLADY přesáhly plánovaný rozpočet zhruba
o 150 tisíc korun - zahraniční cesty 10 tisíc, cestovné 14 tisíc, náklady na sněm 77 tisíc, právní
služby  23  tisíc,  odborné  konference  20  tisíc.  Vyšší  byly  ale  též  VÝNOSY a  to  o  250  tisíc
(především z účastnických poplatků). 
Dále  jsme  zkontrolovaly  stav  pokladny.  K  31.12.2014  byl  stav  26  700,-  CZK a  256,30 EUR.
Pokladna byla řádně předána současnému vedení ADH ČR.

3. ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY A NÁVRHY NA JEJICH ODSTRANĚNÍ

Na základě konaného disciplinárního řízení vidíme jako další úkol pro ADH ČR ochranu povolání
dentální hygienistky - dbát na výkon povolání až po ukončení studia oboru diplomovaná dentální
hygienistka. V případě zjištění podobných případů ( výkon povolání bez způsobilosti/ osvědčení)
požadovat od členů ADH ČR upozornění směrem k vedení asociace, která by sjednala nápravu.
Návrh  pro  Kreditní  komisi (jejímž  úkolem  je  spolupodílet  se  na  odborné  úrovni  školících  či
vzdělávacích akcí) - vydávat souhlasná stanoviska pro školící akce pouze dosahují-li odpovídající
odborné úrovně.  Proto mají  členové KK možnost  akce navštěvovat  a  hodnotit.  Tato  hodnocení
bychom  doporučily  umístit  na  webové  stránky  a  umožnit  též  členům  ADH  hodnotit  akce
s udělenými kredity.
U členů, kteří se opakovaně neúčastní Sněmu ADH ČR a svůj hlas opakovaně nedelegují na jiného
člena bychom navrhly z důvodu nezájmu dále členství neprodlužovat.
Revizní orgán předkládá Písemnou zprávu o výsledcích kontrol jedenkrát ročně. Podle Stanov je to
do tří měsíců od konce předchozího kalendářního roku. Vzhledem k pevně stanovenému termínu
Sněmu na duben bychom doporučili tuto lhůtu o měsíc prodloužit.

Za Revizní orgán ADH ČR V Praze 17.4.2015
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