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Výroční zpráva ADH ČR za rok 2012 
 
 
 
Členská základna ADH. 
Asociace dentálních hygienistek České republiky (dále jen “ADH”) měla v roce 2012 celkem 118 členů. 
Z toho bylo 109 řádných členů a 9 studentů. Členské příspěvky za rok 2012 byly zaplaceny v celkové výši 54.100,- Kč 
a za rok 2013 v celkové výši 5.800,-Kč. K dnešnímu dni evidujeme 126 členů, z toho 111 řádných, 14 studentů a 1 
čestnou členku. Noví členové prezidia dokončili revizi a aktualizaci dostupné převzaté evidence členské základny 
včetně dokumentů potřebných ke vzniku a trvání členství a došli k závěru, že tyto byly předány jako neaktuální a 
nekompletní. Následně vyzvali členskou základnu k doplnění zjištěných chybějících dokumentů.  
Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že počet členů po změně vedení v roce 2012 vzrostl.   
 
Činnost prezidia ADH. 
Činnost prezidia ADH v roce 2012 hodnotíme jako přelomovou a z celkového pohledu velmi aktivní. Během tohoto 
roku došlo ke stabilizaci fungování prezidia, částečnému rozdělení kompetencí jednotlivých členů prezidia a ke vzniku 
přípravného výboru prezidia včetně zahájení jeho činnosti.  
 
Prezidium se v roce 2012 sešlo celkem 7x a svou činnost realizovalo v několika oblastech: 

- jednání s ČSK v souvislosti s přípravou návrhů ke znění nového zákona o nelékařských povoláních a ke 
znění vyhlášky o kompetencích DH  

- příprava návrhu paragrafového znění nového zákona o nelékařských povoláních a příprava návrhu 
paragrafového znění vyhlášky o kompetencích DH 

- uzavření partnerských a sponzorských smluv 
- zahájení spolupráce se školami pro DH 
- zahájení spolupráce s odbornými společnostmi 
- obnovení spolupráce s ADHS 
- organizace Annual Meetingu EDHF 2012 v Praze 
- rekonstrukce a vybavení nového sídla ADH ČR 
- změna stanov 
- vytvoření nových webových stránek 
- zahájení spolupráce s právníkem a ekonomem 
- zahájení spolupráce s novou účetní a asistentkou ADH ČR 
- realizace PR osvětových aktivit, propagujících obor DH 
- organizace sněmů a odborných konferencí 
- participace na zahraničních odborných konferencích 
- vydávání stanovisek k aktuálnímu dění týkajícího se oboru DH 
- realizace motivačních aktivit k rozšíření členské základny 
- tvorba plánu činnosti prezidia v roce 2013   

 
Akce pořádané ADH. 
Účast na akcích pořádaných ADH byla bohužel opakovaně celkově průměrná. 
Na Jarním sněmu (po rezignaci paní Bc. Petry Křížové, DiS, paní Lucie Ovčinikov, DiS. a paní Kristiny Novotné, DiS 
na Zimním sněmu ADH ČR) proběhla volba nové prezidentky ADH ČR, kterou se stala Mgr. Hana Kučová, DiS. 
Členové prezidia pak zvolili ze svého středu viceprezidentku ADH ČR, paní Vendulu Jaklovou, DiS. Jarní sněm 
rovněž zvolil členy přípravného výboru prezidia. Na Jarní sněm navázala odborná konference, která se setkala 
s velkým zájmem účastníků.  
Zimní sněm ADH ČR zaznamenal již vyšší účast a proběhla na něm volba dalších zájemců o členství v přípravném 
výboru prezidia. 
Členky prezidia ADH připravily či se podílely na přípravách odborného programu 

- konference a veletrhu InDent Ostrava 2012 
- jarních a podzimních “Parodontologických dnů“ 2012 
- Pražských dentálních dnů a Expodentu 
- Annual Meetingu EDHF 2012 v Praze 
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Celoživotní vzdělávání. 
V roce 2012 vydala ADH souhlasné stanovisko profesního sdružení ke vzdělávacím akcím, a to celkem 138 akcím, 2 
akcím vydala stanovisko nesouhlasné a to z důvodu témat, která nesouvisela s oborem činnosti v rámci profese 
dentální hygienistka/hygienista. 
Na manipulačních poplatcích inkasovala 34.350,- Kč. 
 
Legislativa.  
V rámci spolupráce s MZČR se ADH vyjadřovala k těmto návrhům: 
1. návrh nového zákona nahrazujícího zákon č.96/2004 Sb. 
2. návrh vyhlášky nahrazující vyhlášku 55/2011 Sb. 
 
V roce 2012 nabyly účinnosti následující předpisy, které se dotýkají činnosti dentálních hygienistek/hygienistů. 
Zákon č. 372/2011Sb. o zdravotních službách, který upravuje jak práva a povinnosti zdravotnických pracovníků, tak 
práva a povinnosti pacientů. Dotýká se tak významně i oboru dentální hygieny.  
Byla přijata vyhláška č.271/2012Sb. o zdravotnické způsobilosti zdravotnického pracovníka, která řeší případy, ve 
kterých není zdravotnický pracovník, a tedy i DH, způsobilý k poskytování zdravotních služeb. 
Nabyla účinnosti vyhláška č. 306/2012 o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o 
hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení. Tato vyhláška má pro obor DH význam z hlediska 
požadavků na sterilizaci, vyšší stupeň dezinfekce a hygienických požadavků na úklid. 
Vyhláškou č. 244/2012Sb. došlo k novelizaci vyhlášky č. 448/2009Sb. o stanovení hygienických požadavků na 
kosmetické prostředky. Úprava navazuje na směrnici EU č. 2011/84/EU a týká se oboru DH v rámci výkonu bělení. 
ADH po komunikaci se zástupci ostatních nelékařských společností, zvážila, zda se stát součástí Komory nelékařů a 
nakonec došla k rozhodnutí, které bylo schváleno Zimním sněmem ADH, do Komory nelékařů nevstoupit.  
 
Partneři ADH. 
V roce 2012 uzavřela ADH přímé smluvní vztahy s partnery a sponzory na základě nově vytvořených partnerských a 
sponzorských smluv. Členové prezidia převzali plnou zodpovědnost za realizaci plnění smluvních závazků. Partnery 
ADH se v roce 2012 stali: společnost Gaba-Liftec, Johnson & Johnson, Orbit/AmiCommunication, Merten Dental, 
Curaden Czech, Philips. Mediálním partnerem nadále zůstala společnost StomaTeam.  
 
Účetnictví ADH. 
Vedení účetnictví a daňové evidence je zajištěno dodavatelsky. 
 
Webové stránky ADH. 
ADH v roce 2012 vytvořila a spustila provizorní a následně finální nové webové stránky, které umožňují členům 
aktivně se informovat o činnosti prezidia, změnách v legislativě, vzdělávacích akcích zařazených do kreditního 
systému, aktivně připomínkovat a sdělovat názory k dalším skutečnostem zveřejněným jak ve veřejné sekci, tak 
v sekci pouze pro členy. Údržba webových stránek je zajištěna dodavatelsky. Kontakt se členy a odbornou i laickou 
veřejností je zajištěn rovněž e-mailem a mobilními telefony.  
 
Plán ADH. 
V roce 2013 chce ADH v rámci prezidia dosáhnout větší samostatnosti výkonu funkce jednotlivých členů prezidia, 
zlepšení a zefektivnění vzájemné komunikace a zvýšení aktivity a iniciativy některých členů prezidia. Prezidium ADH 
má v úmyslu zahájit práci na tvorbě profesního kodexu obsahujícího standardní postupy výkonu kvalitní dentální 
hygieny v souladu s mezinárodními trendy, dále pak zahájit ve spolupráci se školami přípravy návrhu rámcového 
vzdělávacího programu pro výuku dentální hygieny na školách Bc. typu.  
V rámci profesního sdružení jako celku bude ADH směřovat k dalšímu rozšíření členské základny, ke zvýšení aktivity 
členek, k prosazení vytvořeného návrhu nového zákona o nelékařských povoláních a k prosazení navrhovaných 
kompetencí DH do nové vyhlášky. ADH dále plánuje realizaci dalších aktivit a projektů v rámci osvěty oboru DH, 
pokračování ve členství v EDHF a získání členství v IFDH.  
Dlouhodobým cílem je zvyšování prestiže oboru dentální hygieny. 
 
 
V Praze dne 24. 4. 2013 
Mgr. Hana Kučová, DiS. 
prezidentka ADH ČR 


