
Zpráva	revizní	komise	Asociace	dentálních	hygienistek	České	
republiky	za	rok	2017	

	
Revizní	 komise	 se	 za	 dobu	 od	 posledního	 sněmu	 ADH	 ČR	 zabývala	 zejména	 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	členů	revizní	
komise	na	všech	pravidelných	schůzkách	prezidia	(viz.	Zápisy	na	webových	stránkách	ADH	ČR).		
Samostatně	se		RK	sešla	4x.		
		
	
2. 	Dohled	nad	hospodařením	
	
V	roce	2017	měla	Asociace	dentálních	hygienistek	České	republiky	(dále	jen	ADH)	celkem	287	členů,	
z	toho	25	studentů.	Členské	příspěvky	v	roce	2017	činily	celkem	373	150	Kč.	
	
V	 souladu	 se	 Stanovami	 ADH	 by	 se	 hospodaření	 ADH	 ČR	 mělo	 uskutečňovat	 podle	 Rámcového	
ročního	 rozpočtu.	 Hospodaření	 za	 rok	 2017	 bylo	 ověřováno	 kontrolou	 příslušných	 dokumentů,	
především	daňovou	evidenci,	knihou	bankovních	dokladů,	peněžním	deníkem,	přijatými	fakturami	a	
pokladní	 knihou.	 Kontrola	 byla	 provedena	 podle	 jednotlivých	 zaúčtovaných	 položek,	 které	 byly	
porovnány	s	rámcovým	rozpočtem	ADH	ČR	na	rok	2016.		
VÝDAJE	 činily	 v	tomto	 roce	 1	073	610,50	 Kč	 díky	 nákladům	na	mzdy,	 nákladům	 za	 sněm,	 cestovné,	
právní	služby	a	správu	webu.			
PŘÍJMY	 činily	 1	288	735,27	 Kč	 díky	 členským	 příspěvkům,	 účastnickým	 poplatkům	 na	 sněm	 a	
kreditním	poplatkům.	
	
Výdaje	nebyly	překročeny.	Zůstatková	částka	je	v	hodnotě	+	198	390	Kč.	
Příjmy	v	porovnání	s	plánovanou	částkou	byly	navýšeny	o	16	735	Kč.	
	
Plánovaný	limit	překročily	tyto	položky	
-	náklady	na	sídlo	o	1141	Kč	
-	účetní	služby	o		15125	Kč	
-	bankovní	poplatky	o	1013	Kč	
-	telefonní	poplatky	o	925	Kč	
-	 ostatní	 režijní	 náklady	 ADH	 ČR	 byly	 v	tomto	 roce	 425	 199,91	 Kč.	 Tato	 částka	 zahrnuje	 poštovné,	
tuzemské	 a	 zahraniční	 cestovné,	 reprezentační	 poplatky,	 odborné	 konference,	 nájem	 sídla,	mzdy	 a	
kompenzace,	členské	poplatky	EDHF	a	IDHF,	náklady	na	web,	grafické	služby,	režijní	náklady.	
	
Plánovaný	limit	nepřekročily	právní	služby		
	



Hospodářský	výsledek	k	31.	12.	2017	je	účetní	zisk	215	124,	77	Kč.	
Kontrolou	 byly	 zjištěny	 pohledávky	 ve	 výši	 43	 365	 Kč	 převážně	 z	 vystavených	 faktur	 splatných	 v	
prosinci	2017.	Závazky	ADH	ČR	jsou	nulové.	
V	roce	 2017	 vznikla	 ADH	 ČR	 povinnost	 platit	 daň	 z	příjmu	 ve	 výši	 64	790	 Kč.	 V	březnu	 bylo	 včas	
podáno	řádné	daňové	přiznání	a	byla	uhrazena	daň	z	příjmu	na	FÚ.	
Na	 základě	 informací	 paní	 účetní	 Holubíkové,	 byla	 vysoká	 částka	 daně	 z	 příjmu	 způsobena	 tím,	 že	
firma	 GSK	 zaplatila	 partnerský	 poplatek	 současně	 za	 2	 roky.	 Základ	 daně	 nebylo	 možné	 ovlivnit	
vyššími	náklady.	Jednalo	se	tedy	o	mimořádnou	situaci,	která	se	již	v	budoucnu	nebude	opakovat.	
Vyšší	náklady	na	účetní	služby	byly	způsobeny	nárůstem	o	položku	DPH.	
Výše	ostatních	režijních	nákladů	je	způsobena	vyššími	finančními	kompenzacemi.	
RK	provedla	audit	hospodaření	za	období	2012	a	2013	a	neshledala	žádné	nedostatky.	
	
Ke	kontrole	pokladny	nebyla	RK	přizvána,	ale	tento	úkon	provede	na	první	schůzce	prezidia.	
	
	
	
3. Disciplinární	jednání	a	řešení	stížností	

	
V	roce	2017	nemusela	revizní	komise	řešit	žádné	disciplinární	jednání.	Zabývala	se	několika	podněty,	
které	byly	většinou	řešeny	ve	spolupráci	s	JUDr.	Falbrem.	
	
3.1.	Bělení	zubů	v	kosmetických	salonech	
V	 této	věci	byl	podán	podnět	k	prošetření	na	MHMP.	 	Magistrát	věc	prošetřil	 a	uzavřel	 s	 tím,	 že	 se	
používá	gel	bez	obsahu	peroxidů,	čímž	nebylo	prokázáno,	že	by	došlo	k	porušení	zákona	o	zdravotních	
službách.		
Další	podnět	 k	 prošetření	 v	 této	 věci	 byl	 podán	 ke	 KÚKHK.	 Obdrželi	 jsme	 zprávu,	 že	 byl	 podnět	
prošetřen	a	dále	postoupen	SÚKL	a	ČSK.	Další	informace	jsme	ani	po	opětovném	dotazu	na	výsledek	
neobdrželi.	Žádost	o	ně	byla	znovu	urgována.	
	Na	základě	přibývajících	podnětů	v	této	věci,	byla	zpracována	zpráva,	kterou	JUDr.	Falbr	odeslal	ČSK	
se	žádostí	o	spolupráci.	JUDr.	Slavík	za	ČSK	spolupráci	přislíbil.	
O	výsledku	budeme	informovat	na	webových	stránkách	ADH.	
		
3.2.	Výkon	dentální	hygieny	bez	odborné	způsobilosti	
Kauza	Znojmo		
V	červenci	 2017	 byl	 Krajskému	 úřadu	 Jihomoravského	 kraje	 zaslán	 podnět	 k	 prošetření	 ve	 věci	
porušení	zákona	o	zdravotních	službách	tím,	že	fyzická	osoba	poskytuje	zdravotní	služby	
bez	oprávnění	(zdravotní	asistentka,	která	se	vydává	za	DH).	Poslední	reakce	po	urgenci	JUDr.	Falbra	
je,	že	úřad	je	zahlcen	a	očekává	vyřízení	v	první	polovině	roku	2018			
	
Kauza	Žamberk		
V	září	 byl	 k	 příslušnému	 Krajskému	 úřadu	 odeslán	 podnět	 k	 prošetření	 ve	 věci	 porušení	 zákona	 o	
zdravotních	 službách,	 a	 to	 opět	 ohledně	 poskytování	 zdravotních	 služeb	 osobou	 bez	 odborné	
kvalifikace.	 Dle	 Krajského	 úřadu	 lze	 vyjádření	 výhledově	 očekávat	 do	 půl	 roku.	 Jednalo	 se	 o	
studentku,	která	se	vydávala	za	DH.	

	



Bohužel	 v	obou	 případech	 ADH	 nemá	 kompetence	 zaujmout	 jakékoli	 disciplinární	 rozhodnutí.	 Je	
možné	 se	 ale	 obrátit	 na	 příslušný	 Krajský	 úřad	 s	podnětem	 k	prošetření,	 zda	 nedochází	 k	porušení	
zákona	o	zdravotních	službách,	neboť	poskytování	služeb	osobou	bez	odborné	kvalifikace	pro	výkon	
DH	 je	 přestupkem	 dle	 zákona	 o	 zdravotních	 službách.	 V	případě	 těchto	 stížností	 RK	 takto	 činí	 ve	
spolupráci	s	JUDr.	Robertem	Falbrem.	

	
	V	této	souvislosti	opětovně	apelujeme	na	členy	z	řad	studentů,	že	v	rámci	studijní	praxe	nemůže	být	
studentka	 uvedena	 ze	 strany	 poskytovatele	 zdravotnických	 služeb	 a	 veřejně	 dostupných	 informací	
včetně	 webových	 stránek	 ordinace	 jako	 dentální	 hygienistka.	 Dle	 informací	 JUDr.	 Falbra	 RK	
upozorňuje	své	členy	zejména	z	řad	studentů,	že	z	hlediska	možnosti	výkonu	praxe	studentek	oboru	
DH	je	relevantní	ustanovení	§	46	odst.	2	zákona	o	zdravotních	službách,	které	zní:		
	
"Poskytovatel	je	dále	povinen	zajistit,	aby	osoby	připravující	se	na	výkon	zdravotnického	povolání	
prováděly	při	klinické	a	praktické	výuce,	praktickém	vyučování	a	odborné	praxi,	která	se	uskutečňuje	
na	jeho	pracovištích,	jen	činnosti,	včetně	zdravotních	výkonů,	které	jsou	součástí	výuky	nebo	praxe,	a	
to	pod	přímým	vedením	zdravotnického	pracovníka,	který	má	způsobilost	k	samostatnému	výkonu	
zdravotnického	povolání	a	je	v	pracovněprávním	nebo	obdobném	vztahu	k	tomuto	poskytovateli.	"		

Studentka	připravující	se	na	výkon	zdravotnického	povolání	DH	tedy	může	vykonávat	praxi,	ale	jen	
pod	přímým	vedením	zubního	lékaře	nebo	v	omezeném	rozsahu	pod	přímým	vedením	dentální	
hygienistky,	a	to	pouze,	pokud	jde	o	ty	činnosti,	které	DH	může	vykonávat	bez	přímého	vedení	a	
odborného	dohledu.	Kompetence	byly	rozšířeny	vyhláškou	č.	.55/2011	Sb.,	o	činnostech	
zdravotnických	pracovníků	a	jiných	odborných	pracovníků,	který	se	s	účinností	od	14.12.2017	mění	
předpisem	č.	391/2017	Sb.   
	
3.3.	Prodej	nevhodného	produktu	
Byl	podán	podnět	k	prošetření	ČOI	ve	věci	prodeje	produktu	"	sada	na	leštění	zubů	"	společností	Lidl	
se	žádostí	o	stažení	produktu	z	prodeje.	ČOI	písemnost	dále	postoupila	SÚKL.	Další	informace	
očekáváme.	

RK	děkuje	 za	obdržené	podněty	 a	 vyzývá	 k	nahlášení	podobných	případů.	Naší	 snahou	 je,	 aby	byla	
sjednána	náprava	a	tím	zabezpečena	ochrana	profese	dentálních	hygienistek	i	pacientů.		
	
3.4.	Stížnost	ze	strany	pacienta	
	
RK	byla	požádána	o	pomoc	při	řešení	stížnosti	pacientky,	která	byla	nespokojena	s	ošetřením	dentální	
hygienistkou.	Vzhledem	ke	zjištěným	skutečnostem,	že	dentální	hygienistka	není	členkou	ADH	ČR	a	je	
zaměstnankyní	 nestátního	 zdravotnického	 zařízení,	 bylo	 pacientce	 doporučeno	 obrátit	 se	 na	
poskytovatele	služeb.	Ten	dle	vyjádření	JUDr.	Falbra	za	provedenou	službu	plně	odpovídá.	
	
3.5.	Stížnost	na	vzdělávací	akci	
V	dubnu	2017	proběhlo	školení	pořádané	firmou	Quinstessenz,	na	které	si	někteří	účastníci	stěžovali	z	
hlediska	 obsahu	 programu	 a	 nevhodnosti	 prostředí,	 ve	 kterém	 školení	 probíhalo.	 Pořadatel	 byl	 na	
nedostatky	upozorněn,	ale	způsob,	jakým	byla	naše	stížnost	"smetena	ze	stolu",	nás	přiměl	k	tomu,	že	
se	 zpracoval	 překlad	 a	 odeslal	 se	 na	 německou	 centrálu.	 Vše	 zbytečně,	 neboť	 ani	 po	 několika	
urgencích	jsme	se	nedočkali	žádné	reakce.	



 
 
Závěr:	
RK	doporučuje	schválit	hospodaření	asociace	v	roce	2017	jako	řádné.	
RK	doporučuje	v	rámci	úsporných	opatření	změnu	bankovního	účtu	a	pořízení	platební	karty.	
RK	 požaduje	 v	 rámci	 přehlednosti	 a	 transparentnosti,	 aby	 rozdělování	 finančních	 kompenzací	
probíhalo	pod	dohledem	a	se	souhlasem	RK.	
RK	děkuje	za	všechny	podněty	a	děkuje	za	spolupráci	paní	účetní	Janě	Holubíkové	a	JUDr.	Falbrovi.	
	
V	Praze	24.	3.	2018	
	
Za	revizní	orgán	ADH	ČR	
Lenka	Velebilová,	DiS.	
Mgr.	Jasněna	Matoušková,	DiS.	
Lenka	Rusinková	DiS.	
	
	
	


