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VÝROČNÍ ZPRÁVA ADH ČR ZA ROK 2015 
ČLENSKÁ ZÁKLADNA ADH ČR 

Asociace dentálních hygienistek České republiky z.s. (dále jen ADH) měla k datu minulého sněmu 189 členů, 
z toho 177 řádných členů, 10 studentů a 2 čestné členy (Dr.Kindl a Alice Laurent). K dnešnímu dni evidujeme 
208 členů včetně  (Dr.Kindl a Alice Laurent) 

Členské příspěvky za rok 2015 byly zaplaceny v celkové výši 170 000 Kč. 

ČINNOST PREZIDIA ADH ČR 

Činnost prezidia ADH v roce 2015 probíhala v tříčlenném seskupení: Michal Kalita, DiS. (prezident), Markéta 
Harantová DiS. (viceprezidentka), Mgr. Jitka Kropáčková, DiS. (člen prezidia). 

 
Prezidium se sešlo celkem 5x, svou činnost realizovalo v několika oblastech: 

- úprava stanov – elektronické fungování kreditní komise, nový člen prezidia a nový revizor 
- vyjádření k vzdělávacímu programu pro DH na VOŠZ Karlovy Vary 
- schůzka s novým vedením Parodontologické společnosti – dohoda o podpoře a spolupráci 
- setkání vedoucích oborů a zástupců oboru DDH 
- příprava II. samostatné konference ADH ČR – lokace, program a realizace 
- příprava projektu 3. český den zdravých zubů, aktivní zapojení při jeho realizaci – úvod za ADH ČR, 

představení oboru a ADH ČR, poskytnutí 2 dárkových certifikátů na profesionální dentální hygienu pro 
výherce soutěže (dle vlastního výběru ve veřejném seznamu členů ADH ČR formou zpětného 
proplacení výherci od ADH ČR) 

- příprava preventivního programu na podporu fluoridace v ordinacích dentálních hygienistek – Colgate-
Palmolive 

- ČSK: spolupráce na WOHD 2016, realizace 3.český den zdravých zubů, příprava akce 4.český den 
zdravých zubů, plán další spolupráce 

- MZČR: v souvislosti s přípravou návrhů znění nového zákona o nelékařských povoláních a znění 
vyhlášky o kompetencích DH,	připomínkové řízení 

- spolupráce se školami pro DH, prezentace ADH ČR studentům 
- spolupráce s EDHF, IFDH  
- realizace PR osvětových aktivit, propagujících obor DH, včetně vystoupení v médiích, články v tisku 
- projekt se společností Johnson & Johnson pro členky ADH ČR – 100 výherců z DM Drogerií uplatní 

certifikát na ošetření u DH v hodnotě 1500,- Kč  
- vyjádření ADH ČR k připravované vyhlášce o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama 

a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních – podpora společnosti 
Wrigley 

- přednáška na téma studijního oboru Dentální hygienistka pro Asociaci vyšších odborných škol, dohoda 
o spolupráci – Brno 

 
AKCE POŘÁDANÉ ADH 
 
ADH ČR v roce 2015 pořádala druhou samostatnou konferenci. Akce probíhala ve dnech 20-21.11. v edukačním 
kampusu Dentálního učení Kladno. První den byl věnován teoretickým přednáškám, následující dva dny pak 
praktickým workshopům. Konference byla účastníky opět velmi chválena a v letošním roce plánujeme její 
opakování. ADH ČR se také zapojila do příprav Pražských dentálních dnů, na kterých spolupracuje s ČSK.  

 



 
Asociace dentálních hygienistek České republiky se sídlem se sídlem Šimáčkova 9/1450, 170 00 Praha 7, 
IČ: 70847924, registrovaná Městským soudem v Praze dne 1.1.2014 oddíl L, vložka 10964, i.č. 708 47 924 
 
ČSK 
Propagace oboru DH v rámci realizace Světového dne ústního zdraví (WOHD)  a 3. českého dne zdravých zubů  
pořádaných pod záštitou ČSK. 
 
CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
V roce 2015 vydala ADH souhlasné stanovisko profesního sdružení k 104 vzdělávacím akcím. 

LEGISLATIVA 
Nesouhlasíme s nově navrhovanou definicí odborného dohledu. Zásadní problém shledáváme především ve 
vymezení požadavku, aby osoba vykonávající odborný dohled byla fyzicky dosažitelná do 30 minut. Jedná se o 
zásadní omezení činnosti některých dentálních hygienistek. V současnosti dentální hygienistky mohou využívat 
telefonického kontaktu, je-li potřeba rady zubního lékaře. Po účinnosti novely však zcela běžně mohou nastat 
následující situace: zubní lékař, vykonávající odborný dohled, onemocní nebo bude nepřítomen v ordinaci z 
jiného důvodu (dovolená, apod.), popřípadě, dotyčný zubní lékař zavírá svou ordinaci v brzkých odpoledních 
hodinách (naproti tomu dentální hygienistky mají své ordinace otevřeny do večerních hodin). Jedná se o 
bezdůvodně omezující podmínku, která může významně zasáhnout do práva na podnikání dentální hygienistky. 
Navrhujeme ponechat stávající definici. Tím není dotčena následující doporučující připomínka 
 
Navrhujeme úpravu původního odstavce 3, resp. jeho druhé věty, a to tak, že se vypustí požadavek na indikaci 
zubního lékaře pro poskytování preventivní péče na úseku dentální hygieny. Tento zákonný požadavek postrádá 
reálné opodstatnění a není důvod, proč by dentální hygienistka po získání odborné způsobilosti mohla provádět 
svou činnost pouze na základě indikace od zubního lékaře. Dané omezení je nelogické, a to vzhledem k dalším 
omezením prováděných činností, které může dentální hygienistka provádět pouze pod odborným dohledem nebo 
přímým dohledem. Jde ve své podstatě o podobný princip jako by kosmetička, jejíž odbornost je dokonce na 
nižší kvalifikační úrovni, než odbornost dentální hygienistky, mohla provádět svou činnost pouze na základě 
indikace kožním lékařem nebo plastickým chirurgem. Indikace zubního lékaře nachází své opodstatnění v 
případě jiných výkonů (jednoznačný smysl má u lékařského výkonu nebo medikace). Preventivní zákrok 
dentální hygienistky je vhodný prakticky pro všechny pacienty a není důvod zatěžovat potřebou získání indikace 
pacienty ani zubní lékaře. 
 
Do budoucnosti navrhujeme v souladu s tezemi a doporučeními Evropské unie úplné odstranění odborného 
dohledu nad všemi činnostmi dentální hygieny, a to s výjimkou doby do 3 let výkonu praxe a výjimkou 
dentálních hygienistek, které svou odbornou způsobilost získaly dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona. To 
ale může být až předmětem nové prováděcí vyhlášky 
 
PARTNEŘI ADH ČR 
Partnerství ADH ČR pro tento rok bylo uzavřeno se společnostmi: Colgate Palmolive, Johnson & Johnson, 
Orbit/AmiCommunication, Philips, EMS, GlaxoSmithKline, Profimed, Actavis,VoCo. 
Mediálním partnerem je společnost StomaTeam a Dental Care (ČSA). 
 
ÚČETNICTVÍ ADH 
Vedení účetnictví a daňové evidence je zajištěno dodavatelsky.  

HLAVNÍ CÍLE A ÚKOLY PRO ROK 2016 
Pokračovat v realizaci změn edukace DH – vytvořit nový vzdělávací bakalářský či magisterský program. 
V návaznosti na změnu studia prosadit rozšíření kompetencí. Realizovat aktivity a projekty v rámci osvěty oboru 
DH. Aktivně vstoupit do spolupráce s VZP na základě preventivních programů. Provádět kroky k dalšímu 
rozšiřování členské základny – zaměřit se na PR. Pokračovat v členství EDHF a IFDH. Dlouhodobým cílem je 
zvyšování prestiže oboru dentální hygieny. 
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RÁMCOVÝ	ROZPOČET	ADH	ČR	na	rok	2016	

	     Náklady	rok	2016	
	

Výnosy	rok	2016	

Položka	 Částka	
	
Položka	 Částka	

Jednorázové	roční	náklady	A)	 										534	000,00	Kč		
	
Členské	příspěvky	 							170	000,00	Kč		

Měsíční	provozní	náklady	B)	 										195	000,00	Kč		
	
Účast	na	akcích	pořádaných	ADH	ČR	 							250	000,00	Kč		

Ostatní	náklady	-	rezerva	 												35	000,00	Kč		
	
Ostatní	(úroky,	průkazy	odbornosti)	 											2	000,00	Kč		

Finanční	kompenzace	za	odvedenou	práci	 										220	000,00	Kč		
	
Schválení	kreditů	 									20	000,00	Kč		

Celkem:	 										984	000,00	Kč		
	
Partnerské	smlouvy	 							532	000,00	Kč		

	   
Konzultace	 									10	000,00	Kč		

	   
Celkem:	 							984	000,00	Kč		

	   
		 		

	     A)	Rozpis	jednorázových	ročních	nákladů:	
	  

Partnerské	smlouvy:	
	Zahraniční	cesty	(EDHF)	 													45	000,00	Kč		

	
GSK	 										92	000,00	Kč		

Členské	poplatky	EDHF	IFDH	 													10	000,00	Kč		
	
Orbit	 										30	000,00	Kč		

Sídlo	-	dovybavení	(dle	potřeb	vedení,	asistentky)	 													10	000,00	Kč		
	
Johnson&Johnson	 										80	000,00	Kč		

Odborné	konference		 													30	000,00	Kč		
	
JPS		 										50	000,00	Kč		

Společenské	akce	ADH	ČR	 													30	000,00	Kč		
	
Philips	 										60	000,00	Kč		

Náklady	sněm	 										255	000,00	Kč		
	
Profimed	 										30	000,00	Kč		

Mzdy	přednášející	sněm	 													70	000,00	Kč		
	
Voco	 										30	000,00	Kč		

Poštovné,	režijní	náklady	ADH	ČR	 													15	000,00	Kč		
	
Actavis	 										30	000,00	Kč		

Kancel.potřeby	 															9	000,00	Kč		
	
EMS	 										60	000,00	Kč		

Ověření		účetní	závěrky,	kontrola	účetnictví	 													10	000,00	Kč		
	
Colgate	Palmolive	 										70	000,00	Kč		

Cestovné	-	tuzemsko		 													50	000,00	Kč		
	
Celkem:	 								532	000,00	Kč		

Celkem:	 											534	000,00	Kč		
	   

     B)	Rozpis	měsíčních	provozních	nákladů:	
	    Právní	poradna		-	2	500,00Kč/měs.	 													30	000,00	Kč		

	   Sídlo	(nájem,	energie,	internet)	-	3	000,00Kč/měs.	 													36	000,00	Kč		
	   Asistentka	ADH	ČR	-	6	000,00Kč/měs.		 													72	000,00	Kč		
	   Účetní	-	2	500,00Kč/měs.		 													30	000,00	Kč		
	   Správa	web	stránek	-	1	000,00Kč/měs.	 													12	000,00	Kč		
	   Telefonní	poplatky	-	650,00Kč/měs.	 															7	800,00	Kč		
	   Bankovní	poplatky	-	600,00Kč/měs.	 															7	200,00	Kč		
	   Celkem:	 											195	000,00	Kč		
	    

 
 
 
 
V Praze dne 5. 4. 2016 
 
Michal Kalita, DiS. 
prezident ADH ČR 


