
Zpráva revizní komise Asociace dentálních hygienistek České 

republiky za rok 2015 

 
 

 

1. Dohled nad hospodařením 

 

V roce 2015 měla Asociace dentálních hygienistek České republiky (dále jen ADH) celkem 179 členů, 

z toho 11 studentů. Členské příspěvky v roce 2015 činily celkem 172 750 Kč. 

 

V souladu se Stanovami ADH by se hospodaření ADH ČR mělo uskutečňovat podle rámcového 

ročního rozpočtu. Ke kontrole hospodaření jsme měly od 13. března 2016 k dispozici Daňovou 

evidenci  za rok 2015. Kontrola byla provedena podle jednotlivých zaúčtovaných položek, které byly 

porovnány s Rámcovým rozpočtem ADH ČR na rok 2015.  

NÁKLADY přesáhly rozpočet zhruba o 164 647,67 Kč díky nákladům na sněm a nákladům za cestovné.  

VÝNOSY byly o 70 256,90 Kč díky členským příspěvkům, účastnickým poplatkům a poplatkům  

za schválení kreditů. 

Za účast na konferencích bylo na účastnických poplatcích vybráno 282 530 Kč. 

Kontrola účetních dokladů proběhla 7. dubna 2016. 

 

Ke kontrole stavu pokladny nebyla revizní komise přizvána. 

 

 

 

 

2. Dodržování Stanov ADH a obecně závazných předpisů 

 

Na základě stanov ADH ČR, bodu XII. odstavce 3, požádala Revizní komise zástupce Kreditní komise  

o vyjádření ke stížnosti na tuto komisi. Ta byla podána pořadatelem vzdělávací akce pro dentální 

hygienistky.  Stížnost poukazovala na pomalé vyřízení uznání kreditů pro vzdělávací akci. Revizní 

komise celou záležitost prošetřila a dle podkladů zaslaných Kreditní komisí došla k závěru pochybení 

na straně stěžovatele, který nedostatečně prostudoval podmínky a obecně stanovenou lhůtu  

pro udělení kreditů. 

 

V roce 2015 nemusela revizní komise řešit žádné disciplinární jednání. 

 

Revizní komise dále požádala prezidenta ADH ČR pana Michala Kalitu, DiS. o jeho vyjádření  

a následné umístění na stránkách ADH k podepsanému Stanovisku k povinné indikaci vyšetření či 

ošetření prováděné dentální hygienistkou ze dne 28. 7. 2015. Toto stanovisko podepsané mezi ADH 

ČR a Českou stomatologickou komorou zastoupenou prezidentem komory MUDr. Pavlem Chrzem 

vyvolalo mezi členy ADH obavy a negativní reakce. Vyjádření prezidenta ADH lze nyní dohledat  

na webových stránkách ADH. 

 

 



3. Zjištěné nedostatky a návrhy na jejich odstranění 

 

Revizní komise navrhuje: 

 u členů, kteří se opakovaně neúčastní sněmu ADH ČR a svůj hlas opakovaně delegují na 

jiného člena, následně členství neprodlužovat z důvodu pasivního přístupu 

 ustanovení placené funkce prezidenta jako oficiální formy pracovního úvazku 

 navýšení členských příspěvků, které jsou na stejné výši od roku 2006 

 

 

 

 

 

Za revizní orgán ADH ČR 

Mgr. Jasněna Matoušková, DiS. 

Mgr. Ivana Wojtovičová, DiS 

Lenka Velebilová, DiS. 


