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Editorial

Každý si možná myslíte, že ráda píšu. Přesto je to u mě jed-

na z věcí, na které musím mít náladu a tak říkajíc, být po-

líbena múzou. Papír jinak zeje prázdnotou a slova mi ne-

jdou pod tužku nebo spíše klávesnice odpočívá od ťukání 

prstů. Mé „kreativní“ chvíle jsou velmi často doprovázeny 

kávou někdy i hudbou, která má velký podíl na docílení 

poslední tečky na konci mého editorialu.

...Tentokráte nepomáhá ani jedno, zvláště když před tím 

otevřete e-mail a nevěřícně zíráte na úmrtní oznámení 

spolužačky, kolegyně, členky KZT - Zuzky Vaškové, hrnou 

se vám slzy do očí, když se dozvídáte, že se stala obětí do-

pravní nehody, aniž by za volantem udělala chybu. Určitě 

to zasáhlo každého, kdo jste ji znal, a proto bych ji ráda 

v tomto editorialu věnovala tichou vzpomínku. Bohužel 

i v článku, který se zabývá statistikou KZT, a který najdete 

v našem magazínu, je číslo počtu členů KZT o jedno men-

ší.

Začala jsem smutně, ale podzim je takový trochu depresiv-

ní. Listí na stromech se barví z univerzální zeleně do pest-

rých odstínů a signalizuje každoroční nástup změn. S pří-

chodem podzimních plískanic se začínáme připravovat 

na „dušičkové“ období a závěr roku, což ovšem nezname-

ná, že na rozdíl od přírody, která se pomalu ukládá k zim-

nímu spánku, by se ve světě zubní techniky nic nedělo. 

Na stránkách našeho magazínu najdete pozvánku na zná-

mou a již zaběhnutou akci stomatologického veletrhu Pra-

godent, který tentokráte slaví 20. jubileum konání a slibuje 

velmi zajímavý program. Určitě si ho nenechte ujít. 

Máte problém a komunikace mezi vámi a vašimi spolupra-

cujícími lékaři vázne?  Anebo snad není žádná? …nejvyš-

ší čas s tím něco udělat a my pro vás máme řešení. KZT 

pořádá dvoudenní akci nazvanou „INFÓRUM“, IN protože 

bude Incentivní a Interaktivní, řešící Interpersonální vzta-

hy a rovněž bude Informativní hlavně v oblasti I kódů. Více 

Informací najdete Inside (uvnitř).

Samozřejmě uvnitř najdete i odborná témata z ortodoncie 

a protetiky. Můžete si přečíst, jak probíhala registrace zdra-

votnických prostředků z pohledu sekretariátu, něco o ča-

sových normách, malou ochutnávku z psychologie a také 

jsme nezapomněli na přehled vzdělávacích akcí.

…A nakonec buďme optimističtí! Podzim je krásné obdo-

bí, plné neskutečných barev a proměn. Tak si ho užijme 

i s jeho dešti a plískanicemi. Vždyť každé roční období má 

své kouzlo a my se potkáme zase až před Vánocemi!
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Dění v KZT

>>> V uplynulém období se výrazně rozrostla členská 
základna KZT. Jak už jsem zmínila minule, nezastírá-
me, že tomu tak je především díky oznamovací po-
vinnosti výrobců zdravotnických prostředků, kterou 
KZT svým členům zprostředkovala. Doufáme jen, že ti, 
kdo vstoupili do KZT pouze účelově, budou ve svém 
členství pokračovat i v následujících letech, protože 
zjistí, že je pro ně členství přínosem. O nutnosti být 
členem profesní organizace se budeme snažit pře-
svědčit nejen je, ale i ty, kdo dosud se svým vstupem 
do KZT otálejí. V současné době má KZT 1316 členů. 
Je to zhruba 30% veškerých aktivních zubních techni-
ků v ČR. A to není málo, ale ani dost. Členem profes-
ní organizace by měl být každý, kdo se tímto povolá-
ním živí, protože hned vedle profesní zdatnosti, která 
je nejnutnějším předpokladem pro výkon povolání, 
stojí také dobrá informovanost o dění v oboru. A té, 
jak jsme v uplynulém období zjistili, je mezi zubními 
techniky poskrovnu. 

Z dotazů, které jste nám pokládali na oblastních 
schůzkách a které nám kladete po telefonu je zřej-
mé, že i přesto, že o mnohých věcech opravdu pocti-
vě informujeme, je povědomost o věcech týkajících 
se oboru opravdu na pováženou. Teprve při osobním 
kontaktu zjišťujete, kolik zákonných povinností nemá-
te splněných. Budiž - pokud na vás nepřijde kontrola, 
můžete takto pracovat i nadále, ale připravte se na to, 
že pokud budete volat o pomoc, až když máte kont-
rolu ohlášenou, bude pozdě. V takových případech už 
toho moc nezmůžeme. A klasická odpověď na dotaz-
-proč jste to nechali zajít tak daleko: “… neměl jsem 
vůbec čas, měl jsem hodně práce, mě tohle nebaví, 
mám jiné starosti… “ nic neřeší, jen tím omlouváte 
sami sebe. A hlavně- uvědomte si prosím, že tyto po-
vinnosti si na vás nevymýšlí komora, už vůbec ne ně-
kdo z rady komory, ale stát, respektive ministerstva či 
parlament. My se jenom snažíme, abyste se ve spleti 
zákonných povinností lépe orientovali, a snažíme se 
být nápomocni alespoň tím, že vám tyto zákonné po-
vinnosti připomínáme a osvětlujeme. 

Některé dotazy se opakují, a my odpovídáme na jed-
no a totéž den za dnem, jednomu po druhém. Přes-
to, že o všech věcech píšeme v zápisech, v magazínu, 
ukazuje se, že osobní kontakt je pro vás mnohem dů-
ležitější a lépe si zapamatujete, co bylo řečeno. 

Jediným společným setkáním členů KZT je doposud 
Sněm. Sněm má svá pravidla, musí v něm proběhnout 
povinné procedury. Na volnou diskusi není většinou 
nálada, protože celé jednání je dost zdlouhavé, a tak 
v diskusi se toho mnoho neprobírá, většina z účastní-
ků se už vidí doma, nebo za pracovním stolem…  

Teprve po návratu domů se věci rozleží v hlavě a na-
stane dotazovací telefonická kampaň. A to všechno 
stojí náš čas/všichni se živíme prací u stolu/ a vaše 
peníze/telefon není zadarmo/. Osvědčily se oblastní 
schůzky, které jsou ale pro nás dost vyčerpávající a ča-
sově náročné - i když pokračovat v nich jistě budeme.

Z těchto, i jiných důvodů, jsme se rozhodli uspořádat 
první dvoudenní setkání zubních techniků, kde bude 
dán dostatečný prostor pro vaše dotazy a pro naše 
odpovědi. Protože chceme, aby tato akce byla „IN“ – 
tedy moderní, INovativní, INvenční, INformativní, IN-
teraktivní, INteresantní... nazvali jsme ji „IN fórum“ ko-
mory zubních techniků. Více o obsahu akce se dozvíte 
na stránkách tohoto magazínu. 

Neuspokojivá situace v oblasti „I“ kódů nás nenechává 
v klidu, a tak jsme se pustili do práce. Výsledkem je vel-
ká kampaň, která začne na Pragodentu a bude pokra-
čovat tak dlouho, dokud nenastane nějaké řešení. Vy-
pracovali jsme podrobnou analýzu stavu, spojili jsme 
se s velmi známou advokátní kanceláří /drahou/, které 
jsme zadali vypracovat podnět pro posouzení stavu 
ombudsmanem. Jsme přesvědčeni, že dochází k po-
škozování našich podnikatelských práv, ale i práv paci-
enta/ a to stát zajímá nejvíce - osud zubních techniků 
rozhodně není prioritou/, takže věříme, že ombuds-
manovo stanovisko nám dá za pravdu. A poté se vy-
pravíme do parlamentu a prostřednictvím poslanců 
se pokusíme stav věcí změnit. Ve spolupráci s advo-
kátní kanceláří sestavujeme petici, která je protestem 
proti stávajícímu stavu, a tu předložíme na Pragoden-
tu k podpisu jak zubním technikům, tak stomatolo-
gům. Jsme toho názoru, že musí neprodleně nastat 
změna. Zlegalizování doplatků k „I“ kódům je přeci 
v souladu s novým zákonem, tak proč to ve stomato-
logii neplatí?!!  

Chtěla bych také upozornit, že se blíží konec roku, což 
je termín pro zveřejnění kandidátky do Rady KZT, pro-
tože na jaře je volební Sněm. Takže všichni, kdo máte 
chuť pracovat pro obor a pomoci tomu, aby se na-
pravilo, co je špatné, a podpořilo, co je dobré, dejte 
o sobě vědět a přihlaste se!!  

Vážení kolegové, máme za sebou léto, dovolenou 
a také „okurkovou“ sezónu z pohledu množství prá-
ce. Přeji vám, aby se vše zase velmi rychle rozběhlo, 
pracovní stoly se zaplnily. Podzim bude tradičně na-
plněn řadou akcí, ze kterých si doufáme, vyberete 
Pragodent a přijdete podepsat petici, a INfórum, kam 
přijdete načerpat chuť do života a inspiraci pro další 
působení v oboru. <<<

SLOVa PREZIDENTKY
Alexandra Seidlová

Alexandra Seidlová
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>>> Nejpozději do 15. 6. 2012 nám byla uložena po-
vinnost zaregistrovat se jako výrobci zdravotnických 
prostředků, včetně registrace svých výrobků do evrop-
ské databáze GMDM kódů. Na toto téma bylo mnoho 
řečeno i napsáno, ale zajímalo nás, jak celá věc pro-
bíhala z pohledu pracovnic sekretariátu KZT. Požáda-
li jsme tedy paní Marii Klimovou o shrnutí. Zde je její 
pohled na věc.

Jaké jsou zkušenosti z celé akce? 
Celou „kalvárii“ tohoto procesu jsem absolvovala s no-
vou kolegyní paní Marcelou Tůmovou. Přiznám se, že 
jsem byla připravena na různé „zádrhely“ a drobné 
nezdary, ale skutečnost v několika případech předči-
la i ty nejčernější představy. Rada Komory rozhodla, 
že pro přehlednost celé věci musí žadatel formuláře 
poslat na e-mailovu adresu vytvořenou speciálně pro 
tento účel – registrace@komorazt.cz. Bohužel velice 
brzo jsme od důslednosti zasílání přesně na tuto adre-

su upustily, protože se ukázalo, že tento pokyn mnozí 
nezaznamenali a my jsme byly rády, že žadatelé vů-
bec zvládli odesílání jako takové, a nutit je k odeslání 
na správnou adresu by byla ztráta času pro ně i pro 
nás. 

V zákonném termínu, tedy do 15. 6. 2012, bylo odeslá-
no 1175 formulářů. Z celkového počtu bylo cca 30 % 
došlých formulářů správně vyplněných, včetně sezna-
mu zdravotnických prostředků a plné moci, dalších 
30 % formulářů bylo zasláno s nedostatky, které byly 
konzultovány a napraveny s žadateli a se 40 % formu-
lářů byly značné problémy a jejich náprava zdlouha-
vá. Největší podíl na neúspěšném zaslání vidím v tom, 
že mnozí žadatelé si na webové stránce ani nepře-
četli návod a pokyny, mnozí získali formulář i seznam 
od kolegů – což potvrdili při telefonickém hovoru. Při-
znám se, že zmíněných 40 % formulářů nás plně obě 
zaměstnalo do poslední chvíle. Naše pracovní doba 

JaK PRObíhaLa REgISTRacE VýRObců 
ZZP 
Marie Klimová – sekretariát Komory

Dění v KZT
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Dění v KZT

většinou končila mezi 20.00 až 21.00 hodinou, jen aby 
se vše stihlo v řádném termínu odeslat na MZ. Proto 
mne naprosto šokoval přístup některých žadatelů, kdy 
mi při urgenci dodání formuláře a seznamu zdravot-
nických prostředků arogantně sdělili, že se v magazí-
nu Komory dočetli, že stačí odeslat na Komoru plnou 
moc a já vše zařídím. Kdyby četli pozorně, věděli by, 
že je to nesmysl. Vyslechla jsem si, že „na nějaké hraní 
s počítačem nemají čas, protože oni musí pracovat“. 
Jednalo se často o mladé lidi, a to mi je opravdu moc 
líto, že už teď mají takovýto přístup. Tuto povinnost 
neuložila Komora, ale zákon, a povinnost nebyla ulo-
žena mně, ale výrobcům zdravotnických prostředků, 
tedy jim. Bez potřebných podkladů nelze ohlašovací 
povinnost splnit. Komora chtěla svým členům usnad-
nit splnění této povinnosti tím, že formuláře doplní 
o kódy GMDN, zkontroluje dle požadavků MZ a zkom-
pletuje s plnou mocí. MZ si vyhradilo povinnost za-
sílání formulářů datovou schránkou – proto Komora 
svým členům tuto povinnost zprostředkovala na zá-
kladě dohody s MZ.

Dalším výrazným nedostatkem byla elektronická for-
ma zaslání ve stanoveném formátu. V mnoha přípa-
dech jsme s kolegyní fungovaly jako „navigátorky“ 
nejen na webové stránce Komory, ale i při samotném 
vyplňování formuláře. Mnozí z vás raději zavolali, než 
by si přečetli pokyny – někteří volali ke stejnému pro-
blému i několikrát během chvíle. Naprostou většinu 
pracovního času jsme věnovaly telefonickým dota-
zům a pomoci v orientaci na webových stránkách 
a vyplňování tiskopisů – denně to byly stovky telefo-
nických hovorů. Před začátkem celé akce jsem byla 
přesvědčena, že elektronická podoba zasílání formu-
lářů bude problém pro „dříve“ narozené žadatele. Byla 
jsem příjemně překvapena, že naprostá většina těchto 
žadatelů vše zvládla téměř bez problémů – sice za po-
moci svých příbuzných, či kolegů, ale zvládla. Na roz-
díl od nich mnozí „později“ narození tuto povinnost 
zvládali mnohem hůř a s opakovanými nedostatky. 
A v čem to vězí? Zřejmě v přístupu – buď CHCI, nebo 
NECHCI. Jako příklad uvedu: volala nám jedna členka 
„dříve“ narozená s prosbou o pomoc (dle jejího vyjád-
ření neuměla ani zapnout počítač). Věnovala jsem se 
jí sice 1,5 hodiny, kdy jsme postupně stáhly všechny 

potřebné materiály na plochu, pak je vyplnila a poté 
uložila. Neuměla nic a vše zvládla na poprvé i odeslat. 
Byla v situaci, kdy nikdo z příbuzných ani kolegů ne-
byl dlouhodobě k mání. Tomu říkám, že paní CHTĚLA 
a pro její píli si jí nesmírně vážím. Byla jedna z mála, 
která za pomoc i poděkovala (poděkování jsme se do-
čkaly cca od 15 % žadatelů). Není to výtka, pouze kon-
statování a vizitka „uspěchané“ doby.

I když jste o ohlašovací povinnosti věděli minimál-
ně od konce února, mnozí z vás si vše nechali na po-
slední chvíli a někteří i přes naše telefonické upozor-
nění na blížící se termín, splnili uloženou povinnost 
až po termínu a nestačili se divit, že jim hrozí sankce 
ve výši 200 000,- Kč. Dokonce mi jedna členka sdělila, 
že „přece jsme lidi, tak proč bych jí já měla dávat něja-
kou pokutu“ kvůli tomu, že si povinnost splnila až 19. 6. 
2012 (byla námi se 14ti denním předstihem telefonic-
ky upozorněna, že se blíží zákonem stanovený termín). 
V průběhu měsíců březen – červen nás telefonicky 
kontaktovala spousta našich členů s různými dotazy 
a žádostmi o pomoc, které jsme s kolegyní vyřizova-
ly a rády pomohly. Pravda je taková, že mnozí členo-
vé nás kontaktovali v mimopracovní době např. v so-
botu v 6.30 hodin s dotazy k registraci a nelibě nesli, 
že JEŠTĚ nejsem v kanceláři, v neděli ve 23.36 hodin 
také s dotazy k registraci a ještě se divili, že UŽ nejsem 
v kanceláři apod. Co k tomu dodat? Jedině snad – za-
tím ještě v kanceláři nebydlím, proto v ní nejsem 24 
hodin denně.

Abych byla trochu konkrétnější s informací o průbě-
hu zpracování formulářů: Váš formulář byl doplněn 
o zdravotnické prostředky (číselný kód i slovní výraz 
v českém jazyce získaný z databáze GMDN), byly zkon-
trolovány všechny údaje o výrobci a porovnány s da-
tabází ekonomických subjektů (ARES) a nakonec byla 
k formuláři doložena naskenovaná plná moc a poté 
vše odesláno datovou schránkou na MZ. Vzhledem 
k velkému počtu žádostí i telefonických dotazů ne-
bylo možné odesílat potvrzení o doručení formuláře. 
Pokud byly údaje správné a vyskytly se pouze malé 
nedostatky (např. jste udělali mezeru v telefonním čís-
le, nebo do evidenčního čísla výrobce ZZP jste vepsali 
registrační číslo svého „Osvědčení k výkonu povolání 
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bez odborného dohledu“ apod.), tyto byly odstraně-
ny a formulář byl odeslán.

Kontaktovaly jsme vás pouze v případě větších ne-
dostatků (nedodání formuláře, či seznamu ZZP, nebo 
plné moci, nesrovnalost v registraci nestátního zdra-
votnického zařízení apod.). Vyskytly se případy, kdy ža-
datel nezaslal „seznam zdravotnických prostředků“, ale 
do formuláře opsal číselník VZP, nebo žadatel pověřil 
vyplněním formuláře jinou osobu, která nevěděla, co 
a kde vůbec sehnat a vyplnit. Nebo kdy ve formuláři 
byly vypsány názvy zdravotnických prostředků v an-
gličtině, z nichž některé nebyly správné. Po nápravě 
byly i tyto formuláře odeslány na MZ. Koncem května 
jsme zjistily, že dle databáze Komory nesplnilo ohlašo-
vací povinnost 156 členů KZT, proto jsme je osobně 
telefonicky upozornili na tuto skutečnost se zdůrazně-
ním termínu pro splnění povinnosti. Tady odvedla ko-
legyně Marcela Tůmová téměř „detektivní“ práci, pro-
tože kontakt na mnohé z těchto členů je nefunkční, 
a proto bylo těžké je dohledat – dokonce i s pomocí 
kolegů v blízkém okolí, nebo i jiných firem. Mrzí mne, 
že na každém Sněmu vás žádám o sdělení jakékoliv 
změny (telefon, adresa bydliště, či provozovny, e-mail 
apod.) a mnozí z vás tuto žádost ignorují a tím ztěžují 
komunikaci v naléhavých případech. Tady se to plně 
projevilo a jen díky píli kolegyně naprostá většina čle-
nů, které jsme telefonicky urgovaly, splnila ohlašovací 
povinnost včas. Jsou však i tací, na které se nám nepo-
dařilo funkční kontakt získat (10 členů).

V neposlední řadě je nutné zdůraznit, že se členská 
základna zdvojnásobila, s čímž byly také nemalé pra-
covní povinnosti. Každý nový člen se musí zaevido-
vat, dohledat a přiřadit jeho platbu členského příspěv-
ku, vygenerovat jeho osobní kód, vystavit mu průkaz 
člena a odeslat na jeho adresu. Noví členové Komory 
museli rovněž splnit ohlašovací povinnost ve stano-
veném termínu. Blížící se termín pro splnění ohlašova-
cí povinnosti nám připravil hektické dny do poslední 
chvíle (v poslední den tuto povinnost bylo možné spl-
nit pouze osobní návštěvou v sekretariátu, aby se vše 
stihlo – stalo se tak ve třech případech, kdy žadatelé 
museli dojet z jižních Čech, ze severních Čech a z Mo-
ravy. Mohu konstatovat, že ve stanoveném termínu 

byly všechny formuláře, které Komora do 15. 6. 2012 
včetně obdržela, odeslány na MZ. Za splnění ohlašo-
vací povinnosti se považuje datum, kdy byla datová 
zpráva odeslána na MZ. Každá zpráva má svůj iden-
tit (číslo), který máme k dispozici a v případě potře-
by při kontrole registrace ZZP (do doby než obdrží-
te evidenční číslo výrobce ZZP) vám ho na vyžádání 
sdělíme.

A co na závěr? Chci poděkovat těm členům, kteří vyu-
žili doporučení Rady a formulář pro splnění ohlašovací 
povinnosti zaslali nejpozději do konce dubna t. r., čímž 
nám pomohli časově lépe rozložit zpracování formu-
lářů a tím snížit nápor ke konci stanoveného období. 
V měsíci květnu a červnu byly většinou zpracovávány 
formuláře nových členů a ke konci období formuláře 
„hříšníků“ (které jsme telefonicky urgovaly). Chci rov-
něž poděkovat těm členům, kteří byli tolerantní v pří-
padě nepotvrzení doručení formuláře a kteří přijali 
naše vysvětlení s porozuměním.

V těchto dnech již jsou doručovány ve větších počtech 
datové zprávy s evidenčními čísly výrobců zakázko-
vých zdravotnických prostředků, které vám zasíláme 
doporučeně – což znamená pro KZT vysokou částku 
za poštovné, a mnoho cest na poštu s taškami dopo-
ručených dopisů. Ve vlastním zájmu si zkontroluj-
te všechny údaje na  dopise od  MZ a  v  případě 
nedostatků nebo závad nás kontaktujte buď pí-
semně poštou, či e-mailem, nebo telefonicky na tel.  
č. 224 213 168 nebo 602 224 298 a my vám zpro-
středkujeme nápravu.

Pokud někdo nestihl splnit ohlašovací povinnost 
v řádném termínu, musí tak učinit co nejdříve, ale rov-
něž musí počítat s možnou sankcí při kontrole regis-
trace zdravotnických prostředků, kterou provádí ČOI 
a SÚKL (tyto orgány rozhodnou, zda sankci uloží či ni-
koliv- doufáme, že budou tolerantní). Ohlašovací po-
vinnost výrobce zdravotnických prostředků mají ze 
zákona všechny subjekty, které mají IČO a vyrábí zdra-
votnické prostředky, což jsou všichni podnikající zubní 
technici. Takže se týká do budoucna i všech, kteří za-
čnou nově podnikat. Pokud budou členy KZT, rádi jim 
ohlašovací povinnost zprostředkujeme. <<<
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>>> Dlouhodobě apelujeme na to, abyste byli sebe-
vědomí. Snažíme se vám vysvětlit, jak nenahraditelní 
jsme. Nikdo jiný než zubní technik protézu nevyrobí. 
Mnohé potíže, které obor má, pochází právě z nízké-
ho sebevědomí, které se stále více vytrácí, a tak se ne-
cháváme tlačit do kouta, kde bezradně čekáme, jak 
se věci dál vyvinou a ze kterého není úniku. Nebo se 
naopak snažíme své požadavky prosadit nekompro-
misně, a důsledkem je katastrofální reakce z ordinací, 
se svými důsledky. Narušují se dobré vztahy, hledá se 
viník a vzájemné osočování  na sebe nenechá dlouho 
čekat..
 
Proto jsme do podzimního „INfóra“ zařadili rozsáhlý 
blok z psychologie, kde nám Mgr. Sládková vysvětlí, jak 
se máme chovat v situacích, kdy je na nás vyvíjen tlak 
a my mnohdy nevíme, jak se zachovat, jak odpově-
dět. Nebo máme sami oprávněné požadavky, ale díky 
špatné komunikaci se nám je nepodaří prosadit, aniž 
bychom druhou stranu popudili. Vše jen díky nezku-
šenosti a neznalosti některých psychologických záko-
nitostí, které platí v mezilidských vztazích vždy a všu-
de. Poskytli jsme Mgr. Sládkové několik nejznámějších 
situací a vět, na které můžeme jen stěží reagovat bez 
podráždění/ tento ceník nehodlám akceptovat, zdraž-
te a přestanu vám dávat práci, udělejte to do zítra, ji-
nak jdu jinam... atd atd./ Je to první akce svého druhu 
šitá na míru pro zubní techniky, takže se velmi těšíme 
a doufáme, že vás zaujme a přijedete si poslechnout, 
kde děláme největší chyby a jak se máme v dané situa-
ci zachovat. Psychologii bude věnován celý první den 
a druhý den dopoledne dojde ke shrnutí toho, co jsme 
si z prvního dne zapamatovali. 

Dalším důležitým bodem druhého dne „INfóra“ bude 
celý blok věnovaný „I“ kódům. Seznámíme vás dopo-
drobna s tím, co v této oblasti komora udělala, pro-
mluví k vám také advokát, který osvětlí, jak budeme 
dál pokračovat. A pokusíme se také zprostředkovat, 
aby se dostavil někdo z těch, kdo o všem rozhodu-
jí- poslanci, senátoři, adt... Zároveň se mohou všich-
ni, kdo to nestihnou na Pragodentu, seznámit s peticí 
a ještě se pod ni podepsat. 

Nemalý prostor věnujeme vašim dotazům v obecné 
rovině- v průběhu celého prvního dne můžete dotazy 
házet do určené schránky a my se pokusíme na vše 
odpovědět. 

Abychom vám trochu odlehčili, připravili jsme také 
společenský večer s hudbou skupiny“ Funny orches-

tra“, rautem a tombolou. Celým večerem nás provede 
oblíbený herec a moderátor, pan Petr Rychlý. 

Protože si velmi vážíme všech, kdo jsou členy KZT, roz-
hodli jsme se poskytnout členům KZT výraznou slevu. 
Takže pro členy KZT bude celé dvoudenní setká-
ní s rautem, večerním programem a dalšími věc-
mi za dotovanou cenu 1900 Kč + 1000 Kč za noc-
leh v dvoulůžkovém pokoji. Kdo bude mít zájem 
o  nocleh v  jednolůžkovém pokoji musí si ještě 
připlatit 800 Kč. Nečlenové KZT zaplatí 4800 Kč 
+ 1000 Kč za nocleh v dvoulůžkovém pokoji, pří-
platek za jednolůžkový je dalších 800 Kč. Pocho-
pitelně bude celá akce zařazena do  systému ce-
loživotního vzdělávání, takže účastníci obdrží  
8 kreditních bodů. 

Věříme, že toto první dvoudenní setkání zubních tech-
niků, organizované komorou, bude pro vás zajímavé 
a nenecháte si nic z něj ujít. 

Hlaste se co nejdříve, kapacita hotelu je omezená. Čle-
nové KZT mají přednost a velké cenové zvýhodnění. 
<<<

Co nejsrdečněji Vás zveme!! 

KZT a ekonomikaAktuálně

16.- 17. 11. 2012 - Praha Břevnov - Orea Hotel Pyramida
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OREa hOTELS, s.r.o. - OREa hotel Pyramida 
Orea Hotel Pyramida se nachází v blízkosti Hradčan 
a Strahova, v pěší dostupnosti areálu Pražského hradu, 
Lorety, Strahovského kláštera a Malé Strany.

GPS souřadnice
N 50° 5.13263‘, E 14° 22.79857‘
50.0855439N, 14.3799761E

Doprava MHD:
Tramvajová a autobusová zastávka MALOVANKA se 
nachází přímo naproti hotelu. Vzhledem k momentál-
ním prázdninovým výlukám jak v automobilové, tak 
i MHD dopravě bude podrobný itinerář cesty vypra-
cován později a umístěn na webových stránkách ko-
morazt.cz.

Parkování je možné v okolí hotelu nebo na hotelovém 
parkovišti (300 Kč/24 hod).

Příjezd po R7 a D5: Itinerář od exitu č. 26 výjezd směr 
centrum.
Mírně vpravo po silnici I. třídy Karlovarská - 984 m   
rovně po silnici I. třídy Bělohorská - 573 m, Karlovarská 
– 548 m, Bělohorská – 2,4,km, Patočkova 1,6 km vpra-
vo po hlavní Pod Královkou - 256 m vlevo po hlavní 
Bělohorská - 173 m vlevo po ulici Gymnastická - 14 m 
vlevo po hlavní Bělohorská - 100 m OREA Hotel Py-
ramida,

D 1, D 11, R 10: Itinerář od křížení Jižní spojky a ulice 
5.května.

Rovně po rychlostní silnici Jižní spojka směr Barran-
dov - 5.3 km, Barrandovský most – 650 m, Strakonic-
ká – 790 m, Dobříšská 1,1 km, Tunel Mrázovka 1,5 km, 
Městský okruh – 202 m mírně vlevo po rychlost-
ní silnici Strahovský tunel - 2.0 km rovně po silnici I. 
třídy Patočkova - 573 m vlevo po hlavní Pod Králov-
kou - 256 m vlevo po hlavní Bělohorská - 173 m vlevo 
po ulici Gymnastická - 14 m vlevo po hlavní Bělohor-
ská - 100 m OREA Hotel Pyramida

D 8: itinerář od přejezdu mostu Barikádníků.
Rovně po silnici I. třídy Argentinská - 197 m vyjeďte 
po výjezdu MÚK Holešovice vpravo na silnici II. třídy 
Vrbenského - 599 m vlevo po silnici II. třídy Partyzán-
ská - 349 m rovně po silnici II. třídy U Výstaviště - 395 m 
vpravo po silnici II. třídy Strojnická - 407 m mírně 
vpravo po silnici I. třídy Veletržní - 391 m rovně po sil-
nici I. třídy Milady Horákové - 2.3 km vlevo po hlavní 
U Brusnice - 169 m vpravo po hlavní Keplerova - 839 m 
mírně vpravo po hlavní Dlabačov - 287 m rovně 
po hlavní Bělohorská - 329 m OREA Hotel Pyramida

Hotel
Bělohorská 125/24
169 00 Praha 6, Praha-Břevnov
Telefon: +420 233 102 271
Fax: +420 233 102 200
E-mail: recepce@hotelpyramida.cz
Web: www.hotelpyramida.cz
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PROgRaM INfóRa:
Na přednášce se dozvíte jak se zachovat, když na-
stanou situace, jako tyto :

…musím nutně zvýšit cenu, už se nevejdu do nákladů
…jestli cenu zvednete, dám práci někam jinam, kde bu-
dou levnější

….tento otisk je špatný, na něj se nedá vyrobit dobrá 
práce
…když se vám to nelíbí, dám práci tam, kde si s tím poradí

…v tomto termínu to nemohu stihnout
…tak to pošlu někam, kde to stihnou

...dlužíte mi už hodně peněz, můžete mi něco z toho 
zaplatit?
…sám nemám, měl jsem výdaje, musíte počkat...

…potřebuji zavést nový – spravedlivější systém účto-
vání.
…proč bych to měl akceptovat, když mě to nic nepřinese? 

nebo: tuto smlouvu mi musíte podepsat, jinak ode mě 
neuvidíte žádnou práci

Program druhého dne se bude aktuálně doplňovat, 

podle vývoje situace a hostů, které se podaří získat.

Pátek 16. 11. 10 – 17 hod.

09.00 – 10.00 Prezence

Přednáška:
„umění komunikace a účinné komunikační techniky“ 
10.00 – 10.50 Komunikační bariéry a filtry
10.50 – 11.00 Přestávka
11.00 – 11.50 Komunikační bariéry a osobnostní nastavení
11.50 – 12.00 Přestávka
12.00 – 12.50 Komunikační techniky, příklady
12.50 – 14.00 Oběd
14.00 – 14.50 Jak obrátit a přesměrovat mysl druhého 
14.50 – 15.00 Přestávka
15.00 – 15.50 Jak odpovídat na obtížná tvrzení
15.50 – 16.00 Přestávka
16.00 – 17.00 Příklady

Sobota 17. 11. 9  – 11 hod
09.00 – 09.50 Persvazivní techniky NLP
09.50 – 10.00 Přestávka

10.00 – 11.00 Persvazivní techniky NLP

Informační blok o íčkových kódech
11.15 – 11,30 Shrnutí problematiky „I“ kódů
11.30 – 11.45 „I“ kódy z pohledu advokáta
11.45 – 12.15 Kroky KZT v problematice „I“ kódů
12.15 – 12.30 Zviditelnění zubního technika

12.30 – 13.00 Otázky a odpovědi, diskuse a závěr

Po skončení programu bude oběd.
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STaTISTIKa ČLENSKÉ ZÁKLaDNY  
KZT ČR K 8. 8. 2012
Alexandra Seidlová

Podle věkové kategorie

22 až 30 let 51

31 až 40 let 289

41 až 50 let 263

51 až 60 let 494

61 až 70 let 202

nad 70 let 17

Celkem 1 316

Podle pracovního zařazení

podnikatel 1 073

jednatel 110

zaměstananec 106

mateřská dovolená 9

důchodce 17

student 1

Celkem 1 316

Podle pohlaví

ženy 1 063

muži 253

Celkem 1 316

>>> Jak to tedy v současné době vypadá se struktu-
rou členské základny KZT. Provedli jsme analýzu podle 
různých hledisek, jako je věk, pohlaví, místní přísluš-
nost a pracovní zařazení.

Statistika je aktualizovaná ke dni 8.8.2012 (věk je dosa-
žený k 31.12.2012).
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Zastoupení podle krajů

Hl. město Praha 157

Jihočeský 74

Jihomoravský 134

Karlovarský 50

Královéhradecký 65

Liberecký 51

Moravskoslezský 156

Olomoucký 111

Pardubický 73

Plzeňský 80

Středočeský 128

Ústecký 67

Vysočina 59

Zlínský 110

Rakousko 1

Celkem 1 316

Ulice Město

Husova Bakov Nad Jizerou, Čáslav, Jaroměř, Náměšť nad Oslavou, Podbořany, Přerov, Vysoké Mýto, Žatec 8x

Jiráskova
Františkovy Lázně, Heřmanův Městec, Chotěboř, Jeseník, Kostelec na Hané, Rychnov nad Kněžnou, Slavkov u 

Brna, Vodňany, Vysoké Mýto
9x

Komenského
Český Těšín, Ivančice, Kolín, Lysice, Náchod, Moravská Třebová, Nové Město nad Metují, Přerov, Slavičín, 

Uherský Brod
10x

Lidická
Brno, České Budějovice, Havířov-Šumbark, Klimkovice, Kunovice, Mariánské Lázně, Roztoky, Roztoky u Prahy, 

Třinec, Vlašim
10x

Masarykova
Broumov, Česká Třebová, Český Krumlov, Fulnek, Humpolec, Liberec 1, Luhačovice, Nové Sedlo, Orlová-Luty-

ně, Rajhrad, Telč, Ústí nad Labem, Veselí nad Moravou, Železný Brod, Židlochovice
15x

Masarykovo nám.
Bělá pod Bezdězem, Dolní Kounice, Heřmanův Městec, Nýřany, Protivín, Přeštice, Slaný, Uherské Hradiště, 

Valašské Klobouky, Vizovice, Vyškov
11x

Nádražní Frýdlant nad Ostravicí, Hulín, Jindřichův Hradec, Kdyně 2x, Nové Město nad Metují, Ostrava, Sokolov, Žacléř 9x

Palackého Brno 2x, Choceň, Jihlava, Kraslice, Mariánské Lázně, Mladá Boleslav, Smiřice, Třešť, Vyškov 10x

Smetanova Bílovec, Boskovice, Jablonec nad Nisou, Liberec 13, Nový Bor, Polička, Přerov, Rokycany, Ústí nad Orlicí 2x, Vsetín 11x

Školní
Domažlice, Frýdlant nad Ostravicí, Hlučín, Horní Suchá, Jablunkov, Karlovy Vary, Kladno, Křenovice, Nymburk, 

Rybitví, Štětí
11x
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Jméno

Jana 68 x

Hana 54 x

Marie 50 x

Eva 43 x

Alena 37 x

Věra 36 x

Další srovnání je spíše úsměvné, jsou zde nejčastě-
ji používané názvy ulic, které jsou uvedené jako síd-
lo zubních laboratoří v naší databázi. Tam kde pracu-
je více techniků je adresa uvedena pouze 1x (vyhrává 
Masarykova) a nejčastější křestní jména (vyhrává Jana).

Dalo by se říci, že typický zubní technik v ČR je tedy 
žena, ve věku mezi 51 - 60let, sídlí na Masarykově uli-
ci a jmenuje se Jana . Takže kde jsou mladí muži?? 
Nejspíš mají dojem, že komoru nepotřebují. Spojili 
jsme se s nejstarším členem KZT a přinášíme vám vel-
mi zajímavý rozhovor. Byli bychom moc rádi, kdyby-
chom mohli takovýchto zajímavých rozhovorů s po-

zoruhodnými kolegy – zubními techniky - zveřejňovat 
více. Prosíme vás proto, pokud máte ve vašem okolí 
nějakého takového kolegu, dejte nám vědět! <<<

ROZhOVOR S NEJSTaRšíM ČLENEM 
KZT, PaNEM JIříM fuKEM

>>> Pan Fuk slaví 30. listopadu 82 let. Stále vykonává 
profesi zubního technika. Je to úctyhodný věk, a pro-
to jsme se za ním osobně vypravili, abychom vám ho 
představili. 

Pan Fuk žije v Novém Rychnově, městysu, který je ne-
daleko Pelhřimova. Obec je uložena v malebné kraji-
ně- přesto, že z dálnice D1 je to co by kamenem doho-
dil, je tato krajina nádherná a sama o sobě v člověku 
probouzí dobrou náladu a  radost ze života. Tak se 
také ke svému životu staví pan Fuk. 

Přivítal nás na schodech budovy, ve které má svoji la-
boratoř. Usměvavý, dobře naladěný a mezi námi- roz-
hodně by mu nikdo jeho věk nehádal. Je tak plný ener-
gie a pozitivního myšlení, že by mohl rozdávat. 
Posadili jsme se v jeho laboratoři a začali jsme si po-
vídat. 

Pane Fuk, jak jste se k  profesi zubního technika 
vůbec dostal?
No to bylo trochu složitější. V roce 1944 jsem ukon-
čil Měšťanskou školu a pracák mě poslal na Duklu ko-
pat zákopy, a abych se tomu vyhnul, vzal mě k sobě 
do učení otec, který měl jako švec povinnost opravo-
vat boty pro německé vojáky. Tak jsem byl rok ševcem. 
Verpánek ještě mám. 

Po válce, v roce 1945, mě vzal do učení v Pelhřimo-
vě MUDr. Miloš Fára. Jako většina zubních lékařů měl 
i zubní techniku, kde pracovali 4 technici. Ze začátku 
jsem jako každý učeň dělal takového všestranného 
pomocníka – uklízel, topil, asistoval v ordinaci, shá-
něl proviant. Postupně jsem se dostal k vlastní práci. 
Učení trvalo tři roky. Pracoval jsem v technice i u křes-
la. Bylo úplně běžné, že tehdy technik dělal protetiku 
celou sám, od otisků až po finální práci. Byla to krásná 
doba. Zubní technik patřil mezi elitní povolání, byla to 
vážená profese. V té době pracovali doktoři i technici 
v souladu a rovnoprávném postavení. Dnes je to pod-
statný rozdíl. Mě ta práce bavila. MUDr. Fára mi dojed-
nal praxi na 2 týdny v Praze, kde mu zhotovovali or-
todoncii. Tam jsem se zaučil a začal s ortodoncií tady 
v Pelhřimově. 

Pane Fuk, a jak tohle trvalo dlouho? Zdravotnic-
tví se přeci potom znárodnilo?
No právě. V roce 1948 došlo ke znárodnění zdravot-
nictví, a to začal být v naší profesi problém. Ze zubní-
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ho technika byl rázem zubní laborant a ze zubní tech-
niky byla zubní laboratoř. To mi vadí dodnes. Já termín 
laboratoř nikdy nepoužívám, pro mě je to zubní tech-
nika, ať je v zákonech co chce. Privátní praxe byly zru-
šeny. Práce s pacientem byla zakázána. Pochopitelně 
se dělalo dál i přes zákaz, ale to se postupem času úpl-
ně odbouralo. /tedy úplně ne, protože spoustu věcí se 
v technice dělá dodnes, vždyť vyzkoušet protézy pří-
mo před očima technika je naprostá nutnost, když má 
práce k něčemu vypadat/. V Pelhřimově nás pracovalo 
asi 10 techniků - tedy pardon laborantů.. 

A jaké bylo tehdy vybavení?
No to si nepřejte vidět. Na celou techniku pouze jed-
na elektrická vrtačka, další vrtačka na šlapku, leštička 
na šlapku, to byla dřina, pracovalo se celým tělem. Dě-
laly se tehdy kaučukové protézy. Opracovávalo se to 
ručně škrabkami, pilníkem a smirkem. Leštilo se pem-
zou, filcovými kužely a kotouči – a šlapalo a šlapalo.

Jejda a jak se vlastně kaučuk zpracovával?
No on to byl vlastně termoplast. Kousky kaučuku se 
daly na talíř, ten se postavil na hrnec s horkou vodou, 
a když změkl, tak se dvěma kolíky- cpátky- vzal a na-
pěchoval kousek po kousku do vyhřáté kyvety- místo 

dnešního cpaní se to tam „šťouchalo“. Potom se ky-
veta dala do kotle a 2,5 hodiny při 180°C se vulkani-
zovala. Víte, dnes to zní všelijak, tehdy se toho hodně 
dělalo takovým způsobem, že by dnešní technici asi 
žasli, ale práce se dělaly dobré a sloužily dlouho. Zrov-
na nedávno jsem se potkal s člověkem, který mi říkal, 
že má ode mě zlatý můstek 38 let… Pryskyřice byla 
ještě celá, neodštípaná, i barva byla dobrá. Tak to snad 
nebylo tak špatné...  

Uvažoval jste někdy o změně profese?
Nikdy. Ani na vteřinu. Ta práce je celý můj život. Na-
opak, snažil jsem se pořád něco vymýšlet, abych práci 
zlepšil. Například jsem získal patent na tlakový hrnec, 
ovšem pozor, bez nutnosti stlačeného vzduchu. 

??!! Prosím vás, jaký to byl princip? 
No já vám to ukážu. Jeden tu mám, a je pořád funkční. 
/Hrnec je pevně připevněn k základně, ve které jsou 
otvory na šrouby pro uchycení ke stolu, a celé je to 
spojené s třmenem na utažení. Princip je v rovné pok-
lici se silným gumovým přítlačným těsněním. Do hrn-
ce se dala voda po okraj, přiložilo se víko gumovým 
těsněním přesně na obvod hrnce, utáhlo třmenem 
a na budíku bylo rázem 2,5 atmosféry tlaku/. Jedno-
duché, a přitom geniální. 

Proč se taková skvělá věc nevyráběla sériově? 
No víte, já jsem je vyráběl sám. Jak se to rozkřiklo, měl 
jsem spoustu objednávek tak bych musel profesi po-
věsit na hřebík a vyrábět hrnce. A to jsem nechtěl. 
A jako obyčejný laborant jsem něco takového nemohl 
prosadit. A soudruhům jsem patent nechtěl nechat, 
někdo by si ho přisvojil. Taková byla tehdy doba. Hrn-
ců jsem vyrobil asi 20. Měl jsem těch zlepšováků víc. 
S kolegou z Nového Města jsme dali dohromady ky-
vetu na dvě protézy, která měla i samo-výtlačný sys-
tém pro dekyvetaci. Vylepšil jsem kramponové kleš-
tě - ty co se dělaly, byly hrozně robustní a nešikovné 
do ruky. Tak jsem je celé zmenšil a upravil tak, aby byly 
lepší a praktičtější. Syn dělá ortodoncii a používá je 
dodnes. Taky jsem zavedl již v roce 1975 licí metodu 
pro snímačky, kyvetu pro lití jsem si sám upravil. Pak 
jsem s tím ale musel přestat, nebyla vhodná prysky-
řice 
(Superacryl +Durakryl tekutinu), tam vadily volně visící 
vinily/zbytkový monomer pozn.red./.

A pamatujete ještě, jak byla práce tedy placená? 
No princip byl vlastně pořád stejný. Základ, na který 
se muselo vyrobit určené množství práce a potom 
prémie až 50% ze základu.  Když nebyla v létě práce, 
tak jsme chodili do zemědělství na brigády, a podnik 
mzdu refundoval. A to mě taky bavilo. Víte, vyrostl 
jsem na vesnici a práce v zemědělství mi nebyla cizí. 
Mám rád přírodu a zvířata. 

Měl jste během života čas na  něco jiného než 
na profesi?
No jéje, já měl zájmů.. Měl jsem chov koní, ty jsem 
moc miloval. Mám tady motlitbu koně, pověšenou 
na zdi. Taky tu mám ohlávky, podkovu po mé milova-
né kobylce. Celý život sportuji, byl jsem 35 let staros-
tou místního Sokola a byl jsem tělocvikář. 

KZT a ekonomikaRozhovor
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PR - článekRozhovor

Motlitba koně je zarámovaná jako velký obraz na 
stěně a svým obsahem je vlastně krédem, které 
pan Fuk ctí celý život. Každý v ní najdeme mnoho 
moudrého pro sebe.

/Pan Fuk dodnes pravidelně cvičí kliky, shyby, jezdí 
na  kole, v  laboratoři má ribstol, hned nám předvedl 40 
kliků a  ani se příliš nezadýchal. Laboratoř zdobí obrazy 
koní, nechybí ani stoleté kukačky, které zrekonstruoval 
a každou hodinu krásně zakukají...pozn.red /

Mám rád technické věci. Tady na kostele byl několik let 
nefunkční hodinový stroj, tak jsem zorganizoval jeho 
opravu. Nikdo se k nim nehlásil, obec ani církev. Stálo 
mě to spoustu běhání i peněz, ale stálo to za to. Dnes-
ka kostelní hodiny běhají spolehlivě a přesně. Z toho 
mám radost. 

Pane Fuk, jste nejstarším členem komory. Co vás 
ke členství vede? 
Víte, já jsem byl vždycky organizovaný. Tehdy i teď 
po revoluci, to jsem byl jeden ze zakládajících členů 
Unie zubních techniků, potom jsem byl členem Spo-
lečenstva. Myslím, že je to potřeba. Měli bychom se 
víc starat o svoji nezávislost a samostatnost, držet po-
spolu. Když jsem po revoluci v roce 1992 zřídil vlastní 
techniku, bylo jasné, že musíme všichni táhnout za je-
den provaz. Ono se to s tím jedním provazem nějak 
zkazilo, najednou jsme si byli konkurenty. To byla ško-
da, ale dneska máme jednu komoru, jsem rád a člen-
ství je pro mě úplná samozřejmost.

A pane Fuk, proč ještě pracujete? Nebylo by lepší 
už odpočívat?
Ani mně se nevyhnuly zdravotní problémy, mám en-
doprotézu obou kolen, operaci očí a další neduhy 
související s věkem. Odpočívat se mi nechce. Práce je 
můj život. Neumím si představit, co bych jinak dělal. 
A když nemám práci, stejně jdu sem, sednu si do své-
ho křesla a cítím se dobře, jako nikde jinde. 

Je něco, co byste chtěl vzkázat prostřednictvím 
našeho magazínu zubním technikům?
Nevím, jestli mohu radit, já takový nejsem, ale potě-
šilo by mě, kdyby byli více zapálení. Chtělo by to vrá-
tit vážnost našemu povolání. Nebýt ušlápnutí a víc se 
za sebe prát. Naše práce je krásná, umíme tolik věcí, 
tak bychom na to měli být víc pyšní. To bych chtěl 
vzkázat.

Co dodat nakonec. Strávili jsme s  panem Fukem asi  
3 příjemné hodiny. Střídaly se úsměvy a dojetí ze vzpo-
mínek, padlo také mnoho moudrých slov. Vypili jsme 

spolu sklenku výborného červeného vína na  zdraví. 
Potom jsme se rozloučili a pan Fuk nás šel vyprovodit 
před dům, kde stál a mával nám, dokud jsme nezmi-
zeli z dohledu. 

Časopisu pro zubní techniky se věnuji pěknou řádku 
let, ale ještě nikdy jsem nebyla tak ráda, že existuje. Až 
teď. Protože jeho prostřednictvím vám mohu přiblížit 
ve  zkratce život pozoruhodného, laskavého kolegy, 
který by mohl být příkladem nám všem.  

Pane Fuk, děkuji Vám za nadšení, s jakým se celý život 
oboru věnujete a za to, jakou čest mu děláte. S úctou 
se před Vámi skláním a  přeji si, aby takových bylo 
v oboru dost i v dalekém budoucnu. To je pro náš obor 
ta pravá šance. 
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mediální partner soutěže

NEPŘEHLÉDNĚTE 
SVOJI PŘÍLEŽITOST!
DRUHÝ ROČNÍK SOUTĚŽE PROJEKT ROKU 2012 

JE TADY A OPĚT SOUTĚŽÍME O DOTACE V HODNOTĚ 

500 000 Kč

Absolutní vítěz 1. ročníku Projektu roku 2011 

MUDr. Tomáš Čáslava, Ph.D.a
MDDr. Monika Kaňovská Dentální klinika Diobe, Brno

Dentamed (ČR), spol. s r.o. 
Pod Lipami 41, 130 00  Praha 3 
tel.: 266 007 111, fax: 266 007 199
e-mail: veronika.olbrichova@dentamed.cz

Veškeré informace naleznete na adrese www.dentamed.cz

CO JE PROJEKT ROKU 2012?
Dentamed Projekt Roku 2012 je soutěž o dotaci na zařízení nebo rekonstrukci 
stomatologické laboratoře nebo ordinace. Unikátní na ní je, že můžete získat 
dotaci nejen na právě „rozjeté“ projekty, ale také na projekty, které plánujete 
do budoucna a dokonce i na projekty, které již máte zrealizovány! 
Novinkou pro rok 2012 je možnost přihlásit se i s praxí 
realizovanou v letech 1989-2011!

V JAKÉM OBDOBÍ SOUTĚŽ PROBÍHÁ?
Soutěž probíhá od 30.3.2012 do 30.11.2012 (přihlášku je nutno zaslat 
nejpozději do 31.10.2012) a výherci soutěže budou vyhlášeni do 20.1.2013.

UZÁVĚRKA SOUTĚŽE 
SE BLÍŽÍ!
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HIT MĚSÍCE ZÁŘÍ POUZE V DENTAMEDU!

Dentamed (ČR), spol. s r.o.  Pod Lipami 41, 130 00  Praha 3  tel.: 266 007 111, fax: 266 007 199
Karel Pletka, tel.: 777 692 024, e-mail: karel.pletka@dentamed.cz, www.dentamed.cz

PAMATUJTE NA VÝHODY ČLENŮ KZT V DENTAMEDU!

1. Celý rok 2012 sleva 10 % na všechny objednávky nad 2 500 Kč* 
 (nelze kombinovat s jinou akcí či slevou, při objednávce uvádějte kód KZT)

2. Sleva 50 % na jedno školení pořádané v laboratoři Dentamed 

3. Sleva 30 % na druhé školení pořádané v laboratoři Dentamed 

4. Sleva 10 % na všechna školení pořádané Dentamedem

Programat P300 + Vakuová pumpa VP3
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA: Při zakoupení vrstvící metalokeramiky IPS InLine/IPS InLine One 

(jednovrstvé metalokeramiky) v hodnotě 29 990 Kč s DPH získáte 

SLEVU 35 % 
na P300+VP3 ze stávající prodejní ceny pece! 

 

 

Vypalovací pec s jednoduchou obsluhou pomocí symbolů, 100 vypalovacích programů. Odnímatelná hlava 
umožňuje jednoduchý přenos a snadnou údržbu. Kompaktní a ergonomický design. Patentovaný systém firmy 
Ivoclar Vivadent.

+
77 966 Kč / 119 948 Kč
9028 449 + 0751 969AK

CE

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 5 LET!

SKLADNÁ A LEHKÁ
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>>> V  minulých letech jsme v  magazínu Komora ZT 
i  na  vzdělávacích akcích upozorňovali na  rozevírající se 
nůžky mezi obvyklými cenami a reálnou hodnotou práce 
ve stomatologii (respektive růstem nákladů). Nicméně – 
uběhly roky a téměř nic se nezměnilo – „systém“ i jednot-
liví zubní technici a stomatologové dál vedou své praxe 
cestou nejmenšího odporu – směrem k ekonomické stag-
naci a následně i úpadku. Dvacet let po vzniku privátní 
stomatologie prochází náš obor hlubokou krizí – krizí 
systémovou, krizí ekonomickou i  krizí společenskou. Po-
čáteční elán nově vzniklých privátních podnikatelů z  let 
devadesátých je tatam. Desetiletí neřešené problémy 
si vybírají daň na  obecně „blbé náladě“ a  ztrátě ochoty 
něco změnit. Vztahy mezi lékaři a zubními techniky jsou 
mnohde na bodu mrazu. Co s tím?

Můžeme před problémem zavřít oči. Můžeme nad 
tím mávnout rukou a dál „na svém písečku“ se nějak 
o sebe postarat. Můžeme obvinit autora tohoto textu 
z podjatosti a natruc demonstrovat prosperitu a váž-
nost stomatologie okázalým plesem či velkolepou 
konferencí. To vše je možné. 
 
Anebo konečně zvedneme své hlavy a budeme če-
lit vzniklé situaci. Budeme znovu akční a znovu bude-
me věci nazývat pravými jmény. Přestaneme říkat, že 
něco změnit nejde a změníme to! Využijeme naplno 
svůj intelekt a nesmíříme se s tvrzeními, s nimiž vnitř-
ně nesouhlasíme. 

Dokončíme onu privatizaci, která započala před dva-
ceti lety a dodnes není hotova. Naplníme konečně 
význam termínu „svobodné zdravotnické povolání“  
a nenecháme si od nikoho diktovat podmínky, jež od-
porují zdravému rozumu.

A to vše proto, že chceme pozvednout obor sto-
matologie z nynější krize a marastu (viz níže). Proto-
že chceme, aby si společnost více „cenila“ naší práce 
– ve smyslu ekonomickém i odborném. Protože se 
chceme rovnat našim kolegům z ostatních rozvinu-
tých zemí světa a EU. Protože takhle to dál nejde!

Ekonomická situace ČR
ČR je téměř ve všech ohledech nejrozvinutější ze 
všech postkomunistických zemí, ekonomicky zcela 
dohnala tradiční evropské země. Kvalitou života pat-
říme mezi 25 nejbohatších zemí světa. Nezaměstna-
nost máme relativně nízkou a bídou je v ČR ohrože-
no nejmenší procento populace ze všech 27 zemí EU! 
V ČR se žije velmi dobře a svědčí o tom mnohé uka-
zatele. (Graf č. 1)

Neboť růst průměrných mezd populace je vyšší nežli 
inflace, rostla také dosud životní úroveň obyvatel. Nic-
méně – inflace je syntetický ukazatel zahrnující přes 
700 položek „spotřebitelského koše“ a mnohé ceny 
samozřejmě rostly mnohem více, nežli průměrná in-
flace.

I ve všech dalších tabulkách a grafech budeme porov-
návat rok 2011 s rokem 1997, protože od roku 1997 mů-
žeme sledovat ceny úhrad stomatologické péče v ko-
runách. Především toto srovnání totiž vyvolá nejvíce 
otázek. V grafech vždy zachováme měřítko růstu cen 
(400%), budeme jej potřebovat!

Růst cen z pohledu populace
Brzy tomu již bude čtvrtstoletí, co v naší zemi (na roz-
díl od oboru stomatologie) skončil socialismus. Celá 
desetiletí jednotlivé obory lidské činnosti „boju-
jí na trhu o přežití“, lobují o prosazení svých zájmů 
a upravují své ceny směrem vzhůru – argumentujíc 
povšechně růstem nákladů. A protože žijeme v bohaté 
zemi, lidé dnes platí za mnohé výrobky a služby pod-
statně více, nežli v roce 1997. (Tab. č. 1, Graf č.2)

Především by bylo vhodné zaznamenat, že popu-
lace ČR dnes utrácí „ze svého“ téměř 2,5 krát více za  
zdraví, nežli tenkrát (v roce 1997). Utrácí to v lékárnách, 
optikách, u mnohých specialistů a díky zdravotnické 
reformě si budou moci již brzy připlatit i za zkušeněj-
šího operatéra. 

Lidé zdraví přikládají mimořádný význam, a proto je 
růst výdajů domácností za zdraví ještě vyšší, nežli tem-
po růstu mezd. Lidé si cení zdraví čím dál tím více, a to 
je objektivní skutečnost! 

Něco našemu čtenáři nesouhlasí? Bude toho více!
Pro milovníky překvapení - přinášíme ještě pár čísel 
z ČSÚ. (Tab. č. 2)
Ano, i ten acylpyrin potvrzuje níže uvedené!
Kdybyste si kladli otázku, jak moc v onom mezidobí 
rostly ceny léků „na předpis“, tak vězte, že rostly ještě 
rychleji – na víc než trojnásobek. Některá medicinská 
odvětví holt lobují za vyšší úhrady velmi úspěšně (če-
muž nahrává fakt, že jiné obory se dlouhodobě spo-
kojují s nulovým navyšováním cen ).

LaST caLL
Ekonomická analýza oboru, 1997 - 2011

Ing. Tomáš Košumberský

Česká stomatologická 
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Souhrnné cenové indexy 1997 - 2011 (vztažené k roku 2005; 2005 = 100%)

výdaje (náklady) Index 1997 Index  2011 Cenový index 2 nárůst 3

Bydlení, voda, energie, paliva 50,5 137,8 2,73

Poštovní služby 59,0 145,6 2,47

Tabák 69,5 167,2 2,41

Zdraví 65,9 155,3 2,36 !!!

Ubytovací služby 55,7 127,6 2,29

Rekreační a kulturní služby 64,1 128,1 2,00

Dopravní služby 67,1 129,4 1,93

Stravovací služby 71,5 121,3 1,70

Inflace (růst spotřebitelských cen) celkem 76,2 118,3 1,55

Pekárenské výrobky; obiloviny 94,1 142,5 1,51

Alkoholické nápoje 84,0 114,4 1,36

Aktuálně

Tabulka č. 1

Graf č. 2

Tabulka č. 2Růst vybraných spotřebitelských cen 1997 - 2011

položka/ukazatel jednotka 1997 2011 index

plyn Kč/KWh 3,56 14,26 4,01

zákonné pojištění motorových vozidel rok 1 212,00 4 759,71 3,93

elektřina Kč/KWh 1,23 4,54 3,69

čistá úhrada za užívání bytu SBD - byt 
I. k. -

měsíc 513,89 1 628,65 3,17

vodné a stočné m3 21,08 66,64 3,16

brambory konzumní kg 7,05 22,01 3,12

poštovné za dopis v tuzemsku kus 4,60 14,00 3,04

hnědé uhlí (skupina A - střední ořech) 100 kg 120,28 342,25 2,85

pánský kadeřník úkon 33,43 92,74 2,77

acylpyrin (nešumivý) 10 tablet 9,62 25,58 2,66 !!!
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oběd ve vysokoškolské menze oběd 13,41 35,56 2,65

vstupenka do divadla vstupenka 86,24 225,62 2,62

výměna dámských patníků expres pár 45,78 118,03 2,58

polévka bílá porce 9,96 24,79 2,49

pivo světlé sudové výčepní 0,5 l 9,55 23,27 2,44

Sparta blue KS box krabička 32,76 77,76 2,37

Petra KS box krabička 30,59 72,06 2,36

houskové knedlíky porce 7,21 16,18 2,24

teplo pro otop a přípravu teplé vody GJ 239,71 532,06 2,22

černá káva porce 9,78 21,69 2,22

výuka cizích jazyků hodina 34,39 75,34 2,19

teplo Kč 250 530 2,12

špagety kg 14,59 30,68 2,10

sušené plnotučné mléko SUNAR 400 g 61,99 120,58 1,95

motorová nafta l 19,27 37,06 1,92

čištění zimního pláště kus 82,74 154,79 1,87

obyčejné jízdné v autobusové dopravě 
(10 km)

1 jízdenka 9,23 16,65 1,80

televizní poplatek měsíc 75,00 135,00 1,80

řidičský kurz (skupina B) kurz 5 232,61 9 319,37 1,78

praní prádla (4 - 5 kg) dávka 74,99 132,33 1,76

dámská šatovka m2 79,54 139,94 1,76

oběd v závodní jídelně menu 13,79 24,21 1,76

oběd ve školní jídelně pro 1.- 4. ročník 
ZŠ

oběd 11,37 19,57 1,72

odvoz popela (poplatek za 110 l nádo-
bu)

rok 969,23 1 623,16 1,67

jablka konzumní Kg 20,32 33,84 1,67

benzín natural 95 l 22,71 37,32 1,64

tuzemský tmavý (např. Tuzemák) [2] l 140,61 225,03 1,60

pivo výčepní světlé lahvové 0.5 l 6,88 11,00 1,60

svíčková na smetaně porce 40,15 60,42 1,50

smyčkový ručník kus 94,38 141,67 1,50

porcelánový talíř kus 38,97 57,18 1,47

víno révové bílé 0,2 l 20,18 29,59 1,47

máslo čerstvé kg 107,27 156,77 1,46

mléko polotučné pasterované l 11,70 17,02 1,45

dámské punčochové kalhoty kus 25,74 37,15 1,44

čokoláda mléčná tabulková 100 g 15,62 22,43 1,44

rostlinný tuk na pečení kg 52,59 73,63 1,40

rýže loupaná dlouhozrnná kg 21,13 29,51 1,40

hotel *** dvoulůžkový pokoj přenocování 945,14 1 319,93 1,40

pánské ponožky bavlněné pár 36,64 50,97 1,39

dětská vycházková obuv celoroční 
kožená

kus 411,87 568,24 1,38

jízdní kolo pánské horské kus 7 310,14 9 856,70 1,35
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Růst cen z pohledu stomatologie
Ve stomatologii je složení „nákupního koše“ (nákladů 
na vstupu) pochopitelně zcela jiné, nežli u běžné do-
mácnosti. Zde se nenakupují ani rohlíky, ani máslo, ani 
ponožky. Podívejme se proto na následující tabulky 
a grafy. (Tabulka č. 3, Graf č. 3

Již „od oka“ výšeuvedený graf napovídá, že náklady 
v oboru stomatologie stouply v mezidobí 1997 – 2011 
více než dvojnásobně. Chceme-li být přesnější, musí-
me znát složení (poměr) jednotlivých nákladů a ná-
sledně jim při výpočtu přidělit příslušné „váhy“. 

Z našich statistických šetření v minulých letech ply-
nou následující poměry a údaje (složení nákladové-

ho „koláče“ se ukázalo být u zubních lékařů i zubních 
techniků obdobné). (Graf č. 4, Tabulka č. 4)

Protože je lidská práce ve stomatologii stěžejní nákla-
dovou položkou (byť se o tom dodnes mnozí stydí 
mluvit) a cena lidské práce (obzvláště odborná práce 
v medicíně) rostla téměř tak rychle jako ceny energií, 
pojišťováků a poštovních služeb, je reálný index růstu 
nákladů ve stomatologii v mezidobí 2011/1997 cca 2,4!

Také máte pocit, že ve světle výšeuvedeného – jste 
měli na konci roku 2011 účtovat 2,4 násobek toho, co 
v roce 1997?
A bylo tomu tak?

„Růst“ vybraných nákladů a indexů, z pohledu stomatologie 1997 - 2011

položka/ukazatel jednotka 1997 2011 index

plyn Kč 3,56 14,26 4,01

zákonné pojištění motorových vozidel rok 1 212,00 4 759,71 3,93

elektřina Kč 1,23 4,54 3,69

vodné a stočné Kč 21,08 66,64 3,16

poštovné za dopis v tuzemsku kus 4,60 14,00 3,04

průměrná mzda sestra Kč 10 193,00 27 515,00 2,70 !!!

průměrná mzda lékař Kč 20 258,00 50 235,00 2,48 !!!

průměrná mzda v ČR Kč 10 802,00 24 319,00 2,25

teplo pro otop a přípravu teplé vody GJ 239,71 532,06 2,22

výuka cizích jazyků hodina 34,39 75,34 2,19

poplatek ČSK podnikatel Kč 2 640,00 5 600,00 2,12

teplo Kč 250,00 530,00 2,12 !!!

motorová nafta l 19,27 37,06 1,92

obyčejné jízdné v autobusové dopravě (10 km) 1 jízdenka 9,23 16,65 1,80

praní prádla (4 - 5 kg) dávka 74,99 132,33 1,76

benzín natural 95 l 22,71 37,32 1,64

Tabulka č. 3

Graf č. 3
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U nás v Kocourkově
Podařilo se nám udržet krok se zbytkem ekonomiky 
a budovat prestiž našeho oboru? Z pohledu ekono-
ma je jen jedno měřítko prestiže a toho, nakolik si vás 
společnost „cení“. 

Údaje na vedlejší straně názorně vyjadřují nejpalčivěj-
ší „problém“ české stomatologie. Tři nejčastější (nej-
frekventovanější) výkony a reprezentativní soubor „I“ 
kódů protetiky. 
Všechny výšeuvedené „zdravotnické služby“ jsou 
z pohledu zákonodárce „plně hrazené“ a lékař na ně 
nesmí nic dovybrat. Většina z nich jsou „plně hraze-
né“ již od roku 1997, a to stále stejnou částkou !!! Zby-
tek byl sice občas „navýšen“ v nominálním slova smy-
slu, v reálných cenách ale i ostatní výkony představují 
dlouhodobou a trvalou devalvaci hodnoty práce sto-
matologických profesí!

Opravdu se v této zemi nenajde dostatečně početná  
a dostatečně hlasitá skupina lékařů a zubních techni-
ků, jíž výšeuvedená fakta nadzvednou ze židle?

Hodnota lidské práce (mzdy) od roku 1997 každo-
ročně jen a jen stoupají. Týká se to lékaře, zubního 

technika, sestry, účetní, uklízečky i servisních techni-
ků a všech ostatních. Stejně tak rostou nájmy, ceny 
energií, vody a souvisejících služeb. Zároveň rostou 
požadavky na technické vybavení a rostou i admini-
strativní nároky (viz. nová sprška povinností k dubnu  
letošního roku v souvislosti s reformou). 
A přesto všichni pasivně přijímají, jak rok co rok je vý-
sledkem dohadovacích řízení s pojišťovnami stále 
stejná cena u mnoha nezbytných a frekventovaných 
stomatologických „služeb“. 
Stejná cena pro rok 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011  
a dokonce i pro rok 2012 !!! 

Účastníkům dohadovacích řízení to určitě připadá 
normální (ti koneckonců tyto cenové dohody uza-
vřeli), ČSK to také připadá normální (ta přikyvuje), 
ale jak je možné, že to připadá normální vám – řado-
vým zubním technikům? Vám, co každý měsíc platí-
te ty rostoucí účty a faktury? Vám, co platíte svému 
zaměstananci minimálně 2x tolik, než v roce 1997? 
Vám, co se dennodenně musíte přetahovat se zub-
ními lékaři o společnou a stále se zmenšující se kost 
(od roku 1997 se ona kost zmenšila 2,4x)? Jak můžete 
v takovém prostředí dobře pracovat? Jak udržet dob-

Graf č. 4

Souhrnný index růstu nákladů oboru stomatologie 2011/1997

Složení ceny práce ve stomatologii statistická váha
Nákladový index 

2011/1997

lidská práce (lékař, sestry, zubní technik, úklid, účetní, …) 60% 2,59

technologické vybavení, spotřeba materiálu a investiční fond 24% 2,02

nájem + energie + voda 6% 3,24

provozní režie (telefony, poštovné, cestovné, poplatky, …) 4% 2,35

rezervní fond + nedaňové náklady 3% 2,02

daně 3% 2,02

vážený aritmetický průměr 100% 2,4

Tabulka č. 4
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Tabulka č. 5
„Růst“ vybraných úhrad stomatologické péče 1997 - 2011 

(3 nejfrekvontavenější výkony, protetické výrobky „I“ u dospělých) 

položka/ukazatel 1997 2011 Cenový index

00921 OŠETŘENÍ ZUBNÍHO KAZU 105 Kč 220 Kč 2,10 !!!

00901 VYŠETŘENÍ A PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA 260 Kč 368 Kč 1,42 !!!

00902 VYŠETŘENÍ A PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA - OPAKOVANÉ 186 Kč 323 Kč 1,74 !!!

80001 STUDIJNÍ MODEL S OTISKEM 113 Kč 113 Kč 1,00 !!!

80011 FUNKČNÍ OTISK HORNÍ ČELISTI V INDIVIDUÁLNÍ LŽÍCI 219 Kč 219 Kč 1,00 !!!

80012 FUNKČNÍ OTISK DOLNÍ ČELISTI V INDIVIDUÁLNÍ LŽÍCI 236 Kč 236 Kč 1,00 !!!

80013 ANATOMICKÝ OTISK ČELISTI V INDIVIDUÁLNÍ LŽÍCI 172 Kč 172 Kč 1,00 !!!

81101 KORUNKA PLÁŠŤOVÁ CELOKOVOVÁ, PREPARACE DO ZTRACENA 1 008 Kč 1 008 Kč 1,00 !!!

81102 KORUNKA PLÁŠŤOVÁ CELOKOVOVÁ, PREPARACE SCHŮDKOVÁ 1 065 Kč 1 172 Kč 1,10 !!!

81111 KORUNKA PLÁŠŤOVÁ Z PLASTU, PREPARACE DO ZTRACENA 742 Kč 742 Kč 1,00 !!!

81112 KORUNKA PLÁŠŤOVÁ Z PLASTU, PREPARACE SCHŮDKOVÁ 800 Kč 800 Kč 1,00 !!!

82001 ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA S JEDNODUCHÝMI RETENČNÍMI PRVKY - DO 6 ZUBŮ 1 657 Kč 1 740 Kč 1,05 !!!

82002 ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA S JEDNODUCHÝMI RETENČNÍMI PRVKY - 7 A VÍCE ZUBŮ 1 928 Kč 2 024 Kč 1,05 !!!

82201 CELKOVÁ NÁHRADA HORNÍ 2 931 Kč 3 554 Kč 1,21 !!!

82211 CELKOVÁ NÁHRADA DOLNÍ 2 988 Kč 3 617 Kč 1,21 !!!

86001 ORTODONTICKÉ DIAGNOSTICKÉ A DOKUMENTAČNÍ MODELY 217 Kč 217 Kč 1,00 !!!

86010 JEDNODUCHÝ FUNKČNÍ SNÍMACÍ APARÁT (MONOBLOKY, PROPULSOR) 1 612 Kč 1 612 Kč 1,00 !!!

86013 STŘEDNĚ SLOŽITÝ FUNKČNÍ SNÍMACÍ APARÁT (KLAMMT, BALTERS) 2 212 Kč 2 212 Kč 1,00 !!!

86016 SLOŽITÝ FUNKČNÍ SNÍMACÍ APARÁT (FRÄNKEL, BIMLER, LEHMAN, HANSA-PLATTE) 3 063 Kč 3 063 Kč 1,00 !!!

86020 POSITIONER 4 073 Kč 4 073 Kč 1,00 !!!

86030 JEDNODUCHÝ DESKOVÝ SNÍMACÍ APARÁT - DO 4 PRVKŮ (DRÁT., 1 ŠROUB 1 303 Kč 1 303 Kč 1,00 !!!

86033 SLOŽITÝ DESKOVÝ SNÍMACÍ APARÁT 1 654 Kč 1 654 Kč 1,00 !!!

86036 CLONY, SKLUZNÁ STŘÍŠKA 1 207 Kč 1 207 Kč 1,00 !!!

86040 PEVNÝ APARÁT K ROZŠÍŘENÍ PATROVÉHO ŠVU 2 416 Kč 2 416 Kč 1,00 !!!

86050 LABORATORNĚ ZHOTOVENÝ NÁBRADEK 886 Kč 886 Kč 1,00 !!!

86070 LABORATORNĚ ZHOTOVENÝ INTRAORÁLNÍ OBLOUK 678 Kč 678 Kč 1,00 !!!

86080 OPRAVA SNÍMACÍHO APARÁTU JEDNODUCHÁ (LOM, 1 DRÁT.PRVEK) 298 Kč 298 Kč 1,00 !!!

86081 OPRAVA SNÍMACÍHO APARÁTU S OTISKEM 579 Kč 579 Kč 1,00 !!!

Graf č. 5
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ré vztahy v pracovním týmu? Jak neztratit elán, moti-
vaci a zájem o obor? Jak neztratit perspektivu a víru  
v budoucnost? 

Opravdu vás to nechává klidnými?

Stomatologie je na tom nejlépe
Tato teze je velmi rozšířena nejen mezi laickou veřej-
ností, ale i mezi kolegy v jiných oborech medicíny. 
Mnozí vám závidí, kolik jste toho dokázali v minulých 
letech vybojovat. Jaká je skutečnost?
Praktičtí lékaři měli kapitační platbu v roce 1997 
v hodnotě 24 Kč. V roce 2011 již měli kapitaci 49 Kč při 
5hodinové (!) ordinační době a 50 Kč při 6hodinové 
ordinační době! 

Věcná poznámka:
Praktičtí lékaři již od roku 1997 vědí, že pracovní doba or-
dinace se nerovná době ordinační – že s  výkonem této 
profese je spojená i  nemalá administrativa. Z  8hodino-
vé pracovní doby vykazuje praktický lékař 5 či 6 hodin 
na  ošetřování pacientů a  zbytek má na  administrativu 
a „pochůzky za pacienty“ .

Praktičtí lékaři dosáhli v mezidobí 2011/1997 inde-
xu růstu ceny své práce v hodnotě 2,1. Není to sice 
oněch potřebných 2,4 (i v tomto oboru má v náklado-
vém mixu největší váhu cena odborné lidské práce), 
ale zvítězili nad inflací, růstem cen pohonných hmot 
i tempem HDP !  Na rozdíl od oboru stomatologie 
!

Praktičtí lékaři jsou samozřejmě i tak nespokojeni 
a požadují navýšení kapitace na cca 57 Kč.

Jen pro pořádek připomínáme, že kapitační platba fi-
nancuje praxi lékaře i v době kdy je ordinace prázdná, 
kdy je lékař na dovolené, v případě jeho nemoci, i v si-
tuaci, kdy na dveře vyvěsí „Za chvíli přijdu“. Vnímáte 
ten rozdíl?

Zubní technici (i stomatologové) bohužel nejsou pla-
ceni kapitací ale výkonově, navíc v absurdně nízkých 
(valorizaci neznajících) sazbách.

Minutová sazba zubního technika
Na toto téma jsme již napsali tisíce slov, a přesto do-
dnes nefungují. Zkusme to tedy znovu:

Korektní nastavení minuté sazby a její následné dodr-
žování v cenové politice je alfou i omegou veškerého 
snažení v privátní stomatologii. Bez fungující ekono-
miky nebude fungovat nic a celý obor i jednotlivé la-
boratoře budou dál rok od roku ve větší krizi a větším 
úpadku. 

Zastavme ten úpadek a začněme konečně správně 
počítat:
Pokusíme se nyní odpovědět na pár palčivých dotazů 
a nejasností ohledně kalkulací:
Proč lze narazit na různé vzorce výpočtu minutové sazby 
(MS)?
Jak moc je/není současná používaná sazba 5,00 Kč/mi-
nutu korektní?

Různé vzorce pro výpočet MS se vyskytují proto, že 
lidé mají tendence věci zjednodušovat a „přikrášlovat“ 
tak, jak se jim to zrovna hodí. Jako analogii vezměme 
například výpočet nákladové ceny jízdy autem:

Známe motoristy, kteří koupili vozidlo na LPG a nyní 
se dušují, že jezdí za 1,2 Kč/km. Samozřejmě počítají 
pouze PHM, zapomínaje na vše ostatní. Když si uvě-
domíme hodnotu samotného vozu a vydělíte ji plá-
novaným počtem ujetých km, najednou se dopočte-
me k ceně „jízdného“ na cca 7 Kč/km. Když následně 
odečteme zůstatkovou hodnotu (za kterou můžeme 
vůz prodat), sníží se třeba na 5 Kč/km. Tím to však ne-
končí. Přemýšlivý počtář vzápětí přičte cca 0,3 Kč/km 
jako náklad servisních prohlídek. Následně dalších 0,3 
Kč/km za pneu a ještě jednou to samé za pojištění. 
K tomu 0,1 za náplně do ostřikovačů a 0,15 za útraty 
v myčce. Pedant nezapomene ani na pár desítek halé-
řů za dálniční známku a silniční daň.
Podobně dokonalé/nedokonalé existují vzorce pro 
výpočet minutové sazby. 

Zvyk je bohužel železná košile a jeden historický, 
chybně pojatý (patologický) vzorec dřímá v hlavách 
techniků dodnes – páchajíc každý rok znovu a znovu 
statisícové škody v každé „infikované“ zubní laboratoři.

Jak tedy rozpoznat dobrou metodu výpočtu?
Největší chybu přináší špatné určení minut, které má 
technik k dispozici pro výrobu protetiky. Utopistické 
vzorce totiž počítají s tím, že pracovní doba = efek-
tivní doba, navíc často bezostyšně počítají s pracov-
ní dobou delší než 8 hodin. Počítají s tím, že  per-
sonál od rána do večera jen a jen vyrábí protetiku 
a nedělá nic jiného. Nepočítají s tím, že existují činnos-
ti administrativní, organizační, manažerské, či činnosti 
vzdělávací. Nepočítají se vzděláváním, čtením časopi-
su Komory ZT, ani s konferencemi či sněmy. Nepočítají 
s úředními jednáními ani s poruchami, opravami či vý-
padky energií. Natož pak s obdobím, kdy není práce. 

Pochopíme-li, že v ČR existuje ve stomatologii něco 
takového jako „koeficient využití pracoviště“ ve výši 
cca 80%, napravíme mnohé:

1 / 0,8 = 1,25. Jinými slovy: 
Pouhé přiznání reálného časového fondu zvýší dosud 
kalkulovanou MS o 25% !!! 

Zde se ukrývá největší chyba, která mávnutím kouzel-
ného proutku udělá z 5,00 částku 6,25. Když následně 
pochopíme, že „mzda“ zubního technika a jeho pod-
nikatelská odměna by dohromady měly činit přeci 
jen o něco více, nežli 20.000 Kč měsíčně a že je tře-
ba vydělat i něco navíc na „rozšíření technologické-
ho vybavení“, pod 8 Kč/minutu se dostane málokdo.  
Narovnáme-li mzdu a korektně zdaníme i všem za-
městnancům (přestaneme doplácet načerno „ze své-
ho“), eventuálně zaznamenáme zvýšené DPH k 2012,  
v průměru se nedopočítáme pod 10 Kč/minutu.

Přestaňme se podceňovat
Je neprobádanou záhadou, proč má obor stomatolo-
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gie takové sklony k podceňování sebe sama. V mnoha 
ohledech (názvosloví, konference, plesy a jiné spole-
čenské akce, …) vystupuje stomatologická obec velmi 
sebevědomě.

V ekonomické oblasti a především pak oblasti cenové 
se však z odborných profesionálů rázem stávají zakřik-
nutí tichošlápci, kteří klopí zrak a stydí se říci, jaká je 
jejich cena. 

Minutovou sazbu dodnes nazývají raději alibisticky 
minutovým „nákladem“, aby snad někoho nenapadlo, 
že si k ekonomickým nákladům chtějí vydělat i něco 
navíc pro sebe – nějaký ten zisk.

Dodnes neumíme nahlas vyslovit, že stomatologie 
musí být drahá, protože ty individuální originální vý-
kony a výrobky provádí tým vzdělaných odborníků  
a specialistů.

Zatímco všechny ostatní profese tržního hospodář-
ství své vysoké ceny znovu a znovu komunikují veřej-
nosti (aby si zvykla), stomatologická obec „ctnostně“ 
mlčí. Když drůbežářům někdo změní směrnici, nebo 
zemědělcům nezaprší – okamžitě komunikují ve-
řejnosti, o kolik se zdraží. Druhý den to každý pocítí 
ve své peněžence.

Když nám ve stomatologii v roce 2012 zdravotní re-
forma připomene povinnost zpřístupnit ceník pacien-
tům, lékař si raději tuto povinnost vykládá tak, že jej 
„zpřístupní“ v zamknuté ordinaci (bojíce se jej vystavit 
v čekárně).

Je něco velmi prohnilého a velmi zanedbaného v po-
chopení marketingového významu dobře komuniko-
vané ceny. 
A dokud se budeme bát hrdě říci (a vyvěsit do če-
kárny) „Minuta práce stomatologa stojí 30 Kč, minuta 
práce zubního technika stojí 10 Kč“ - bude tento obor 
strádat na úbytě!

Zachraňte svůj obor!
V Čechách se říká: „Kdo nic nedělá, nic nezkazí“. Ve sto-
matologii jsme si však toto pravidlo vzali k srdci příliš. 
Dlouhá léta nic neděláme a jen pasivně přihlížíme, jak 
nám „ujíždí vlak“ – jak ostatní obory ekonomiky i me-
dicíny ekonomicky rostou na účet stomatologie.

Svou neschopnost a ekonomickou naivitu zastíráme 
sebeklamem „sociálního cítění“. Chceme po pacien-
tech nulové či směšně nízké ceny s pocitem „konání 
dobra“, zatímco onu naší úsporu jim vzápětí vytáhne 
z kapsy někdo schopnější. Zaklínáme se přesvědče-
ním, že „lidé nemají peníze“, zatímco reálnou chudo-
bou trpí v ČR nejmenší procento populace z celé EU 
(cca 10%). 90% populace si již od roku 1997 může bez 
problémů dovolit platit reálné ceny zubních ošetření 
a protetických výrobků.

Hustone, máme problém!
Přestože jsme ve výšeuvedené analýze několikrát zmí-
nili některé nešvary v ČSK či absurdní výsledky dohod 

pojišťoven a stomatologů – je třeba pochopit, že pri-
márním viníkem současné krize oboru nejsou tyto in-
stituce. 
Každý je sám svého štěstí strůjcem. 

Primární vinu za to, že od roku 1997 vám za stejnou 
práci v mnoha případech platí stále tutéž částku (re-
spektive 2,4krát méně) je stomatologická obec jako 
celek i každý jednotlivec zvlášť – i Vy, kdo právě nevě-
řícně porovnáváte výšeuvedené grafy.

K čemu jsou krize dobré?
Není pochyb o tom, že česká stomatologie je v krizi –  
primárně jde o krizi ekonomickou, sekundárně o kri-
zi společenskou. Nastupující zdravotnická reforma  
(nárůst povinností, administrativy i hrozících sankcí) 
narovnává v mnohém nešvary let minulých, a brzy 
bezesporu narovná i dosud benevolentní vykazování 
výkonů. Narovnaným poměrům však nelze úspěšně 
čelit s pokřivenými cenami!

Úpadek ekonomický bohužel provází i úpadek spole-
čenský. Namísto kolegiální přátelské atmosféry vládne 
mezi lékaři a zubními techniky spíše nevraživost. Není 
se co divit – vzhledem k výšeuvedeným ekonomic-
kým důvodům. 

Jeden druhého podezírá z ekonomického útlaku, ne-
jsouce schopni pochopit, že oba jsou utlačování spo-
lečně nefungujícím systémem – nejsouce schopni 
společně tomuto útlaku čelit.

Odborná stomatologická veřejnost obecně ztrati-
la dřívější mladistvý elán a pasivně přežívá ze dne 
na den. Inteligentní a vzdělaní profesionálové umí sice 
živě diskutovat a „hádat se“ nad klinickou problemati-
kou, ale skutečnost, že od roku 1997 pracují v mnoha 
případech stále za tytéž ceny, připadá všem „normál-
ní“. Rezignace je typickým příznakem této krize .

Každá krize však vždy (dříve či později) skončí krachem 
toho nefungujícího, nastolí nové principy a přinese 
obrodu. Platí to ve vědách společenských i ekonomic-
kých. Recesi vždy vystřídá růst .

Jednou přijde doba, kdy stomatologická veřejnost 
pozvedne svůj pohled vzhůru a sebevědomě formu-
luje svoje cíle i svoje podmínky. Odborná veřejnost 
se bude aktivně scházet na nejrůznějších úrovních 
a žádné téma nebude tabu. Lidé se budou sdružovat 
proto, že společně budou silnější a schopnější, proto-
že budou chtít prosadit společnou vůli. 

Jednou se z této společnosti „zrodí“ dostatečně silná  
a dostatečně slyšitelná skupina lidí, kteří už nikdy  
nedopustí, aby jim někdo věšel bulíky na nos a pod 
hlavičkou výkonů hrazených „v plném rozsahu“ jim 
meziročně nevalorizoval úhrady péče. Jednou to za-
čne znovu dávat smysl!

A jen na Vás záleží, jak dlouho budeme muset  
čekat!  <<<
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PRagODENT 2012 – 20. ROČNíK 
MEZINÁRODNíhO DENTÁLNíhO VELETRhu 
11. - 13. 10. 2012 - Výstaviště Praha Holešovice 

>>> Letošní jubilejní 20. ročník stomatologické-
ho veletrhu PRAGODENT se uskuteční v termínu  
11.-13.10.2012 na Výstavišti Praha v Holešovicích. Vele-
trhu se každoročně účastní naprostá většina českých 
firem z oboru a prostřednictvím svých českých za-
stoupení také světová špička. 

Vystavující firmy představí kompletní nabídku dentál-
ního trhu pro stomatologické ordinace a laboratoře, 
softwarové vybavení, nástroje pro prevenci, hygienu 
a bezpečnost práce, farmaceutické výrobky a odbor-
né publikace pro zubní lékaře. Nebude chybět řada 
novinek, které si určitě najdou své místo ve stomato-
logických ordinacích nebo laboratořích.

Po loňské úspěšné premiéře se opět letos v rámci do-
provodného programu veletrhu PRAGODENT usku-
teční konference DENTAL SUMMIT 2012. Zájemci se 
můžou těšit na zajímavé přednášky i live ukázky. Pro-
gram bude probíhat 3 dny - od 10. 10. do 12.10.2012.

KZT ČR je již třetím rokem odborným partnerem Pra-
godentu a bude mít svůj stánek umístěný v podob-
ných prostorách výstavní haly jako minulý rok. 

12. 10. v pátek ve 13.00 hod. proběhne na stánku 
KZT vyhlášení výsledků druhého ročníku soutěže 
„Škola roku“.

Naše profese je odbornou činností, která k umění, kre-
ativitě a tvořivosti nemá daleko. Chceme Vám tento-
krát nabídnout pohled na to, kam až tato činnost do-
vedla jednoho zubního technika!

Pozvali jsme na náš stánek pana Bertranda Bussona, 
zubního technika z Francie, který se tady bude pre-
zentovat a předvádět část ze svého umění. Jeho širo-
ká činnost se týká jak profesního výzkumu, tak volnější 
umělecké tvořivosti.

Pana Bussona Vám dnes představíme v krátkém živo-
topisu v našem magazínu. Dále Vám představíme ně-
která jeho díla a orientační ceník, protože některé vý-
tvory si budete moci přímo na místě zakoupit anebo 
si je objednat.

Přikládáme i seznam všech dostupných adres, abys-
te si mohli udělat kompletní přehled o jeho činnosti 
a tvorbě.

Bertrand BUSSON
29 boulevard Edmond Rostand 92500 Rueil-Malmai-
son, Francie
Tel.: +33 1 44 70 02 39, +33 6 85 6 42 85 
Fax: +33 1 42 4 02 52 
E-mail: bertrandbusson@free.fr
Datum narození: 3. dubna 1962    
Stav: ženatý, 3 děti

Vzdělání
1982 - Zubní technik – diplom CAP (dvouletý učební obor)
2010 - Obličejové implantáty v maxiofaciální oblasti – 
univerzitní diplom
V dalších oborech samouk.

Pracovní zkušenosti
1983/1984 - Vojenská služba: vedoucí zubní ordinace, 
zdravotní oddělení námořního loďstva
1985 - Založení vlastní živnosti (zubní laboratoř)  
1989 - Rozšíření činnosti: tvorba bižuterie a módních 
doplňků, např. vytvoření odznaku sloužícího jako dr-
žák na brýle
1987/1998 - Asistent střihu, kameraman a různé práce 
v oblasti filmu střídavě s ostatními činnostmi (AEG Vi-
déo, Studio 102, ACS)
1990 - Tvorba a výroba didaktických modelů pro fa-
kulty zubního lékařství a implantologické společnosti, 
hyperrealistické pedagogické zubní modely pro Den-

tal Prestige SARL
1991 - Realizace úst pro kina, fotografie, založení znač-
ky „Dental Make Up“, vedení odborných školení v ob-
lasti hereckého umění (Hardy a CFPTS)
Od 1996 - Založení značky „Astuces de“, realizace a/
nebo tvorba projektů, použití 3D nástrojů: 3D tisk, 3D 
rytiny, 3D obrábění, 3D skenery, 3D obrazovky, 3D re-
liéfy

Zkušenosti v  oborech: klenotnictví, hodinářství, 
architektura, archeologie, komunikační prostředky, 
speciální efekty
Od 2002 - se společností ZDA (J. Gourlaouen-Preissle-
rová) v oblasti zubních implantátů a zirkonových slo-
žek
Tvorba protéz, výzkum a vývoj, technologické no-
vinky, účast na odborných výstavách ve spolupráci 
s J. Gourlaouen Preisslerovou s cílem vyrábět a pro-
pagovat zirkon.
Od 2003 - Vývoj 3D technologií v lékařských a zubních 
odvětvích.
Od 2007 - Spolupráce s několika partnery z techno-
logické platformy oddělení odontologie nemocni-
ce Pitié-Salpêtrière s cílem zvýšit rentabilitu provozu, 
univerzitní školení – počítačem asistovaná chirurgie, 
digitální nástroje na lince, kde se pomocí CAD a CAM 
softwaru upravují a vyrábějí protézy.
Od 2008 - Založení společnosti Galaxys Groupe SAS: 

Bertrand Busson

KZT a ekonomikaAktuálně
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komunikace, spojení techniky a obchodu, poraden-
ství v zubním lékařství.
Od 2009 - Produktový manažer a vedoucí výzkumu 
a vývoje, společnost ZDA, částečný úvazek.
Přednášky o epitézách, nemocnice Salpêtrière (čás-
tečný úvazek, 5 přednášek za měsíc).
Prezident a spolumajitel, společně s bratrem architek-
tem, společnosti QBIQ, která se zabývá konstrukcemi: 
výroba dílů podobných „LEGU“, ale desetkrát větších, 
určených na realizaci nábytku a dekorace pro zubní 
ordinace, výstavy a různé akce.
Od 2011 - Rozvoj společnosti QBIQ Construction SAS 
„Dětské herní dílky ve velikosti pro dospělé“.

Členství
Od 2007 - AFOPI – Sdružení orální implantologie 
Od 2007 - AOD – Sdružení zubních techniků zaměře-
né na nové technologie  
- Je zubní technik a výrobce epitéz, samouk v dalších 
oborech. Jako mnoho jeho kolegů rozšířil svou čin-
nost o tvorbu šperků. (Obr. č. 1)

- Po setkání s profesionálními maskéry začal nabízet 
maskérské služby (film a televize). Vytvořil výrobní po-
stupy zakládající se na metodách zubních techniků 
a pořádá školení, jak změnit úsměv, hlas, výraz tváře: 
„Dental Make Up“. Speciální efekty pro film, módní fo-
tografie, divadlo atd. (Obr. č. 2, 3)
http://www.facebook.com/pages/Dental-Make-
Up/154239784675666

- Na žádost renomovaného francouzského keramika 
Marca Leriche vytvořil dolní čelist z pryskyřice, kterou 
odlil podle skutečné lidské čelisti a která slouží jako 
pedagogický prostředek pro keramické stáže „Dent-
ply“. Na základě skutečných klinických případů vyvi-
nul sérii didaktických modelů pro různé chirurgické 
zákroky, především pro orální implantologii „DMD 
Paris“. Tvorba a výroba pedagogických modelů na za-
kázku.
http://www.facebook.com/#!/pages/DMD-Pa-
ris/299258950108975

- Poté se seznámil se sochařem, který absolvoval Aka-
demii výtvarných umění. Spojili své schopnosti, vy-
půjčili si, smíchali, pozměnili a upravili různé techniky 
(např. průmyslové postupy) a začali používat 3D digi-
tální systém k tvorbě a výrobě různých předmětů a tě-
les určených velmi různorodé klientele. (Obr. č. 4, 5, 6) 
Astuces de... – realizace trofejí, POS reklama, vývěsní 
štíty, výroba modelů pro fotografy, sochy, prototypy, 
přesné odlitky, filmové & módní doplňky.
ht t p: // w w w. f a ce b o o k . co m /p a g e s /A s t u ce -
sde/176197702475902

Ceny pozlacených přívěšků

spona/brož
kroužek - klíče/

spona - kravata

při odběru cena/kus cena/kus

1 ks 10 € 15 €

5 ks 9 € 14 €

10 ks 8 € 13 €

50 ks 6 € 11 €

100 ks 5 € 8 €

Obr. č. 1

Obr. č. 2, 3

Obr. č. 4, 5

3.
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Ceny skleněných výrobků

Kvádry - rozměr v mm cena

40 x 40 x 60 40 €

50 x 50 x 80 60 €

60 x 60 x  90 80 €

60 x 70 x 130 130 €

80 x 80 x 180 280 €

100 x 100 x 100 360 €

Kostky - rozměry v mm cena

40 x 40 30 €

60 x 60 60 €

80 x 80 120 €

100 x 100 210 €

Svítící základna - v mm cena

100 x 100 30 €

Přívěšek na klíče - v mm cena

15 x 20 x 30 15 €

- Již deset let pracuje na projektu společnosti ZDA Zir-
konový implantát zasazený vpíchnutím, jehož autor-
kou je paní Jeannine Gourlouen-Preisslerová.
www.zda-med.com

- Se svým bratrem architektem vyvíjí koncept QBIQ 
„Dětské herní dílky ve velikosti pro dospělé“.
http://www.facebook.com/Qbiq.construction

- Realizace obrazů a soch
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / # ! / p a g e s /
BUS/209299922481073

Závěrem od Vás očekáváme tipy na přednášku, kte-
rou byste od pana Bussona chtěli slyšet. Napište své 
návrhy a pošlete na e-mailovou adresu sekretariát@
komorazt.cz. Na webových stránkách komory www.
komorazt.cz budete informováni o Vámi preferova-
ném tématu.

Srdečně Vás zveme na náš stánek na Pragodent, kde 
se bude na co dívat.  <<<

Rada KZT ČR

KZT a ekonomikaAktuálně

Obr. č. 6



současně s veletrhem

DENTAL SUMMIT PRAGUE

- zahraniční přednášející

- live ukázky
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Odborní partneři

Mediální partneři

www.pragodent.eu
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>>> Základním cílem podnikání je dosahování zisku. 
Tato zásada je platná pro všechny obory podnikání – vý-
robu, služby, obchod, peněžnictví atd. Samozřejmě platí 
i pro zubní laboratoř, která se zabývá výrobou zakázko-
vých zdravotnických výrobků. 

Jednou ze základních podmínek pro dosahování zisku 
je výkonnost firmy. Významným prostředkem k  dosaže-
ní a rozvíjení výkonnosti firmy je efektivní řízení procesů 
ve firmě. Zejména ve výrobních firmách je důležité věno-
vat vysokou pozornost pracovním procesům. Účinným 
nástrojem k jejich zefektivňování je normování práce. 

Často se můžeme setkat se zkreslenou představou 
o významu měření spotřeby práce, přičemž převládá 
názor, že hlavním důvodem pro měření času je sta-
novení úkolové mzdy pracovníků. Přitom měření spo-
třeby času a následná standardizace časových hodnot 
naplňuje v praxi firmy mnoho významných činností, 
bez kterých si správnou funkci firmy dokážeme jen 
velmi těžko představit. 

Normy spotřeby práce dávají podklady pro: 
•	 kapacitní plánování, pro plánování potřeby pra-

covních sil a mzdových prostředků, 
•	 stanovení nákladů a cen na jednotku (kus), 
•	 účelné využívání pracovní doby, 
•	 odměňování výkonů pracovníků, 
•	 porovnání efektivnosti alternativních metod 
•	 vyvážení pracovníků v týmu 
•	 pro potřeby plánování a řízení výroby 
•	 pro stanovení spotřeby práce budoucích zaká-

zek
 

Řada firem ani přesně neví, kolik času je potřeba 
na výrobu jejich produktů nebo poskytnutí jejich slu-
žeb. Strategické řízení je však při nedostatku těchto 
informací náročné, ne-li zcela nemožné. Je proto ne-
zbytné se otázkou měření a normování práce zabývat.

Analýza a měření práce je systematické přezkoumá-
vání pracovních postupů, zlepšení efektivnosti využití 
zdrojů i definování normy času pro jednotlivé činnos-
ti. Vlastní určení spotřeby času je možno vykonat for-
mou přímého či nepřímého měření. A právě nepří-
mé měření založené na systémech předem určených 
časů je vzhledem k vysoké objektivitě a možnosti nor-
movat i budoucí činnosti velmi oblíbeným a stále čas-
těji používaným nástrojem.

Časové normy 
říkají, kolik potřebuje průměrný pracovník času, 
aby realizoval typickou práci za obvyklých podmí-
nek. Časová norma by v sobě měla zahrnovat kro-
mě času samotné pracovní aktivity také pravděpo-
dobnou rezervu. 

Norma spotřeby času (Standard Time)
je množství času, které zabere kvalifikovanému 
pracovníkovi provedení určitého pracovního úko-
lu, v obvyklém pracovním nasazení, za použití pře-
depsaných metod, nástrojů a  zařízení, materiálů 
a pracovních podmínek.

Jakákoliv změna v předepsaných metodách, nástro-
jích, zařízení, materiálu i pracovních podmínkách 
může značně ovlivnit pracovní disciplínu a výsledek 
práce. To samé však platí i o změnách v konstrukci vý-
robku, které vyvolávají změnu norem spotřeby času. 

Právě tento problém s konstrukcí výrobku je zubním 
laboratořím dobře známý. V sazebníku se pod jed-
ním kódem - pod jedním výrobkem (vezmeme-li si 
jako příklad částečnou protézu) skrývá řada rozličných 
konstrukčních možností výrobku. Samozřejmě víme, 
že při zhotovení protézy s dvěma kotevními prvky je 
spotřeba času menší než u protézy, která má kotev-
ních prvků více. Dá se sice určit jakási průměrná mi-
nutáž, ale použití průměrů bývá ošidné a v někte-
rých případech zavádějící, což ukazuje i známá úvaha 
o snědeném kuřeti. Pokud váš soused snědl jedno 
celé kuře a vy jste nesnědli žádné, v průměru každý 
z vás snědl půlku. I když jste se v průměru najedli dob-
ře, ve skutečnosti je jeden přejedený a druhý byl mož-
ná hlady. Není jednodušší kuře rozdělit na půl a takto 

ČaSOVÉ NORMY a ZubNí LabORaTOř
Naděžda Kroupová
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se podělit se sousedem? Není spravedlivější stanovit 
spotřebu času na jednotlivé prvky a úkony při zhoto-
vování protézy?

Dávno zažitým nešvarem je i to, že jsou zaměstnan-
ci v zubní laboratoři placeni podle ceny výrobku a ne 
podle času, který při výrobě spotřebují. Do ceny vý-
robku se promítají materiálové náklady, které nejsou 
vždy stejné. A proč by zaměstnanci, který zhotoví vý-
robek z dražšího materiálu, ale se stejnou spotřebou 
času na výrobu, měla příslušet vyšší mzda za odvede-
nou práci, než jinému zaměstnanci, který vyrábí iden-
tický výrobek z levnějšího materiálu?

Ve světě firmy používají k normování spotřeby času 
množství různých přístupů, od přibližných až po ty 
„vědecké“: 
•	 Metodiku časových studií (Stopwatch Time Study). 
•	 Metodiku norem elementárních časů (Standard     

Elemental Times). 
•	 Metodiku předem určených dat (Predetermined 

Data). 
•	 Metodiku momentových pozorování (Work 

Sampling). 

Metodiku časové studie (Stopwatch Time 
Study)
začal se stopkami v ruce rozvíjet F.W.Taylor v USA už 
na konci devatenáctého století. Dnes se měří spotře-
ba pracovních časů všude na světě. Metoda časových 
studií se zvlášť hodí pro krátké a opakované pracovní 
úkony. 

Základními kroky časových studií jsou: 
a) Definice pracovního úkolu, který má být sledován, 
informace pracovníkovi. 
b) Stanovení nezbytného množství měření. 
c) Sledování, měření a kontrola pracovníkova výkonu. 
d) Výpočet časové normy. 

Metodika norem elementárních časů (Stan-
dard Elemental Times)
vychází z firemních zkušeností (souborů vyzkouše-
ných časových norem) uplynulých let, které se dají ap-
likovat na současné probíhající výrobní procesy. Tepr-
ve tam kde normy nevyhovují, se musí provádět nová 
měření. Základní postup dle této metodiky je: 

•	 Rozdělení práce na elementární pracovní úkony 
za účelem nalezení vhodných norem. 

•	 Prohledání souborů norem elementárních úko-
nů uplynulých let a vhodné použít. Tam kde nor-
my nevyhovují, provedení nových měření a vy-
tvoření nové normy. 

•	 Při tom modifikovat soubory norem elementár-
ních úkonů uplynulých let. 

•	 Sečtení časů elementárních úkonů tak, aby 
vznikly příslušné normy spotřeby času. 

Metodika předem určených dat (Predetermi-
ned Data)
používá rovněž publikované normy elementárních 
úkonů z uplynulých let. Tyto banky dat MTM (Me-
thods-Time Measurement) se používají od roku 1940, 
kdy byly vytvořeny Radou pro technické metody 
v USA. Výše uvedené tabulky MTM obsahují soubo-
ry elementárních pohybů a s nimi souvisejících časů 
(uchopení, pohyb, otočení, upnutí atd.). Časy základ-
ních pracovních elementů jsou měřeny jednotka-
mi TMU. Jedna TMU se rovná 0,0006 minuty. Jedna 
minuta práce může obsahovat 100 i více základních 
elementů a typické pracoviště i mnoho stovek základ-
ních elementů. Hlavní výhodou metody je, že norma 
může vzniknout mnohem dříve, než je pracovní úkol 
vykonán. 

Metodika momentových pozorování (Work 
Sampling)
je založena na odhadu proporcí spotřeby času práce 
pracovníka nebo stroje. Metodika vznikla pod vede-
ním L.H.Tippeta v roce 1934 v textilním průmyslu USA 
a dnes se široce používá i ve strojírenství. 

Normovač dělá rychlá pozorování pracovníka nebo 
stroje v náhodných intervalech a zapisuje, co vidí. 
Stroj pracuje nebo zahálí, sekretářka píše, telefonuje, 
třídí dopisy atd. Zjištěná data se potom sčítají po jed-
notlivých kategoriích činností. 

Uvedenou metodiku lze kromě normování použít 
i v samotném řízení, tedy hodnocení. Například pro 
stanovení poměru času ztrát práce, nebo poměru 
opakovaných a neopakovaných pracovních úkonů 
apod. S použitím statistiky dává tato metoda velmi 
přesné a objektivní výsledky. 

Zubní laboratoř má pro měření spotřeby času urči-
tá specifika. Jedná se o zakázkovou výrobu, kdy jsou 
vyráběny zdravotnické prostředky podle individuál-
ního návrhu pouze pro jednoho konkrétního pacien-
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ta. Podmínky pro zhotovování výrobků pro konkrétní 
pacienty jsou často rozdílné, a proto je velmi náročné 
stanovit úplně přesnou spotřebu času na daný výro-
bek.

Nejpřesnější pro stanovení časové normy v laboratoři 
se jeví metodika norem elementárních časů, kdy se dá 
jednoduše změřit spotřeba času na jednotlivé úkony, 
které se následně sečtou. Výhodou je, že se nezapočí-
tají prostojové spotřeby času, které se dají využít pro 
jinou pracovní činnost. Jenom pozor na dodržování 
Zákoníku práce § 300, kdy: 
1) Zaměstnavatel je povinen při určení množství po-
žadované práce a pracovního tempa vzít v úvahu 
fyziologické a neuropsychické možnosti zaměstnan-
ce, předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a čas na přirozené potřeby, jídlo a oddech. 
Množství požadované práce a pracovní tempo je 
možné určit také normou spotřeby práce.

(2) Zaměstnavatel je povinen zabezpečit, aby pod-
mínky podle odstavce 1, popřípadě norma spotřeby 

práce, byla-li jím určena, byly vytvořeny před zaháje-
ním práce.

(3) Množství požadované práce a pracovní tempo, po-
případě zavedení nebo změnu normy spotřeby práce 
určuje zaměstnavatel, nejsou-li sjednány v kolektivní 
smlouvě, po projednání s odborovou organizací.

Jak již bylo v začátku řečeno. Jedním z podkladů pro 
normy spotřeby práce je stanovení nákladů a cen 
na jednotku (kus). Časová norma – v laboratoři často 
označovaná i jako minutáž je velmi důležitým úda-
jem pro kalkulaci prodejní ceny výrobků. Kalkulační 
systém plní obvykle poměrně spolehlivě funkci tvůr-
ce dlouhodobě platných, základních i zpřesněných 
receptur, kolik čeho a za jakou cenu je třeba smí-
sit, aby z laboratoře k zákazníkovi odešel kvalit-
ní produkt. Dokáže vypočítat, kolik přibližně stál prů-
chod dané zakázky firmou, jaká by zhruba měla být 
cena výrobku, aby laboratoř v součtu neprodělala. 
Ale to už je na jiné téma, i přesto, že spolu úzce sou-
visí... <<< 
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>>>>Na tuhle otázku si mohli přímo odpovědět 
účastníci odborného sympozia Vita Rocks 25. 5. 2012 
v Praze. Na rozdíl od minulých let, kdy jsme byli zvyklí 
navštěvovat podobné celodenní semináře a sympo-
zia firmy Vita v přednáškových prostorách nemocni-
ce na Homolce, se tentokrát po organizační stránce 
akce ujala firma Interdent a zvolila netradiční prostředí 
representativního Národního domu na Vinohradech. 

Při přečtení slova rock se většině čtenářů vybaví čes-
ký význam : skála, kámen, útes, hornina. Taková slova 
si dokáže stomatologická veřejnost velmi lehce spo-
jit s produkty firmy Vita, vždyť hlavní složkou dentál-
ních keramických hmot je právě živec, křemen a kao-
lín. Většině populaci však nejčastěji slovo rock evokuje 
spojení s rockovou muzikou a právě ti odvážlivci, kteří 
ve skrytu duše doufali, že i rocková muzika bude pro-
pojena s keramikou značky Vita, nebyli zklamáni. Stej-
ně tak i význam slova rokování byl naplněn beze zbyt-
ku a kdo byl přítomen, dá mi jistě za pravdu. Odborný 
program plný přednášejících zvučných jmen z České 
republiky, Švýcarska, Německa i Slovinska byl garancí 
skutečného rokování nad tématem dentální estetika,  
kde hlavní roli hrála Vita keramika. 

V přednáškových sálech Národního domu souběž-
ně probíhali presentace i workshopy a posluchač 
měl možnost výběru témat věnující se problematice  
zubní techniky, zvláště pak pana Vanika Kaufmann-
-Jinoiana, majitele soukromé zubní laboratoře v Ba-
sileji a dlouholetého spolupracovníka firmy Vita a Si-
rona nebo se zaposlouchat do přednášek zkušených  
praktiků soukromých stomatologických praxí jako je 
Dr. med. dent. Alessandro Devigus, majitel Soukromé 
praxe ve Švýcarsku, instruktor pro Cerec na univerzi-
tách v Curychu a Basileji a šéfredaktor European Jour-
nal of Esthetic Dentistry. Presentace na téma „Virtuální 

budoucnost nebo konvenční postupy?“ pana Vanika 
Kaufmann-Jinoiana poukázala na výhody i nevýhody 
CAD/CAM systémů a konvenčních postupů při výro-
bě protetické náhrady. Posluchači na základě nastíně-
ných vizí i dlouholetých praktických zkušeností mohli 
posoudit proč a do jaké míry inovovat technologické 
vybavení svých laboratoří. Na druhé straně přednáška 
a workshop pana MUDr. Hajného ze soukromé zubní 
praxe v Praze a odborného školitele firmy Sirona, byla 
určená pro zkušené praktiky, kteří už s moderními 
CAD/CAM technologiemi mají zkušenosti. Jeho pre-
sentace obsahovala zajímavé kazuistiky z celého svě-
ta, kam je zván na kliniky jako školitel. Estetické ošet-
ření jeho pacientů CAD/CAM protetikou za použití  
Vita bločků RealLife posluchačům brala dech. Mnohé  
z nich utvrdila v tom, že nic není nemožné. A umíte si 
představit presentaci firmy Vita bez jeho dlouholeté-
ho odborného zástupce pana Nerudy? Jistě ne. Jeho 
workshopy byli jako vždy plné těch, kteří chtějí znát 
různé finesy a triky.

Ale není účelem mého článku vyjmenovávat jednotli-
vé přednášející. Stačí se podívat do programu a neví-
te, na které presentaci nebo workshopu jste měl být 
dříve. Záměrem je zprostředkovat atmosféru, která 
odborné semináře VITA ROCKS prostupovala. 

A jaké bylo rockování? Mnozí z nás se vrátili do mla-
dých let kdy jsme chodili na koncerty a plesy, poslou-
chali muziku skupiny Blue Effect a skvělého kytaris-
ty Radima Hladíka. Jejich nezapomenutelné skladby 
nebo chcete-li „fláky“ dodaly závěru celého dne ten 
správný význam slova ro(c)kování způsobem sobě 
vlastním. 

Co více dodat, snad jen díky za krásný zážitek VITO!<<<

ROKOVÁNí NEbO I ROcKOVÁNí S VITOu
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>>> Gingivální epitéza je jednoduchá protetická po-
můcka určená pro nápravu estetických a  fonetických 
problémů po parodontálním ošetření.

Kazuistika
Jedná se o 68mi letou pacientku po úspěšné léčbě 
parodontézy (obr. č. 1 a 3). Pacientka přišla se stávají-
cí gingivální epitézou (obr. č. 2), která ji nevyhovova-
la. Tato gingivální epitéza ji tlačila v oblasti dásňových 
papil a celkově špatně seděla. Dalším nedostatkem 
této gin. epitézy byla barevná odlišnost.

Plánování
Společně byl konzultován budoucí tvar gingivální 
epitézy. Pacientka chtěla utěsnit a zakrýt interdentální 
prostory. Také bylo potřeba zakrýt pryskyřičnou dlahu, 
která vyplňuje interdentální prostor pravého střední-
ho řezáku a pravého postranního řezáku do výšky 
anatomické korunky zubu. Kvůli této dlaze jsme ne-
mohli otevřít interdentální prostory gingivální epitézy, 
které by vypadaly přirozeněji a respektovaly stav
gingivy v dolní čelisti (obr. č. 4).

Přípravné práce
Jako první jsme zhotovili alginátový otisk horní čelisti 
s perfektně otištěným vestibulem. Na tomto modelu 
jsme naplánovali rozsah gingivální epitézy. Následně 
jsme vyrobili individuální lžičku. Lékařka před zhoto-
vením otisku pořídila palatinální blok, který znemožnil
protékání otiskovací hmoty interdenálními prostory 
palatinálním směrem. Na tomto bloku lékařka oříz-
la interdentální prostory zhruba do 1/3. Blok byl vlo-
žen zpět do úst a zhotovil se otisk vestibula spolu s in-
terdentálními prostory měkkou a pružnou otiskovací 
hmotou. Otisk byl vyndán ve dvou kusech a následně 
byl slepen dohromady (obr. č. 7).

Laboratorní postup
Zhotovili jsme si model ze sádry IV. třídy, na který jsme 
zakreslili ohraničení gingivální epitézy. Koronální ohra-
ničení tvořila hranice sklovina - krček, kromě pravého 
horního postranního řezáku. Na tomto zubu byla krč-
ková výplň, která posunovala hranici sklovina - krček 
směrem apikálním asi o 2 mm. Vestibulární ohraniče-
ní odpovídalo mukogingivální linii. Následně jsme vy-
modelovali gingivální epitézu z růžového vosku (obr. 
č. 8) se všemi detaily a zakyvetovali voskový model ná-
hrady (obr. č. 9). Barevnou odlišnost a tvrdost původní 
epitézy jsme vyřešili změnou materiálu. Původní ná-
hrada byla zhotovena ze silikonu Gingivamoll. Jedná 
se o kvalitní materiál, který má omezenou barevnou 
škálu. Naší pacientce jsme vybrali materiál Silasto. Ten-
to materiál se dodává ve dvou tvrdostech 50 shore 

a 70 shore. Rozhodli jsme se pro tvrdost 50 shore. Připra-
venou formu jsme začali plnit silikonem, který jsme 
si namíchali v odpovídajících barevných tónech (obr.  
č. 10). Po ztuhnutí silikonu jsme epitézu opatrně vy-
jmuli z formy a přebytky upravili nůžkami a skalpelem 
(obr. č. 11 a 12).

Nasazení náhrady
Protože pacientka měla zkušenosti z gingivální epité-
zou, nenastal problém s nasazováním náhrady. Jelikož 
nová gingivální epitéza je náchylnější k roztžení, byla 
pacientka poučena o mírném zacházení s novou ná-
hradou.

Díky dobrému a přesnému otisku náhrada dobře se-
děla i v místě pryskyřičné dlahy. Pacientka byla spoko-
jena jak s barevností a tvarem gingivální epitézy, tak 
s tvrdostí této náhrady. Nikde ji netlačila a velice rych-
le si na novou náhradu zvykla. Při kontrole po jednom 
měsíci od nasazení pacientka nepociťovala žádné ob-
tíže a náhrada nevykazovala známky špatného zachá-
zení a čištění. Díky skvělé spolupráci ošetřující lékař-
ky, technika a pacientky jsme byli schopni odstranit 
všechny problémy, které pacientku trápily.

Literatura: WERNER ISELIN, CHRISTOPH MEIER, ALDO LUFI 
A FELIX LUTZ Schweiz. Monatschr der Zahnmed. 100: 967, 
1990 - výňatek z původní publikace. <<<

gINgIVÁLNí EPITÉZa
Jiří Taufer

12.

1.

2.
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DISTaLIZÁTOR – aPaRÁT Na DISTaLI-
ZacI hORNích MOLÁRů
Marián Svorad

>>> Distalizace moláru v horním oblouku je důle-
žitou součástí spektra každodenních ortodontických 
výkonů. Na trhu v současnosti existuje mnoho apará-
tů na distalizaci, které však nevyhovovali našim před-
stavám. Proto Vás v  dnešním čísle obeznámím s apa-
rátem, který jsme na základě zkušeností, požadavků, 
možného technického zhotovení a vzájemné disku-
ze s lékařem na funkčnost, vyhotovili podle vlastních 
představ. 

Hlavní indikační skupinu tvoří rozličné varianty malo-
okluzí II. třídy. Výhodná je taktéž v případech dispro-
porce ve velikostech zubů a oblouku horní čelisti.

Podrobněji lze klinické indikace k distalizaci 
klasifikovat následovně:
a) problémy skeletální
- protruze horní čelisti
- protruze horní čelisti spojená s retruzí čelisti dolní
 
b) problémy dentoalveolární
- mesiální postavení,resp.protruze horního zubní-
ho oblouku, meziální posun horních prvních molárů 
(po ztrátách z důvodu velké kazivosti, předčasné re-
sorpce, výrazné infraokluze druhých dočasných mo-
lárů)
- diskrepance ve velikostech zubů a oblouku horní če-
listi

Distalizace horních  molárů je bezpochyby - díky 
roli těchto zubů v okluzi, jejich anatomickému tvaru 
a biomechanickým aspektům týkajících se jejich po-
sunu-komplexní problematikou moderní ortodoncie. 
V posledních dvou desetiletích tak byla za tímto úče-
lem vyvinuta celá řada aparátů.

Aparáty pro distalizaci molárů dělíme na:
Extraorální:
- Zevní tahy

Intraorální:
- Wilsonův distalizační oblouk
- Deska s distalizačními pery, pružinami nebo šrouby
- Magnety
- NiTi pružiny
- Locarsystem
- Jones Jig
- Pendulum
- Distal- Jet
- First Class
- Fast Back

Aparát, který jsme zjednodušeně nazvali Distalizátor 
obr. 1 a o kterém budu psát, patří do skupiny intraorál-
ních. Ještě bych rád zmínil paradox, se kterým se se-
tkáte u našeho aparátu na distalizaci a to použití dol-
ního Hyrax šroubu v horní čelisti na distalizaci molárů.

Samotný aparát se dělí na část pasivní a aktivní. K pa-
sivní části patří kotevní kroužky, které jsou umístěny 
na prvních premolárech a taky na druhém moláru 
a to za předpokladu, že je distalizovaná jen jedna stra-
na. V opačném případě jsou kroužky jen na premolá-
rech. Kroužky jsou spojeny stabilizačním drátem, který 
je naletovaný z palatinální strany a ukotvený do Nan-
ce desky. Obr. 2

Na straně aktivní je stabilizační drát naletovaný jen 
na premoláru. Pro lepší kontrolu distalizovaného zubu 
a větší stabilitu celého aparátu je kotěvní drát pro-
dloužen až za distalizovaný zub a prochází palatinál-
ní kanylou, mění se ve vodící drát a zabraňuje sklonu 
zubu. Kotvení je opět do nanceho desky. Obr. 3

Po nakroucení drátěných prvků připravíme dolní hy-
rax šroub k umístění vestibulárně v horní čelisti. Dolní 
šroub se skládá z těla šroubu a dvou vodících ramen 
umístěných v horní polovině šroubu. Obr. 4

Drátěnné prvky a hyrax šroub si přilepíme lepícím 
voskem. Pro lepší fixaci šroub a kanylu překryjeme 
sádrou. Obr. 5

Když máme celou konstrukci připravenou, pokraču-
jeme letováním. K jeho realizaci potřebujeme pájky, 
spájecí hmoty, spájecí prostředky a ruční kahan. Leto-
vání používáme při spojovaní jednotlivých konstrukč-
ních částí. 

Pájky jsou použitím sice pomocné materiály, zůstávají 
ale součástí kovových dílců aparátů. Používame uni-
verzální stříbrnou pájku s bodem tavení 700°C. Obr. 6

Tavící a odmašťující pasta Dentaflux -univerzální tavi-
dlo pro všechny slitiny. Obr. 7
Thermopasta-produkt na ochranu plastů, drátů a sád-
ry během letování. Obr. 8

Kahan BLAZER-mobilní ruční kahan s piezoelektric-
kým zapalováním a nastavením plamene. Obr. 9

Nejdříve si překryjeme thermopastou všechna místa, 
která nechceme, aby byla zasažena ohněm. Pak nane-
seme odmašťovací a letovací pastu. Obr. 10

Marián Svorad
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Po letování model očistíme a připravíme na nasypání 
Nance desky. Obr. 11, 12

Nance desku sypeme v co největším rozsahu.  
Obr. 13, 14, 15

Nasazení distalizátoru  oboustranného.
Začátek léčby obr. 16, 17, 18, 19, 20

Průběh léčby obr. 21, 22, 23, 24, 25

Po sejmutí distalizátoru je nutné zhotovit retenční 
Nanceho desku pro udržení polohy molárů po dista-
lizaci. Obr. 23, 24

Ukončením působení distalizátoru léčba nekončí. Na-
stává fáze uzavření mezer a dorovnání horního a pří-
padně dolního zubního oblouku pomocí fixního apa-
rátu. Obr. 25

Na závěr je indikovaná retenční fáze pomocí retenč-

ních aparátů. Obr. 26 <<<

2.1

2.1

6.

8.

9.

1. - Distalizátor

2.-5. Postup zhotovení apará-
tu na distalizaci horních mo-
lárů - distalizátoru (příprava 
prvků před letováním)

1. 2.

3.

7.

4.

5. 6.
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6.-9. materiály a pomůcky 
pro letování

10.-15. letování prvků a zho-
tovení Nance desky z prysky-
řice
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16.-22. Zahájení a průběh léč-
by nasazením oboustranného 
distalizátoru

23.-24. Nasazení retenční 
Nance desky

23.-25. Nasazení fixního apa-
rátu pro dorovnání zubního 
oblouku

26. Retenční fáze léčby pomo-
cí retenčních aparátů
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Distributor, kontakt:
D & CT, s.r.o. - DENTAS

Mánesva 8, Praha 2, 120 00
tel.: 222 252 055

email: dentas@dct.cz
web: www.dentas.cz

Zůstaňte zubním technikem i nadále!
Nemusíte být počítačovým expertem, aby jste mohli vyrábět

Zirkoniové práce v bezprašném prostředí.
Toto vám nabízí revoluční systém 

MAG.DCS od PiDental.

• světový unikát
• manuální skenování nasnímané počítačem s možností ukládání

• automatické frézování z uložených dat

Systém MAG.DCS můžete vidět a sami si vyzkoušet na výstavě

Pragodent 2012 na stánku LK 54 
bude nepřetržitá demonstrace

zařízení.

hird2012_09_03.indd   1 9/3/12   5:58 PM
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>>> Doba pokročila, máme třetí tisíciletí, přesto je 
ještě velmi mnoho těch, kdo vedou evidenci zakázek 
tužkou, do knihy. Jak se potom dohledává určitá kon-
krétní zakázka, jak se dohledává který technik kdy a co 
vyrobil- jen velmi těžko. A to je v době, kdy se díky 
reklamačním lhůtám něco hledá neustále, jen velmi 
těžko obhajitelné. Často vyzýváme k tomu, abyste si 
pořídili některý z programů, a začali se chovat jako 
skuteční podnikatelé, kteří mají dokonalý přehled 
o své firmě a jejich dokumentace a vystavované do-
klady mají „štábní kulturu“. 

A tak jsme v minulém čísle magazínu, na žádost ně-
kterých z vás, kteří si chtějí program pořídit, ale nevědí 
jak si vybrat, představili PC programy pro zubní labo-
ratoře, které jsou u nás na trhu a které mnozí z vás po-
užíváte ve svých laboratořích. 

Zároveň jsme na webových stránkách Komory umís-
tili anketu, abychom se dozvěděli, které PC programy 
používáte a jak jste s nimi spokojeni. V zápise ze schů-
ze KZT jsme vás žádali o zhodnocení těchto progra-
mů.  Seznámíme vás s výsledky ankety a rovněž jsme 
od vás dostali pár hodnotících e-mailů, které zde zve-
řejníme, ale vzhledem k tomu, že jsou některé dosti 
kritické a vy jste vyjádřili obavy, uvedeme je zde ano-
nymně. 

VÝSLEDKY ANKETY
Celkem vás anketu vyplnilo 124. Překvapivě z ankety 
vyplynulo, že nejvíce vás využívá nějaký jiný PC pro-
gram, než program Dent a Laboratoř, o kterých jsme si 
mysleli, že jsou nejrozšířenější. Na druhém místě skon-
čil program Dent Ing. Načeradského a na třetím pro-
gram Laboratoř Ing. Rubáše viz tabulky níže:

hODNOcENí Pc PROgRaMů PRO  
ZubNí LabORaTOřE

Jaký počítačový program používáte pro zubní laboratoř? Počet Procent

Jiný 50 40%

Dent - (společnost VAP, Ing. Načeradský) 41 33%

Laboratoř – (HoboSoft, Ing. Rubáš) 26 21%

PC DENT - (dříve Dialog MIS) 7 6%

Celkem 124 100%

Zvolil/a jste program: Jiný.
Jak jste s tímto programem spokojen/a?

Počet Procent

spokojen/a, ale mám určité výhrady 25 50%

velmi spokojen/a 19 38%

velmi nespokojen/a, uvažuji o změně programu 5 10%

nespokojen/a - chybí informace, není aktuální 1 2%

Celkem 50 100%

Zvolil/a jste program: Dent - (společnost VaP, Ing Načeradský).
Jak jste s tímto programem spokojen/a?

Počet Procent

velmi spokojen/a 25 61%

spokojen/a, ale mám určité výhrady 14 34%

nespokojen/a - chybí informace, není aktuální 1 2%

velmi nespokojen/a, uvažuji o změně programu 1 2%

Celkem 41 100%

Alexandra Seidlová a Naděžda Kroupová
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Hodnocení programu HOBOSOFT
(doručeno e-mailovou poštou)

Jana: „Program od Ing. Rubáše používám už asi 15 let. 
Má spoustu možností, které mi připadají zbytečné a ani 
je nevyužívám, ale chybí mu pružnost. Možnost počítat 
cenu snímaček podle počtu spon a ostatních komponen-
tů ještě neudělal.“

Honza: „HO-Bo soft laboratoř - průšvih. Setrvávám jen 
proto, že ho používám roky a mám v něm hodně velkou 
databázi pacientů a  zakázek. Jinak bych okamžitě pře-
skočil jinam.  Neumí strukturovat snímačky, neumí zao-
krouhlit kov, dodací list k faktuře je nepřehledný a špatně 
se v něm orientuje.“

Saša: „Hobo Soft mám 19 let. Jsem celkem spokojená, 
zvykla jsem si rychle i  na  win. verzi a  její mrňavé okno 
zakázky. Ale má několik vad, které Ing. Rubáš nenapra-
vil. Strukturování cen snímaček ignoruje. Okno na použi-
tý materiál ve výrobku je malé, nic se tam nevejde. A má 
tam doporučenou cenu z roku 1997, to je vrchol. Podklady 
od KZT dostal, včetně nákladových cen a nových minut- 
a nic. Ale slíbil nápravu. Dobrá je nová možnost fotodo-
kumentace jednotlivých zakázek.“

Marie: „Laboratoř od  HoBo softu je dobrý program, 
jsem spokojená, jen kdyby nebyla paní Rubášová tak pro-
tivná, když něco potřebuju. Připadám si jako blbec.“

Naďa: „s  programem od  pana Ing.  Rubáše pracuji 
od roku 2005. Předtím jsem používala program firmy Dia-
log Mis, který běžel pod DOS a firma jej pro malý zájem ze 
strany laboratoří odmítla přepracovat do Win. verze. Nyní 

řeším stejný problém a uvažuji o změně programu, pro-
tože panu Ing. Rubášovi se nechce do úpravy pro struk-
turování, strukturu si tedy řeším v Exelu, ale je to pro mne 
dvojí práce. Sliboval na  jaře nebo nejpozději v  létě…  
Mrzí mě to, protože zde využívám i účetnictví , které není 
zlé, ale pokud nebude zbytí... Ještě mi docela vadí, že ma-
teriál, který používám, se nevleze do řádku a to potřebuji 
vypsat pouze 2 až 3 položky.“

Eva: „Prosím vás, Vy jako Komora dejte panu Rubášovi 
doporučené ceny a  vysvětlete mu, že UZT už 3 roky ne-
existuje a  že tedy těžko může doporučovat nějaké ceny, 
nemluvě o tom, že ty ceny jsou 16 let staré. Vždyť je to vý-
směch zubnímu technikovi..“

Hodnocení programu Dent  
(doručeno e-mailovou poštou)

Lenka: „Program Dent pana Načeradského používám 
již téměř 10let. A  jsem rozhodnuta, že až budu potřebo-
vat více funkcí či bude aktuální strukturovaný ceník, kou-
pím si jiný program. Každý rok mě nabízí pan Načeradský 
aktualizaci svého programu a vždy, když tento dopis do-
stanu, bych odesílatele nejraději zaškrtila. Ta nehorázná 
částka za takovou „kvalitu“ a počet pro mě nepotřebných 
změn! Myslím, že si pan Načeradský udělal na  nás zub-
ních technicích dobrou živnost. Program je naprosto ne-
intuitivní, ovládání je diametrálně jiné, než je člověk zvyk-
lý. Když se mi stane, že potřebuji smazat nějakou fakturu, 
tak se hroutím, kolik času strávím, než program přesvěd-
čím, že opravdu si přeji vystavenou fakturu smazat. Jed-
nou jsem chtěla vystavit lékaři fakturu pouze na penále 
z  prodlení, opět problém. Dlouho jsem si na  něj muse-
la zvykat a  každý „ajtík“, kterému jsem se s  programem 

Zvolil/a jste program: Laboratoř - (hoboSoft, Ing. Rubáš).
Jak jste s tímto programem spokojen/a?

Počet Procent

velmi spokojen/a 16 62%

spokojen/a, ale mám určité výhrady 7 27%

nespokojen/a - chybí informace, není aktuální 3 12%

velmi nespokojen/a, uvažuji o změně programu 0 0%

Celkem 26 100%

Zvolil/a jste program: Pc DENT - (Dříve Dialog MIS).
Jak jste s tímto programem spokojen/a?

Počet Procent

velmi spokojen/a 4 57%

spokojen/a, ale mám určité výhrady 3 43%

nespokojen/a - chybí informace, není aktuální 0 0%

velmi nespokojen/a, uvažuji o změně programu 0 0%

Celkem 7 100%
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pochlubila, jen kroutil hlavou. Ale abych jen nekritizovala, 
myslím, že kdyby trošičku tvůrce programu systém ovlá-
dání zkonzultoval s  odborníkem a  naslouchal steskům 
zubních techniků (zkoušela jsem to, ale nechtěl poslou-
chat-je přesvědčen že jeho program nemá chybu), mohl 
by se program časem stát pro nás vyhovující a  ráda si 
budu pořizovat nové aktualizace.“

Jana: „Program pana Načeradského mám již několik let, 
jsem s ním spokojena, ale přiznám se, že si neplatím aktu-
alizace, protože je má pan Načeradský velmi drahé. Jsem 
sama v zubní laboratoři, a proto takováto cena je pro mě 
neúnosná. Kolegyně má tento program také, ročně si pla-
tí aktualizace a dle jejího vyjádření tam nejsou prováděny 
takové změny, které by této ceně odpovídaly. Je to škoda, 
myslím si, že kdyby měl pan Načeradský na aktualizace 
jinou cenu, měl by i více stálých zákazníků.“

Moc dobře víme, že samotnému jednotlivci se velmi 
špatně prosazují změny a úpravy, které jsou potřeba 
v PC programech provést, tvůrci programů potřebují 
vědět, že tyto změny jsou požadovány od více jejich 
klientů, že to není výmysl jediné osoby, a proto se ko-
mora pustila do tohoto průzkumu.

Vaše připomínky budou autorům programů přetlu-
močeny, a tím se jejich kvalita jistě zlepší. A to byl náš 
cíl. <<<

reklama

D & CT s . r .o .  -  DENTAS
Mánesova 8,  120 00,  P raha 2
te l/ fax :  +420 222 252 055
www.dentas .cz ,  dentas@dct .cz

PRAVIDELNÉ ŠKOLENÍ a AKCE můžete sledovat, NA INTENERNETU
www.dentas.cz a v DENTÁLNÍ AKADEMII KZT 

FLEXITE PLUS
Je pružný ,  vhodný pro částečné náhrady na doln í  če l i s t . 
Bez monomerz  a ak ry látu .

FLEXITE SUPREME
Polof lex ib i ln í  mater iá l  vhodný na částečné a p lné náhrady
na doln í  a  horn í  če l i s t .  Neobsahu je  monomer ,  ak ry lát . 
Může být  vhodný i  p ro a le rg ické pacienty .

FLEXITE M.P.
Mater iá l  p ro doln í  i  horn í  úp lné náhrady .
Es tet icky  a funkčně je  s rovnate lný  s  jakoukol iv  ak ry látovou náhradou .

VÝHODY PROTÉZ FLEXITE
■ VŠECHNY MATERIÁLY FLEXITE SPLŇUJ Í  NORMU CE

■ JAKO JEDINÝ TERMOPLASTICKÝ MATERIÁL V ČR KL IN ICKY TESTOVANÝ NA 

   KARLOVĚ UNIVERZITĚ ,  A TÉŽ VE STOMATOLOLGICKÉM VÝZKUMNÉM ÚSTAVU

■ FLEXITE BYL UVEDENÝ NA ČESKÝ TRH PŘED 13 LETY,  NÁHRADY Z MATERIÁLU FLEXITE 

   UŽÍVAJ Í  T IS ÍCE SPOKOJENÝCH PACIENTŮ

■ ŽIVOTNOST NÁHRADY JE  OMEZENA POUZE PŘIROZENOU DEFORMACÍ  DÁSNĚ

■ NÁHRADA NEOBSAHUJE KOVOVÉ ČÁSTI ,  TUDÍŽ NEHROZÍ  POŠKOZENÍ  SKLOVINY 

   ZDRAVÉHO ZUBU

■ LZE J I  OPRAVOVAT A DOPLŇOVAT

■ PRŮSVITNOST NÁHRADY PŘISP ÍVÁ K JE J Í  NENÁPADNOSTI

■ NEROZEZNATELNOST OD VLASTNÍHO CHRUPU A ESTET ICKÝ VZHLED

ORIGINÁL FLEXITE SNÍMATELNÉ PROTÉZY
Pragodent

Stánek LK 54
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Možno objednat na sekretariátu KZT
u paní Klimové, tel. a fax: 224 213 168, 602 224 298,
e-mail: sekretariat@komorazt.cz.

Brožura bude doručena poštou.

Komora zubních techniků ČR
Ostrovského 253/3
15000 Praha 5

Metodika pro strukturovaný výpočet cen
snímatelných náhrad a ortodontických
deskových aparátkůPUZZLE

Alexandra Seidlová

Naděžda Kroupová
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Návod na nový způsob 

účtování snímatelných 

náhrad a ortodontických 

aparátků, který ruší paušální 

ceny a zohledňuje prvky 

obsažené ve výrobku.

Cena pro členy KZT:

476,- Kč
Cena pro ostatní:

576,- Kč
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>>> Co mám udělat pro to, aby moje zubní laboratoř 
prosperovala? Je vlastně ekonomicky úspěšná? Jaké 
informace z účetnictví mám sledovat, aby mi bylo 
účetnictví pomocníkem a ne jen „nutným zlem“ spo-
jeným se záhadným šanonem v archivu? V následují-
cím příspěvku se pokusím odpovědět na tyto otázky 
s využitím zkušeností získaných při analýzách eko-
nomiky zubních laboratoří v ČR. Zaměříme se v něm 
na evidenci tržeb.

Pojďme se nejprve podívat na funkčnost účetního 
výkaznictví. Účetnictví a jeho výstupy, ať už chce-
me nebo nechceme, je nepostradatelným článkem 
fungující ekonomiky. Funkčnost účetního výkaznic-
tví však bývá v praxi velmi podceňována. Účetnictví 
je vedeno pouze „jen aby bylo“, neboli pro potřeby 
kontrolních orgánů. Ze své praxe mohu potvrdit, že 
pokud od zubního technika vyžaduji jakékoliv infor-
mace z účetnictví, obvykle jsou mi odpovědí pokrče-
ná ramena a bezradný výraz obličeje a následně jsem 
odkázána na účetního pracovníka, který mi snad po-
skytne vše, co budu potřebovat.

Účetnictví tak neumožňuje efektivní kontrolu nákladů 
a výnosů, resp. příjmů a výdajů, a tím zpětnou vazbu 
pro rozhodování například v oblasti investic a aktua-
lizací cen výkonů. Příčinou je rovněž to, že spoluprá-
ce s účetními bývá omezována na minimum. Nejed-
nou jsem se setkala s případem, kdy účetní doklady 
byly předány účetnímu pracovníkovi jednou za rok, 
po skončení účetního období, což mělo mimo jiné 
za následek kupříkladu nemožnost jakékoli daňové 
optimalizace. Pravidelný reporting ze strany účetního 
s vyšší než roční periodicitou je tímto rovněž zcela vy-
loučen.

Začněme nyní u členění tržeb, neboli jak by měly být 
tržby minimálně členěny, aby měly potřebnou vypo-
vídací schopnost. Na úvod bych ráda poznamena-
la, že si nesmíme zaměňovat pojmy vydělat a utržit. 
Na otázku jaké byly tržby v loňském roce, jsem se totiž 
několikrát setkala s odpovědí (například): „Loni jsem 
vydělal milion“. Z informací daňového přiznání však 
poté vyšlo najevo, že tržby činily onen milion. Zisk byl 
po odečtení souvisejících nákladů zcela jiný…

Zpátky k členění tržeb. Celkové tržby by měly být mini-
málně členěny na tržby za prodané výrobky lékařům, 

tržby za prodané výrobky jiným zubním laborato-
řím, tržby za prodej materiálu jiným zubním labora-
tořím a ostatní tržby. Takové informace bychom měli 
mít k dispozici nejlépe s denní frekvencí, minimálně 
však v měsíčních intervalech. Výše uvedené členění je 
považováno za minimální v případě zubních techni-
ků, kteří nezaměstnávají další techniky, nepronajímají 
pracovní místo, nebo kteří současně neprovozují více 
zubních laboratoří. V takových případech je samozřej-
mě žádoucí ještě podrobnější analytická evidence.

Zaměstnávám další zubní techniky
V případě, že zaměstnáváte další zubní techniky, je žá-
doucí evidovat tržby za každého technika odděleně, 
a to minimálně ve výše uvedeném členění – celkové 
tržby, tržby za prodané výrobky lékařům, tržby za pro-
dané výrobky jiným zubním laboratořím a ostatní 
tržby. Taková informace Vám vedle jednoznačného 
zpřehlednění tržeb napomůže i správně vypočítat 
skutečnou realizovanou minutovou sazbu zubního 
technika (vyčleněním tržeb za každého zaměstnané-
ho zubního technika dostaneme mimo jiné i tržby re-
alizované sebou samým, čili můžeme vypočítat sku-
tečnou realizovanou minutovou sazbu zaměstnaných 
zubních techniků a svou skutečnou realizovanou 
minutovou sazbu). Rozčlenění tržeb za zaměstnané 
techniky vede rovněž ke kontrole efektivnosti jejich 
práce a v neposlední řadě i k nastavení motivujícího 
systému ohodnocení. 

Mám více provozoven
Jestliže zubní technik provozuje svou činnost ve více 
provozovnách, je samozřejmě nutné, aby byly oddě-
leně evidovány tržby i náklady za každou provozov-
nu zvlášť. Touto cestou můžeme odhalit efektivnost 
jednotlivých provozoven a tedy mj. zjistit, zda-li čin-
nost v některé z provozoven není dotována činností 
v ostatních provozovnách. 

Jak známo, investice do vybavení zubní laboratoře je 
velmi nákladná. Mimo nemalé investice do vybavení 
je třeba si pronajmout vhodné prostory, pokud nedis-
ponujeme vlastními, což se projeví v přírůstku nákla-
dů, nemluvě o provozní režii a mzdě zaměstnaného 
zubního technika (techniků) včetně odvodů sociální-
ho a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavate-
lem. Dříve než se rozhodneme pro provozování další  

MaNagEMENT EKONOMIcKÉ  
PROSPERITY - EVIDENcE TRžEb

Ing. R. Šmídová, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická 
v Praze

Vystudovala Vysokou školu 
ekonomickou v Praze, 
kde v současné době 
působí na Katedře financí 
a oceňování podniku jako 
odborný asistent. Vedle 
výuky předmětů Finanční 
analýza a plánování podniku 
a Oceňování podniku se 
věnuje výzkumu v této 
oblasti, jehož výsledky 
publikuje a prezentuje 
na domácích i zahraničních 
konferencích. Specializuje 
se na  oceňování lékařských 
praxí.

Ekonomika

Ing. Radana Šmídová, Ph.D.



zubní laboratoře, je tedy třeba řádně zkalkulovat její 
efektivnost.

Většina zubních techniků provozujících současně více 
zubních laboratoří neeviduje odděleně výnosy a ná-
klady, resp. příjmy a výdaje každé jednotlivé zubní la-
boratoře. Není tedy možné zjistit, zda se provoz kon-
krétní zubní laboratoře vyplatí. Zejména náklady jsou 
obvykle sledovány souhrnně – tedy za všechny zubní 
laboratoře dohromady. Výsledkem je tudíž naprostá 
nevědomost o efektivnosti činnosti zubní laboratoře.
Na straně nákladů zubní laboratoře je tedy nutno ne-
spoléhat na expertní odhady nebo procentní podíly 
z celkových nákladů, nýbrž odděleně evidovat všech-
ny položky.   

Pronajímám pracovní místo
Máme-li nevytíženou zubní laboratoř, stává se v po-
slední době stále větším trendem pronajmutí pracov-
ního místa. Vybavení laboratoře je velmi drahé a po-
kud může taková laboratoř obsluhovat kupříkladu 
osm zubních techniků, a přitom v ní máme zaměst-
nány pouze techniky tři, je škoda nevyužít volná místa 
za účelem pronájmu. To vede samozřejmě k příjmům 
z pronájmu pracovního místa, které je žádoucí evido-
vat odděleně.  Investiční náročnost vybudování vlast-
ní laboratoře si nepochybně umí vyčíslit každý zubní 
technik, a tak se cesta přes pronájem pracovního mís-
ta mnohdy oboustranně velmi vyplácí.

Podrobnější analytika
Na místě je rovněž podrobnější analytika v členění 
na tržby za fixní a snímací náhrady a dále podle jed-
notlivých kódů. Tak můžeme sledovat kupříkladu po-
čet vyrobených a prodaných metalokeramických ko-
runek v jednotlivých měsících. Tyto údaje můžeme 
srovnávat s předchozím obdobím (měsíci v loňském 
roce) a dále je můžeme využívat při plánování. Sle-
dování tržeb podle hlavních odběratelů rovněž zpře-
hlední hospodaření zubního technika a rovněž napo-
může při plánování budoucnosti. Takové informace 
jsou v dnešní době hračkou pro příslušný počítačový 
program, stačí jen chtít a umět je využívat za účelem 
zvýšení ekonomické prosperity. <<<

Článek je zpracován jako jeden z výstupů výzkumného 

projektu Fakulty financí a účetnictví VŠE Praha, který je 

realizován v rámci institucionální podpory VŠE IP100040.

Laboratorní 

s oly
stabilní cel•	 okovový rám stolu
odolná pracovní deska•	
přirozené	pracovní	světlo•	
výkonné	odsávání	s	nízkou	hlučností•	
ergonomicky	navržené	prvky	stolu•	
moderní	nadčasový	design•	

41 990,-
47 990,-

ČR: Hu-Fa Dental a. s.
Moravní 909, 765 02 Otrokovice
www.hufa.cz
Tel: 577 926 226 (8), Fax: 577 926 205
e-mail:	objednavky@hufa.cz

Pro bližší informace se na nás obraťte na 
uvedených kontaktech nebo 

přijďte na náš stánek na Pragodentu 2012!
Laboratorní stůl zde bude instalován.

skvelá 
cena
ˇ

LABORATORNÍ STŮL KOVOVÝ
Velmi praktické laboratorní stoly 
v moderním designu. 
Komplet obsahuje:
Výkonné odsávání s	regulací	sacího	výkonu	
a	nízkou	hlučností.	Objem	sání:	18	-	27	litrů	za	
sekundu.	Hlučnost:	<65	dB.	
Odkládací	poličku,	kloubové	pracovní	světlo,	
ofukovací	vzduchovou	trysku,	štít	chránící	oči	
během	práce,	loketní	opěrku	pro	pohodlí	při	
práci,	zásuvku	pro	sběr	prachu,	šuplíky	a	krytý	
otvor	pro	vedení	elektrických	kabelů	a	hadic.
Rozměry	pracovní	desky:	120	x	60	cm,	
výška stolu:	80	cm.	
Volitelné	barvy	rám	stolu	-	stříbřitě	šedá	nebo	
tmavě	šedá,	šuplíky	a	přední	část	stolu	
-	stříbřitě	šedé,	žluté,	červené,	modré	nebo	
tmavě	šedé.

laboratorni-stoly-def.indd   1 13.8.2012   15:08:23

re
kl

am
a



KaVo ARCTICA® CAD/CAM systém

KaVo ARCTICA systém
– Jedinečná možnost volby

• Můžete koupit a používat celý kompletní systém 
nebo se rozhodnout pro některou jeho část

• Můžete do frézovací jednotky KaVo ARCTICA 
Engine posílat data ze skenerů ostatních výrobců 
(STL) nebo přímo z KaVo ARCTICA Scan

• Můžete ke skeneru KaVo ARCTICA Scan připojit 
jakýkoli otevřený frézovací přístroj (STL) nebo 
přímo KaVo ARCTICA Engine

• Můžete pro frézování použít matriály KaVo Arctica 
Elements nebo otevřít přístroj pro materiály 
jakéhokoli výrobce

Můžete…  
…   protože nevíte, co přinese budoucnost.

Již teď jsme pro Vás vytvořili 
co nejvariabilnější systém.

KaVo CZ s.r.o., Türkova 2319/5b, 149 00 Praha
tel.: +420 272 090 201, www.kavo.cz

KaVo ARCTICA Engine
frézovací jednotka

KaVo ARCTICA Scan
laboratorní scaner

KaVo ARCTICA Elements
materiály pro frézování

možnost

První veřejné 
představení
na výstavě

PRAGODENT 2012
Stánek KaVo

č. 29, Levé křídlo

ADA4_KaVo_Arctica_AKT_0812_2.indd   1 28.8.12   16:17
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Komunikace

>>> Také máte občas pocit, že ten druhý mluví úplně 
jinou řečí? Nebo třeba máte pocit, že vám to dělá na-
schvál. S kolegyněmi se někdy nejde domluvit, s šé-
fem už vůbec ne, klienti se často vyjadřují podivně 
a s doktorem se už vůbec mluvit nedá? 

Každý z nás je jiný. Každý z nás je nezaměnitelný ori-
ginál. Některé vlastnosti a schopnosti jsou vrozené, 
jiné jsou získané vlivem sociokulturního prostředí. Je 
klíčové si uvědomit, že každý jedinec vnímá situaci 
a výroky odlišně, na základě svých zkušeností a své-
ho osobnostního nastavení. Vzpomínáte si na hru „Ti-
chá pošta“? Vy jste jasně řekli ABC, na konci zaznělo 
XYZ. A obdobně to funguje i v mezilidské komunikaci. 
Vy například řeknete kolegyni, že ten text nebo obrá-
zek chcete zmenšit, ona ho přinese zvětšený. Proč asi? 
Protože její mysl připojila domněnku, že nosíte brýle, 
špatně vidíte, takže ten text chcete zvětšit, abyste ho 
lépe přečetla….  Zafungoval faktor selektivity vnímání 
posílený přidáním vlastní domněnky.

Víme, že podněty zpracováváme prostřednictvím 
svých smyslů. Vidíme, slyšíme, cítíme... Jenže pak ná-
sleduje neméně důležitá fáze, fáze  zpracování in-
formací,  rozpoznání, utřídění, zařazení do správných 
kategorií…naše psychika zpracovává informace s po-
mocí pozornosti, paměti, obrazotvornosti, myšlení. 
Tento stupeň vnímání je AKTIVNÍM procesem, nikoliv 
jen pasivním odrazem vnějšího světa. Člověk vnímá 
a zpracovává podněty ze svého okolí podle toho, co 
je pro něj důležité, jaké jsou jeho potřeby, zájmy, jaké 
vyznává hodnoty, jaké má cíle, jaké zkušenosti  za-
znamenala jeho paměť  - a v neposlední řadě i podle 
toho, v jakém emočním rozpoložení se právě nachází.
Ano, skutečně, každý vnímáme tu stejnou situaci na-
prosto odlišně:

Př.
Osoba A: - Venku je krásně slunečno, převléknu se 
a honem utíkám do práce. Cestou si koupím křupa-
vou houstičku a už se těším na kolegyně, jsme dobrý 
tým  a nastoupila nová sestra, to je fajn, pomůže nám 
a poznáme nového člověka...

Osoba B: - Venku zase bude vedro, to je děs, a ještě 
to nestíhám, zase budu bez svačiny. Musím spěchat, 
pokud přijdu pozdě, holky  zas budou mít připomín-
ky. Zvlášť ta nová, tu nám byl čert dlužen, kdoví, jak se 
vybarví...

Faktory, které mohou až znemožnit účinnou komuni-
kaci, jsou tedy psychologického rázu, přijetí zprávy je 
ovlivněno tzv. „selektivitou vnímání“. Vnímáme podle 
síly podnětu, podle opakování podnětu a hlavně po-
dle svého zaměření.  Člověk vybírá z podnětů, které 
na něho působí,  zejména ty, které jeho obraz o světě 
potvrzují a doplňují.

Faktor „selektivní pozornost“ nás vlastně chrání: lidé 
jsou denně bombardováni přibližně 1600 komerčními 
zprávami, z nichž 80 upoutá jejich vědomí a přibliž-
ně 12 vyvolá nějakou reakci. Zaměřujeme pozornost 
na to, co koresponduje s našimi potřebami, zájmy, cíli, 
motivy, a přehlížíme to, co naši pozornost neupoutá. 
Pokud se např. rozhodneme, že se zúčastníme školení 
na téma „komunikace“, automaticky naše pozornost 
bude zaměřena na vyhledávání tohoto tématu (při 
listování odborným časopisem, při sledování  vývěs-
ky v práci, při prohlížení web stránek na internetu…), 
a ostatní témata bude eliminovat. Je i možné, že něja-
ký jiný silný podnět upoutá naši pozornost, ale větši-
nou krátkodobě a bez výrazné odezvy.

„Selektivní zkreslení“: lidé si mohou vykládat zprávu 
tak, jak ji chtějí slyšet. Příjemci zprávy zaujímají určité 
postoje, jedná se vlastně o jistý druh vnitřního nasta-
vení, mentálního vzorce. To vytváří určitá očekávání, 
co chtějí slyšet nebo vidět. Slyší a vidí pouze to, čemu 
chtějí věřit. Důsledkem toho je, že příjemci někdy vidí
nebo slyší fakta, která ve zprávě vůbec obsažena ne-
byla („efekt rozšíření“), nebo naopak neslyší nebo ne-
vidí fakta, která ve zprávě uvedena byla („efekt zúže-
ní“). 

„Selektivní zapamatování“: lidé si podrží v dlouhodo-
bé paměti pouze malou část přijatých zpráv. To, zda 
je zpráva zapamatována, závisí na tom, o jaký typ 
a množství zpráv se jedná a kolikrát je příjemce sly-
šel opakovaně. Zkušenost se zapamatováním zprávy 
nezávisí však pouze na počtu opakování zprávy, ale 
na emocionálním vyladění příjemce, na způsobu, jak 
zprávu přijme a jak ji zpracuje. Pokud jsou postoje pří-
jemce k objektu zprávy kladné a příjemce slyší dal-
ší podpůrné argumenty, bude zpráva nejspíš přijata 
kladně a příjemce si ji zapamatuje. Pokud je postoj 
příjemce ke zprávě záporný a příjemce si vyslechne 
protiargumenty, zpráva bude nejspíš odmítnuta, ale 
může se zachovat v paměti. Protiargumenty zabraňu-
jí přesvědčování a vytvářejí záporný postoj ke zprávě. 

S JaKýMI KOMuNIKaČNíMI baRIÉRaMI SE 
SETKÁVÁME, JaK JE ROZPOZNaT a JaK JE 
ZVLÁDaT
Dr. Jana Sládková, MBA, IN LINE COMMUNICATIONS, s.r.o., www.vzdelavanisester.cz
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Těchto poznatků můžeme účinně využít v komuni-
kaci. Klíčem k mysli druhého je kladení otázek. Polo-
žíte-li totiž otázku, dotazovaný na ni odpoví VŽDY, ať 
už nahlas, nebo v duchu sám sobě, ale odpoví. Platí, 
že pokud  podvědomě na otázku odpovíme kladně, 
tedy „ANO“,  zaujímáme k věci pozitivní postoj. A od-
povíme – li „NE“, zaujímáme negativní, záporný postoj.

Chceme-li, aby náš partner v rozhovoru zaujímal pozi-
tivní postoje, musíme klást otázky tak, aby na ně mohl 
odpovídat slovem „ANO“. Uvědomění si těchto pravi-
del by nás mělo přivést k velmi pozornému formulo-
vání otázek  - a, samozřejmě,  pečlivé přípravě předem 
k jakékoliv diskusi, kterou s napětím očekáváme.

Př. 
Volná odpověď:
A: „Těšíš se na tu odpolední přednášku?“
B: „Ano“ –„Ne“ – „Nevím“ – „Je mi to jedno“….

Kladná odpověď:
A: „Na tu odpolední přednášku se těšíš, že?“
B:  většinou:  „Ano“
A: „Asi se moc netěšíš na tu odpolední přednášku, že?“
B: většinou: „Ne“
Pokud chceme dosáhnout, aby ostatní odpovídali 
na naše odpovědi kladně, postavíme otázku tím způ-
sobem, že obsahuje očekávání kladné odpovědi:
Př.:
- „Jistě se tu dnes budete moci chvilku zdržet a do-
končit tu zprávu pro doktora, který na ni čeká, že ano?“

- „Určitě zvládnete ještě během dneška utřídit tu kar-
totéku, že ano?“

Očekávání záporných odpovědí:
- „Vy asi dnes nebudete mít čas dokončit tu zprávu, 
že?“
- „Vy asi dnes už nestihnete utřídit tu kartotéku, že?“
- „Vám se asi nechce jít v neděli do práce, že ne?“

Ovšem pozor, každé pravidlo má své výjimky. 
Můžete se setkat i s touto reakcí:
Prodejce:  „Pane doktore, podívejte, ten nový vůz je 
prostě nádherný, určitě byste ho při cestě za pacienty 
využil, že ano?“
Doktor: „Ano.“
Prodejce: „A jak je prostorný, ten ohromný zavazadlo-
vý prostor byste také využil, že ano?“
Doktor: „Ano.“
Prodejce: „A podívejte, není  ten vůz pohodlný? Líbí se 
vám ten impozantní interiér?“
Doktor:  „Ano.“
Prodejce: „A co ta barva, ta by se vám určitě také líbi-
la, že ano? Nevtíravá, decentní, přímo něco pro vás…“
Doktor: „Asi ano.“ 
Prodejce: „Tak se projedeme a hned sepíšeme objed-
návku, co říkáte?“
Doktor: „Ne!“

Člověka ovlivňuje i sociální okolí – lidé ve skupině, so-
ciální kontext…

Musíme počítat s tím, že jedinec sám o sobě či naopak 
obklopený skupinou může a bude vnímat a reagovat 
diametrálně odlišně. Ve skupině lidí s emočním vypě-
tím reaguje jedinec jinak než ve skupině, kde – vědo-
mě či podvědomě – očekává vysokou míru kritičnosti.

Ať říkáme A, B nebo C, musíme si uvědomit, že druhá 
strana může vnímat XYZ, nebo C, D, E…
Druhá strana vnímá naše sdělení JINAK!

Toto zkreslení našich informací je vyvoláno působe-
ním FILTRŮ, které máme ve svém podvědomí nasta-
vené.

 

Pokračování příště...  <<<

reklama
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Výzkumné a vývojové centrum Stomatologie

Nanostruktury v protetice a implantologii 

Aantibakteriální roztoky, gely a pasty s nanočásticemi ve stomatologii

Antibakteriální vlastnosti nanočástic 

Související a pomocný stomatologický výzkum

Aplikovaný výzkum v oblasti stomatologické protetiky a implantologie
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Praktické školení
CAD/CAM KURZ ZIRKONZAHN
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Hanka Urbanová DiS.
Termín a místo konání: 
1. - 2. 10 2012 - Školící a demonstrační centrum  
Zirkonzahn (Dentack, Dukelských hrdinů 1640, 
Kladno)
Téma kurzu: Kompletní technologický postup 
zhotovení zirkonové náhrady CAD/CAM techni-
kou: Skenování, virtuální modelace, Nesting, frézo-
vání, barvení práce, sintrování, vrstvení zirkonové 
keramiky na zhotovenou konstrukci.
Cena kurzu: 10 500 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Hanka Urbanová, mobil: 777 600 804, 
e-mail: skoleni@dentack.cz

Kód akce: V-31
VM LC
Přednášející: Čeněk Neruda
Termín a místo konání: 
2. 10. 2012 - Školící laboratoř Ostrava
Téma kurzu: Individuální vrstvení světlem poly-
merujícího, kompozitního materiálu VM LC. 
Cena kurzu: 2 400 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 4 kredity
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel: 274 783 114, 274 814 404,
email: interdent@interdent.cz; web: www.interdent.cz

Praktické školení
FLEXITE TEORETICKé šKOLENí  
s praktickým předváděním 
OpRAV A DOKONALé OpRACOVANí, 
leštění termoplastů k získání 
VysOKéHO LEsKU.
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Dentas lektorský tým
Termín a místo konání: 
4. 10. 2012 - D&CT, s.r.o. - DENTAS
Mánesova 8, 120 00 Praha 2
Téma kurzu: Instruktor zhotoví 1 částečnou ná-
hradu z Flexite supreme materiálu a 1 částečnou 
náhradu z Acetalu a Novopress Plus lícího akrylá-
tu na studijních modelech a předvede  komplet-
ní technologii. Účastnici se seznámí s technologii 
FLEXITE a Novodent lící technologii. Přednáška s 
promítáním a diskusí.  
Cena kurzu: 2 900 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 4 kredity
Kontakt: Monika Szücsova, tel: 222 252 055, 
email; dentas@dct.cz, web: .www.dentas.cz

Praktické školení
FLEXITE TEORETICKé šKOLENí  
s praktickým předváděním 
OpRAV A DOKONALé OpRACOVANí, 
leštění termoplastů k získání 
VysOKéHO LEsKU.
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Dentas lektorský tým
Termín a místo konání: 
5. - 6. 10 2012 - D&CT, s.r.o. - DENTAS
Mánesova 8, 120 00 Praha 2
Téma kurzu: Účastnici se seznámí s technologii  
FLEXITE. Přednáška s promítáním a diskusí. Instruk-
tor zhotoví 1 částečnou náhradu z Flexite supre-
me materiálu a 1 částečnou náhradu z Acetalu na 
studijních modelech a předvede kompletní tech-
nologii. Každý účastník si pod vedením instrukto-
ra zhotoví flexite částečnou náhradu na studijních 
modelech, které obdrží v ceně kurzu.  Po dobu 
školení občerstvení zajištěno.  
Cena kurzu: 5 900 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Monika Szücsova, tel: 222 252 055, 
email; dentas@dct.cz, web: .www.dentas.cz

Kód akce: V-37
sNíMACí pROTETIKA
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Martina Rosenbusch
Termín a místo konání: 
16. - 17. 10. 2012 - Školící laboratoř Milevsko
Téma kurzu: Stavění zubů věrně podle přírody 
- Bio-logická protetika. Teorie a praktický nácvik. 
Anatomická modelace náhrady měkkých tkání, zá-
kladní pravidla správné adheze protézy.
Cena kurzu: 5 900 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel: 274 783 114, 274 814 404,
email: interdent@interdent.cz; web: www.interdent.cz 

Kód akce: V-38
sNíMACí pROTETIKA
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Martina Rosenbusch
Termín a místo konání: 
18. - 19. 10. 2012 - Dental Training Centrum Praha
Téma kurzu: Stavění zubů věrně podle přírody 
- Bio-logická protetika. Teorie a praktický nácvik. 
Anatomická modelace náhrady měkkých tkání, zá-
kladní pravidla správné adheze protézy.
Cena kurzu: 5 900 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel: 274 783 114, 274 814 404,
email: interdent@interdent.cz; web: www.interdent.cz

Teoretické školení
zirkonová technologie 
CAD/CAM NEbO MAD/MAM
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející:
Ing. Karel Urban, Hanka Urbanová DiS.
Termín a místo konání: 
19. 10. 2012 - Školící a demonstrační centrum Zir-
konzahn (Dentack, Dukelských hrdinů 1640, Klad-
no) 
Téma kurzu: Co je MAD/MAM systém?, Co je Pre-
ttau zirkon?, praktická ukázka frézování Prettau 
náhrady, Kalkulační program, Co je CAD/CAM sys-
tém?, technologický postup zhotovení můstku, 
včetně skenování, virtuální modelace, Nesting, 
praktická ukázka modelačního softwaru.
Cena kurzu: 500 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 4 kredity
Kontakt: Hanka Urbanová, mobil: 777 600 804, 
e-mail: skoleni@dentack.cz

Praktické školení
pressovací keramika - pokroči-
Lý KURZ NORITAKE CZR pREss
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Dentas lektorský tým
Termín a místo konání: 
22. - 23. 10. 2012 - D&CT, s.r.o. - DENTAS
Mánesova 8, 120 00 Praha 2
Téma kurzu: Každý účastník si pod vedením in-
struktora zhotoví 1 korunku na studijních mode-
lech, které obdrží v ceně kurzu. Vrstvení keramic-
kých hmot Noritake  CZR PRESS s důrazem na 
využití interního dobarvování -individuální esteti-
ka. Po dobu školení občerstvení zajištěno. 
Cena kurzu: 5 900 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 4 kredity
Kontakt: Monika Szücsova, tel: 222 252 055, 
email; dentas@dct.cz, web: .www.dentas.cz

Praktické školení
komplexní základní kurz zir-
konové technologie (frézovací 
technologie a zirkonová kera-
MIKA)
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Hanka Urbanová DiS.

Termín a místo konání: 
22. - 23. 10 2012 - Školící a demonstrační centrum 
Zirkonzahn (Dentack, Dukelských hrdinů 1640, 
Kladno) 
Téma kurzu: Kompletní MAD/MAM technologic-
ký postup zhotovení zirkonové náhrady: zhotove-
ní konstrukce z fotokompozita, frézování, barvení, 
sintrování, vrstvení zirkonové keramiky na zirkono-
vou konstrukci.
Cena kurzu: 8 500 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Hanka Urbanová, mobil: 777 600 804, 
e-mail: skoleni@dentack.cz

Kód akce: V-19
KOVOKERAMIKA - MIsTROVsKý 
KURZ
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Čeněk Neruda
Termín a místo konání: 
22. - 23. 10. 2012 - Dental Training Centrum Praha
Téma kurzu: Individuální vrstvení keramických 
hmot VMK Master, použití Professional Kitu, Ak-
zentu a Interna. Řešení barevně náročnějších re-
konstrukcí ve frontálním úseku.
Cena kurzu: 6 700 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel: 274 783 114, 274 814 404,
email: interdent@interdent.cz; web: www.interdent.cz

Praktické školení - pokročilý kurz
Bezkovová keramika - individu-
ální vrstvení praktické kurz
NORITAKE CZR 
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Dentas lektorský tým
Termín a místo konání: 
24. 10. 2012 - D&CT, s.r.o. - DENTAS
Mánesova 8, 120 00 Praha 2
Téma kurzu: Každý účastník si pod vedením in-
struktora zhotoví 1 korunku na studijních mode-
lech, které obdrží v ceně kurzu. Vrstvení keramic-
kých hmot Noritake  CZR s důrazem na využití 
interního dobarvování -individuální estetika. Po 
dobu školení občerstvení zajištěno.  
Cena kurzu: 2 900 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 4 kredity
Kontakt: Monika Szücsova, tel: 222 252 055, 
email; dentas@dct.cz, web: .www.dentas.cz

Kód akce: V-33
presovaná keramika 
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Milan Kořánek
Termín a místo konání: 
25. - 26. 10. 2012 - Školící laboratoř Milevsko
Téma kurzu: Výroba celokeramické konstrukce  
a korunky v konečném tvaru presovací metodou 
z materiálu PM9.
Cena kurzu: 4 200 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel: 274 783 114, 274 814 404,
email: interdent@interdent.cz; web: www.interdent.cz

Kód akce: H-3
estetika signum matrix 
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Mgr. Agata Jankowska
Termín a místo konání: 
26. 10. 2012 - Dental Training Centrum Praha
Téma kurzu: Výběr správného kompozitu, Esteti-
ka Signum Matrix, Signum Ceramis, Signum bon-
ding systém. Zhotovení celokompozitní korunky, 
inlay nebo onlay.
Cena kurzu: 2 200 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 4 kredity
lech, které obdrží v ceně kurzu. Vrstvení keramic-

PřEhLED VZDěLÁVacích aKcí PODZIM 2012
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kých hmot Noritake CZR s důrazem na využití in-
terního dobarvování - individuální estetika. Po 
dobu školení občerstvení zajištěno. 
Cena kurzu: 2 900 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 4 kredity
Kontakt: Monika Szücsova, tel: 222 252 055, 
email; dentas@dct.cz, web: .www.dentas.cz

Praktické školení  
flexite technologie ziskání vy-
sOKéHO pOVRCHOVéHO LEsKU 
A OpRAVy FLEXITE pROTéZ, TEORE-
TICKé A pRAKTICKé šKOLENí
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Dentas lektorský tým
Termín a místo konání: 
26. - 27. 10. 2012 - D&CT, s.r.o. - DENTAS
Mánesova 8, 120 00 Praha 2
Téma kurzu: Účastnici se seznámí s technologii  
FLEXITE. Přednáška s promítáním a diskusí. Instruk-
tor zhotoví 1 částečnou náhradu z Flexite supre-
me materiálu a 1 částečnou náhradu z Acetalu na 
studijních modelech a předvede kompletní tech-
nologii. Každý účastník si pod vedením instrukto-
ra zhotoví flexite částečnou náhradu na studijních 
modelech, které obdrží v ceně kurzu. Po dobu ško-
lení občerstvení zajištěno.  
Cena kurzu: 5 900 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Monika Szücsova, tel: 222 252 055, 
email; dentas@dct.cz, web: .www.dentas.cz

Kód akce: E-4
tepelné tvarování fólií
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Tom Arslanian
Termín a místo konání: 
29. - 30. 10. 2012 - Dental Training Centrum Praha
Téma kurzu: Praktické využití techniky vakuově 
tepelného tvarování folií v zubní laboratoři (indivi-
duální lžíce, chrániče chrupu, dlahy, nosiče bělicích 
přípravků, provizorní můstky atd.)
Cena kurzu: 5 200 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel: 274 783 114, 274 814 404,
email: interdent@interdent.cz; web: www.interdent.cz

Praktické školení
prettau zirkon – základní kurz
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Hanka Urbanová DiS.
Termín a místo konání: 
29. - 30 10. 2012 - Školící a demonstrační centrum 
Zirkonzahn (Dentack, Dukelských hrdinů 1640, 
Kladno) 
Téma kurzu: Kompletní MAD/MAM technologic-
ký postup zhotovení 100% Prettau (celozirkonové) 
náhrady, frézování, speciální barvící Prettau tech-
nika, sintrování, použití dobarvovacích Prettau 
barviček a speciální Glazura plus.
Cena kurzu: 9 500 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Hanka Urbanová, mobil: 777 600 804, 
e-mail: skoleni@dentack.cz

Kód akce: V-9
kovokeramika –pokročilí
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Tom Arslanian
Termín a místo konání: 
1. - 2. 11. 2012 - Dental Training Centrum Praha
Téma kurzu: Individuální vrstvení keramických 
hmot z materiálu VM 13 a VMK Master. Použití Pro-
fessional Kitu, Akzentu, Interna a nově opálových  
a perlových hmot.
Cena kurzu: 5 500 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel: 274 783 114, 274 814 404,
email: interdent@interdent.cz; web: www.interdent.cz

Praktické školení - pokročilý kurz
KOVOKERAMIKA NORITAKE EX-3   

(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Dentas lektorský tým
Termín a místo konání: 
1. - 2. 11 2012 - D&CT, s.r.o. - DENTAS
Mánesova 8, 120 00 Praha 2
Téma kurzu: Každý účastník si pod vedením in-
struktora zhotoví 1 korunku na studijních mode-
lech, které obdrží v ceně kurzu. Seznámíse základ-
ní teorii o Noritake  EX-3 a na modelech si vyzkouší 
práci s kovokeramickým materiálem. Přednáška s 
promítáním a diskusí. Po dobu školení občerstve-
ní zajištěno.
Cena kurzu: 5 900 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Monika Szücsova, tel: 222 252 055, 
email; dentas@dct.cz, web: .www.dentas.cz

Praktické školení
KURZ ZIRKONOVé KERAMIKy
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Hanka Urbanová DiS.
Termín a místo konání: 
2. 11. 2012 - Školící a demonstrační centrum Zirkon-
zahn (Dentack, Dukelských hrdinů 1640, Kladno) 
Téma kurzu: Technologický postup fazetování  
keramiky na zirkonovou konstrukci 3-5čl. můstku
Cena kurzu: 5 500 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 4 kredity
Kontakt: Hanka Urbanová, mobil: 777 600 804, 
e-mail: skoleni@dentack.cz

Praktické školení - pokročilý kurz
Bezkovová keramika - individu-
ální vrstvení noritake czr 
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Dentas lektorský tým
Termín a místo konání: 
3. 11 2012 - D&CT, s.r.o. - DENTAS
Mánesova 8, 120 00 Praha 2
Téma kurzu: Každý účastník si pod vedením in-
struktora zhotoví 1 korunku na studijních mode-
lech, které obdrží v ceně kurzu. Vrstvení keramic-
kých hmot Noritake CZR s důrazem na využití 
interního dobarvování - individuální estetika. Po 
dobu školení občerstvení zajištěno.
Cena kurzu: 2 900 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 4 kredity
Kontakt: Monika Szücsova, tel: 222 252 055, 
email; dentas@dct.cz, web: .www.dentas.cz

Praktické školení 
FLEXITE TEORETICKé šKOLENí 
s praktickým předváděním 
OpRAV A DOKONALé OpRACOVANí, 
leštění termoplastů k získání 
VysOKéHO LEsKU. 
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Dentas lektorský tým
Termín a místo konání: 
5. 11 2012 - D&CT, s.r.o. - DENTAS
Mánesova 8, 120 00 Praha 2
Téma kurzu: Instruktor zhotoví 1 částečnou ná-
hradu z Flexite supreme materiálu a 1 částečnou 
náhradu z Acetalu a Novopress Plus lícího akrylá-
tu na studijních modelech a předvede  komplet-
ní technologii. Účastnici se seznámí s technologii 
FLEXITE a Novodent lící technologii. Přednáška  
s promítáním a diskusí.
Cena kurzu: 2 900 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 4 kredity
Kontakt: Monika Szücsova, tel: 222 252 055, 
email; dentas@dct.cz, web: .www.dentas.cz

Praktické školení
pRETTAU ZIRKON – KOMbINOVANý 
(teoretická a praktická část)
Přednášející: Hanka Urbanová DiS.
Termín a místo konání: 
5. - 6. 11 2012 - Školící a demonstrační centrum Zir-
konzahn (Dentack, Dukelských hrdinů 1640, Kladno) 
Téma kurzu: Kompletní MAD/MAM technologic-
ký postup zhotovení 100% Prettau (celozirkonové) 

náhrady, frézování, speciální barvící Prettau tech-
nika, sintrování, použití dobarvovacích Prettau 
barviček a speciální Glazura plus.
Cena kurzu: 9 500 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Hanka Urbanová, mobil: 777 600 804, 
e-mail: skoleni@dentack.cz

Kód akce: M-4
zásuvné spoje acrylock
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Tom Arslanian
Termín a místo konání: 
5. - 7. 11. 2012 - Dental Training Centrum Praha
Téma kurzu: Zhotovení konstrukce fixní a sníma-
telné části protetické náhrady, při použití dvou va-
riant  zásuvných spojů Acrylock.
Cena kurzu: 6 300 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 12 kreditů
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel: 274 783 114, 274 814 404,
email: interdent@interdent.cz; web: www.interdent.cz

Praktické školení - pokročilý kurz
flexite technologie ziskání vy-
sOKéHO pOVRCHOVéHO LEsKU 
A OpRAVy FLEXITE pROTéZ, TEORE-
TICKé A pRAKTICKé šKOLENí
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Dentas lektorský tým
Termín a místo konání: 
6. - 7. 11 2012 - D&CT, s.r.o. - DENTAS
Mánesova 8, 120 00 Praha 2
Téma kurzu: Účastnici se seznámí s technologii  
FLEXITE. Přednáška s promítáním a diskusí. Instruk-
tor zhotoví 1 částečnou náhradu z Flexite supre-
me materiálu a 1 částečnou náhradu z Acetalu na 
studijních modelech a předvede kompletní tech-
nologii. Každý účastník si pod vedením instrukto-
ra zhotoví flexite částečnou náhradu na studijních 
modelech, které obdrží v ceně kurzu. Po dobu ško-
lení občerstvení zajištěno.
Cena kurzu: 5 900 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Monika Szücsova, tel: 222 252 055, 
email; dentas@dct.cz, web: .www.dentas.cz

Kód akce: I-4
FRéZOVACí TECHNIKA
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Tom Arslanian
Termín a místo konání: 
8. - 9. 11. 2012 - Dental Training Centrum Praha
Téma kurzu: Zhotovení fixní náhrady s frézovaný-
mi kotevními prvky a zásuvnými spoji.
Cena kurzu: 3 900 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel: 274 783 114, 274 814 404,
email: interdent@interdent.cz; web: www.interdent.cz

Praktické školení 
pressovací keramika - pokroči-
Lý KURZ NORITAKE CZR pREss
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Dentas lektorský tým
Termín a místo konání: 
8. - 9. 11 2012 - D&CT, s.r.o. - DENTAS
Mánesova 8, 120 00 Praha 2
Téma kurzu: Každý účastník si pod vedením in-
struktora zhotoví 1 korunku na studijních mo-
delech, které obdrží v ceně kurzu. Vrstvení kera-
mických hmot Noritake CZR PRESS s důrazem na 
využití interního dobarvování -individuální esteti-
ka. Po dobu školení občerstvení zajištěno. 
Cena kurzu: 5 900 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Monika Szücsova, tel: 222 252 055, 
email; dentas@dct.cz, web: .www.dentas.cz

Praktické školení - pokročilý kurz
Bezkovová keramika - individu-
ální vrstvení praktické kurz 
NORITAKE CZR 
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(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Dentas lektorský tým
Termín a místo konání: 
10. 11 2012 - D&CT, s.r.o. - DENTAS
Mánesova 8, 120 00 Praha 2
Téma kurzu: Každý účastník si pod vedením in-
struktora zhotoví 1 korunku na studijních mode-
lech, které obdrží v ceně kurzu. Vrstvení keramic-
kých hmot Noritake CZR s důrazem na využití 
interního dobarvování - individuální estetika. Po 
dobu školení občerstvení zajištěno. 
Cena kurzu: 2 900 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 4 kredity
Kontakt: Monika Szücsova, tel: 222 252 055, 
email; dentas@dct.cz, web: .www.dentas.cz

Kód akce: M-5
zásuvné spoje sphärolock – 
hyBridní náhrada
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Milan Kořánek
Termín a místo konání: 
12. - 14. 11. 2012 - Školící laboratoř Milevsko
Téma kurzu: Zhotovení snímatelné náhrady z licí 
pryskyřice kotvené dvěma aktivovatelnými kulo-
vými retenčními prvky.
Cena kurzu: 6 900 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 12 kreditů
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel: 274 783 114, 274 814 404,
email: interdent@interdent.cz; web: www.interdent.cz

Kód akce: H-2
HERACERAM
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Jakub Hošek
Termín a místo konání: 
15. - 16. 11. 2012 - Dental Training Centrum Praha
Téma kurzu: Individuální vrstvení keramických 
hmot z materiálu HeraCeram. Seznámení s teorií 
(modelace, opracování, vhodné slitiny) i praxí (1 
model, 2 zirkonové kapny (Zr02) a 1 kapna kovo-
vá (CoCr)).
Cena kurzu: 5 500 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel: 274 783 114, 274 814 404,
email: interdent@interdent.cz; web: www.interdent.cz

Teoretické školení
zirkonová technologie 
CAD/CAM NEbO MAD/MAM
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející:
Ing. Karel Urban, Hanka Urbanová DiS.
Termín a místo konání: 
16. 11. 2012 - Školící a demonstrační centrum Zir-
konzahn (Dentack, Dukelských hrdinů 1640, Klad-
no) 
Téma kurzu: Co je MAD/MAM systém?, Co je Pre-
ttau zirkon?, praktická ukázka frézování Prettau 
náhrady, Kalkulační program, Co je CAD/CAM sys-
tém?, technologický postup zhotovení můstku, 
včetně skenování, virtuální modelace, Nesting, 
praktická ukázka modelačního softwaru.
Cena kurzu: 500 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 4 kredity
Kontakt: Hanka Urbanová, mobil: 777 600 804, 
e-mail: skoleni@dentack.cz

Kód akce: I-6
protetika a implantáty
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Milan Kořánek
Termín a místo konání: 
19. - 20. 11. 2012 - Školící laboratoř Milevsko
Téma kurzu: Orientace v názvosloví, rozdělení 
jednotlivých konstrukčních dílů, zhotovení mode-
lu včetně gingivální masky, zhotovení kovové kon-
strukce nesené implantáty, modelace individuální-
ho abutmentu.
Cena kurzu: 7 900 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel: 274 783 114, 274 814 404,
email: interdent@interdent.cz; web: www.interdent.cz

Kód akce: V-20
KOVOKERAMIKA - MIsTROVsKý 
KURZ
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Čeněk Neruda
Termín a místo konání: 
22. - 23. 11. 2012 - Školící laboratoř Milevsko
Téma kurzu: Individuální vrstvení keramických 
hmot VMK Master, použití Professional Kitu, Ak-
zentu a Interna. Řešení barevně náročnějších re-
konstrukcí ve frontálním úseku.
Cena kurzu: 6 700 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel: 274 783 114, 274 814 404,
email: interdent@interdent.cz; web: www.interdent.cz
Kód akce: E-6
tepelné tvarování fólií v orto-
DONCII
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Marián Svorad
Termín a místo konání: 
23. - 24. 11. 2012 - Dental Training Centrum Praha
Téma kurzu: Praktické využití techniky vakuově 
tepelného tvarování folií v ortodoncii.
Cena kurzu: 4 500 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel: 274 783 114, 274 814 404,
email: interdent@interdent.cz; web: www.interdent.cz

Praktické školení
flexite  technologie ziskání vy-
sOKéHO pOVRCHOVéHO LEsKU 
A OpRAVy FLEXITE pROTéZ, TEORE-
TICKé A pRAKTICKé šKOLENí
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Dentas lektorský tým
Termín a místo konání: 
23. - 24. 11. 2012 - D&CT, s.r.o. - DENTAS
Mánesova 8, 120 00 Praha 2
Téma kurzu: Účastnici se seznámí s technologii  
FLEXITE. Přednáška s promítáním a diskusí. Instruk-
tor zhotoví 1 částečnou náhradu z Flexite supre-
me materiálu a 1 částečnou náhradu z Acetalu na 
studijních modelech a předvede kompletní tech-
nologii. Každý účastník si pod vedením instrukto-
ra zhotoví flexite částečnou náhradu na studijních 
modelech, které obdrží v ceně kurzu. Po dobu ško-
lení občerstvení zajištěno. 
Cena kurzu: 5 900 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Monika Szücsova, tel: 222 252 055, 
email; dentas@dct.cz, web: .www.dentas.cz

Praktické školení
prettau zirkon – základní kurz
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Hanka Urbanová DiS.
Termín a místo konání: 
26.- 27. 11. 2012 - Školící a demonstrační centrum 
Zirkonzahn (Dentack, Dukelských hrdinů 1640, 
Kladno) 
Téma kurzu: Kompletní MAD/MAM technologic-
ký postup zhotovení 100% Prettau (celozirkonové) 
náhrady, frézování, speciální barvící Prettau tech-
nika, sintrování, použití odbarvovacích Prettau 
barviček a speciální Glazura plus.
Cena kurzu: 9 500 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Hanka Urbanová, mobil: 777 600 804, 
e-mail: skoleni@dentack.cz

Kód akce: V-39
sNíMACí pROTETIKA
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Tom Arslanian
Termín a místo konání: 
29. - 30. 11. 2012 - Dental Training Centrum Praha
Téma kurzu: Teorie výběru zubů podle fyziogno-
mie obličeje, registrace mezičelistních vztahů, sta-
vění zubů podle ověřených pravidel, anatomická 
modelace náhrady měkkých tkání, základní pravi-
dla správné adheze protézy.
Cena kurzu: 5 500 Kč vč. DPH

Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel: 274 783 114, 274 814 404,
email: interdent@interdent.cz; web: www.interdent.cz
Praktické školení - pokročilý kurz
KOVOKERAMIKA NORITAKE EX-3   
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Dentas lektorský tým
Termín a místo konání: 
29. - 30. 11. 2012 - D&CT, s.r.o. - DENTAS
Mánesova 8, 120 00 Praha 2
Téma kurzu: Každý účastník si pod vedením in-
struktora zhotoví 1 korunku na studijních mo-
delech, které obdrží v ceně kurzu. Seznámí se se 
základní teorii o Noritake  EX-3 a na modelech si 
vyzkouší práci s kovokeramickým materiálem. 
Přednáška s promítáním a diskusí. Po dobu školení 
občerstvení zajištěno. 
Cena kurzu: 5 900 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Monika Szücsova, tel: 222 252 055, 
email; dentas@dct.cz, web: .www.dentas.cz

Praktické školení - pokročilý kurz
Bezkovová keramika - individu-
ální vrstvení praktický kurz
NORITAKE CZR 
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Dentas lektorský tým
Termín a místo konání: 
1. 12. 2012 - D&CT, s.r.o. - DENTAS
Mánesova 8, 120 00 Praha 2
Téma kurzu: Každý účastník si pod vedením in-
struktora zhotoví 1 korunku na studijních mode-
lech, které obdrží v ceně kurzu. Vrstvení keramic-
kých hmot Noritake  CZR s důrazem na využití 
interního dobarvování - individuální estetika. Po 
dobu školení občerstvení zajištěno.  
Cena kurzu: 2 900 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 4 kredity
Kontakt: Monika Szücsova, tel: 222 252 055, 
email; dentas@dct.cz, web: .www.dentas.cz

Kód akce: V-10
kovokeramika –pokročilí
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Čeněk Neruda
Termín a místo konání: 
3. - 4. 12. 2012 - Školící laboratoř Ostrava
Téma kurzu: Individuální vrstvení keramických 
hmot z materiálu VM 13 a VMK Master. Použití Pro-
fessional Kitu, Akzentu, Interna a nově opálových  
a perlových hmot.
Cena kurzu: 5 500 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel: 274 783 114, 274 814 404,
email: interdent@interdent.cz; web: www.interdent.cz

Kód akce: I-3
FRéZOVACí TECHNIKA
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Milan Kořánek
Termín a místo konání: 
3. - 4. 12. 2012 - Školící laboratoř Milevsko
Téma kurzu: Zhotovení fixní náhrady s frézovaný-
mi kotevními prvky a zásuvnými spoji.
Cena kurzu: 3 900 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel: 274 783 114, 274 814 404,
email: interdent@interdent.cz; web: www.interdent.cz

Praktické školení
komplexní základní kurz zirko-
nové technologie
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Hanka Urbanová DiS.
Termín a místo konání: 
3.- 4. 12. 2012 - Školící a demonstrační centrum Zir-
konzahn (Dentack, Dukelských hrdinů 1640, Klad-
no) 
Téma kurzu: Kompletní MAD/MAM technologic-
ký postup zhotovení zirkonové náhrady: zhotove-
ní konstrukce z fotokompozita, frézování, barvení, 
sintrování, vrstvení zirkonové keramiky na zirkono-
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reklama

vou konstrukci.
Cena kurzu: 8 500 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Hanka Urbanová, mobil: 777 600 804, 
e-mail: skoleni@dentack.cz

Kód akce: V-4
kovokeramika – základní
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Michal Nový
Termín a místo konání: 
3. - 5. 12. 2012 - Dental Training Centrum Praha
Téma kurzu: Základní vrstvení keramických hmot 
z materiálu VM13 nebo VMK Master. Seznámení s 
teorií (modelace, opracování, vhodné slitiny) i pra-
xí (dvě korunky a tříčlenný můstek).
Cena kurzu: 4 200 Kč vč. DPH
Bodová: 12 kreditů
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel: 274 783 114, 274 814 404,
email: interdent@interdent.cz; web: www.interdent.cz

Kód akce: V-24
VM sysTéM
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Čeněk Neruda
Termín a místo konání: 
5. - 6. 12. 2012 - Školící laboratoř Ostrava
Téma kurzu: Vrstvení keramiky VM13, VM9, VM7 
na konstrukce z různých materiálů(Alumina, Zirkon 
a kov) v systému VITA VM.
Cena kurzu: 5 900 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel: 274 783 114, 274 814 404,
email: interdent@interdent.cz; web: www.interdent.cz

Teoretické školení
zirkonová technologie cad/
CAM NEbO MAD/MAM
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: 
Ing. Karel Urban, Hanka Urbanová DiS.
Termín a místo konání: 
7. 12. 2012 - Školící a demonstrační centrum Zirkon-
zahn (Dentack, Dukelských hrdinů 1640, Kladno) 
Téma kurzu: Co je MAD/MAM systém?, Co je Pre-
ttau zirkon?, praktická ukázka frézování Prettau 
náhrady, Kalkulační program, Co je CAD/CAM sys-
tém?, technologický postup zhotovení můstku, 
včetně skenování, virtuální modelace, Nesting, 
praktická ukázka modelačního softwaru.
Cena kurzu: 500 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 4 kredity
Kontakt: Hanka Urbanová, mobil: 777 600 804, 
e-mail: skoleni@dentack.cz

Kód akce: V-25
VM sysTéM
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Čeněk Neruda
Termín a místo konání: 
10. - 11. 12. 2012 - Dental Training Centrum Praha
Téma kurzu: Vrstvení keramiky VM13, VM9, VM7 
na konstrukce z různých materiálů(Alumina, Zirkon 
a kov) v systému VITA VM.
Cena kurzu: 5 900 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel: 274 783 114, 274 814 404,
email: interdent@interdent.cz; web: www.interdent.cz

Praktické školení
CAD/CAM KURZ ZIRKONZAHN
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: 
Ing. Karel Urban, Hanka Urbanová DiS.
Termín a místo konání: 
10. - 11. 12. 2012 - Školící a demonstrační centrum 
Zirkonzahn (Dentack, Dukelských hrdinů 1640, 
Kladno) 
Téma kurzu: Kompletní technologický postup 
zhotovení zirkonové náhrady CAD/CAM techni-
kou: Skenování, virtuální modelace, Nesting, frézo-
vání, barvení práce, sintrování, vrstvení zirkonové 

keramiky na zhotovenou konstrukci.
Cena kurzu: 10 500 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Hanka Urbanová, mobil: 777 600 804, 
e-mail: skoleni@dentack.cz

Kód akce: V-40
WORKsHOp VITA
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Tom Arslanian, Čeněk Neruda
Termín a místo konání: 
14. - 15. 12. 2012 - Dental Training Centrum Praha
Téma kurzu: Přehled Vita materiálů, jejich využití 
pro každodenní praxi.
Cena kurzu: 2 600 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel: 274 783 114, 274 814 404,
email: interdent@interdent.cz; web: www.interdent.cz

Praktické školení
uŽ jste oBjevili výhody digi-
tálního světa? intraorální 
sKENER.
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Tomáš Skoupý, MUDr. Tomáš Čáslava
Termín a místo konání: 10. 11. 2012 - Černá Hora 
(Brrno - Svitavy)
Cena kurzu: 1 999 Kč vč. DPH 

Praktické školení
práce s keramikou. 
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Čeněk Neruda
Termín a místo konání: 13. 11. 2012 - Ostrava
Cena kurzu: 999 Kč vč. DPH

Praktické školení
komBinované práce. snímatel-
né náhrady.
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Tomáš Skoupý, Čeněk Neruda
Termín a místo konání: 30. 11 - 1. 12. 2012 - Cho-
dová - Planá
Cena kurzu: 2 490 Kč vč. DPH

Kontakt: Krbec Dent s.r.o., tel.: 377 223 380, 
email: info@krbec.cz, internet: www.krbec.cz



KOMORAZT.CZ
Magazín Komory zubních techniků ČR

Moderní odborné periodikum pro podnikatele i  za-
městnance v  oboru zubní protetiky. Magazín klade 
důraz na  stavovské informace a  stavovskou politiku, 
s akcentem na řešení ekonomických potřeb a problé-
mů v oboru. Magazín přináší  i odborné články a no-
vinky ze světa zubní protetiky a souvisejících oborů, 
s důrazem na moderní  technologie a moderní výrob-
ní postupy.

MéDIA DATA

Ročník:  3.

Periodicita:  4 x do roka

Náklad: CZ 2 600 ks

Distribuce:  zdarma do všech zubních laboratoří

Formát: 215 x 297 mm

Provedení:  Obálka: Křída lesklá 200 g, lamino

  Vnitřek: Křída 115 g

 Vazba: V2

  Počet stran: 44-60

VyDAVATEL

Česká stomatologická akademie
Matušova 982, Rumburk 408 01, tel./fax: 412 384 013

PREZENTACE FORMÁT ZÁKLADNÍ CENA CENA PARTNER -30%

reklama A4 21 x 30 cm 33 000,- 23 100,- 

reklama 1/2 A4 21 x 15 cm 18 150,- 12 705,- 

reklama 1/3 A4 21 x 10 cm 13 200,- 9 240,-

PR článek 1 strana 21 x 30 cm 18 150,- 12 705,-

box - novinky 90 cm2 5 280,- 3 696,-

vkládání A4 3,70 2,70

MEDIAPLÁN ČASOPISU KOMORA ZT 2012

číslo redakční uzávěrka
podklady pro reklamu

ve formátu PDF
distribuce 

4 31. 10. 20. 11. 7. 12.

seznam inzerentů

LIEHMANN CZ, s.r.o.
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M A D E  I N  J A P A N

ULTIMATE XL

Zajišťujeme:
•  výhradní autorizovaný dovoz do ČR
• nezávazné předvedení na vašem pracovišti
• kompletní záruční i pozáruční servis v ČR
• technickou podporu, veškeré příslušenství
• českojazyčné návody, prohlášení o shodě
• důkladné proškolení obsluhy

*  předložíte-li nám jakoukoli 
konkurenční nabídku, 
nabídneme vám ještě 
lepší cenu!

Nejspolehlivější laboratorní motor 
všech dob!

GARANCE 
NEJNIŽŠÍ 
CENY!*

Jediný autorizovaný
prodej a servis NSK®

pro ČR

Černomořská 3 
101 00 Praha 10 
Česká republika

www.liehmann.cz
www.stomaobchod.cz

e-mail: liehmann@volny.cz

Tel./fax:  +420 271 740 423
+420 271 742 716
+420 734 312 063

LIEHMANN CZ, s.r.o.

ULTIMATE XL_A4.indd   1 29.2.2012   14:27:23
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FLAVA s.r.o. je největší firmou v České a Slovenské republice, 
která se zabývá distribucí nejpoužívanějších pryskyřičných zubů 
MAJOR SUPER LUX a materiálů firem Shera a Bredent. 
V naší nabídce naleznete jak široký sortiment materiálů 
pro stomatologické laboratoře, tak i materiály 
pro stomatologickou praxi.
Navštivte náš internetový obchod - www.flava.cz

FLAVA s.r.o.
Lanškrounská 31
568 02 Svitavy
tel.: 461 533 323
fax: 461 531 129
e-mail: info@flava.cz
www.flava.cz

MATERIÁLY
PRO KORUNKY
A MŮSTKY

VÝTEČNÝ 

POMĚR

CENA-VÝKON

Stále více pacientů si stěžuje na tíživou finanční situaci. 
Přemýšlíte i vy o snížení nákladů při  zhotovování korunek a můstků?
Poraďte se se svým lékařem ...

MAJOR C&B V. DENTINE
Excelentní pryskyřice za rozumnou cenu

Klasická akrylová pryskyřice pro přímé modelování korunek 
a můstků polymerující teplem v tlakovém polymerátoru, tradičním 
způsobem v kyvetě, nebo za studena pro opravy.
Díky nízké polymerační teplotě může být použita na 
všechny dentální slitiny kovů.

Výhody:
Nízká cena hotového výrobku
Vysoká kvalita a čistota pryskyřice
Známý pracovní postup
Přirozený vzhled
Barevná stálost a odolnost proti abrazi
Tekutý samotuhnoucí adhesivní opaker
Dlouhý interval plasticity
Možnost modelace z „volné ruky“
Dostupnost ve všech odstínech systému VITA 

korunky - var2.indd   1 23.8.2012   12:12:13
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Dental Institut - Výzkumné a vývojové centrum ve Šluknově - www.dentalinstitut.cz

Výzkumné a vývojové centrum Stomatologie

Nanostruktury v protetice a implantologii 

Aantibakteriální roztoky, gely a pasty s nanočásticemi ve stomatologii

Antibakteriální vlastnosti nanočástic 

Související a pomocný stomatologický výzkum

Aplikovaný výzkum v oblasti stomatologické protetiky a implantologie

Interdent
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Božská sílaBožská sílaBožská síla
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www.pidental.hu

Distributor, kontakt:
D & CT, s.r.o. - DENTAS

Mánesva 8, Praha 2, 120 00
tel.: 222 252 055

email: dentas@dct.cz
web: www.dentas.cz

Zůstaňte zubním technikem i nadále!
Nemusíte být počítačovým expertem, aby jste mohli vyrábět

Zirkoniové práce v bezprašném prostředí.
Toto vám nabízí revoluční systém 

MAG.DCS od PiDental.

• světový unikát
• manuální skenování nasnímané počítačem s možností ukládání

• automatické frézování z uložených dat

Systém MAG.DCS můžete vidět a sami si vyzkoušet na výstavě

Pragodent 2012 na stánku LK 54 
bude nepřetržitá demonstrace

zařízení.

hird2012_09_03.indd   1 9/3/12   5:58 PM
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mediální partner soutěže

NEPŘEHLÉDNĚTE 
SVOJI PŘÍLEŽITOST!
DRUHÝ ROČNÍK SOUTĚŽE PROJEKT ROKU 2012 

JE TADY A OPĚT SOUTĚŽÍME O DOTACE V HODNOTĚ 

500 000 Kč

Absolutní vítěz 1. ročníku Projektu roku 2011 

MUDr. Tomáš Čáslava, Ph.D.a
MDDr. Monika Kaňovská Dentální klinika Diobe, Brno

Dentamed (ČR), spol. s r.o. 
Pod Lipami 41, 130 00  Praha 3 
tel.: 266 007 111, fax: 266 007 199
e-mail: veronika.olbrichova@dentamed.cz

Veškeré informace naleznete na adrese www.dentamed.cz

CO JE PROJEKT ROKU 2012?
Dentamed Projekt Roku 2012 je soutěž o dotaci na zařízení nebo rekonstrukci 
stomatologické laboratoře nebo ordinace. Unikátní na ní je, že můžete získat 
dotaci nejen na právě „rozjeté“ projekty, ale také na projekty, které plánujete 
do budoucna a dokonce i na projekty, které již máte zrealizovány! 
Novinkou pro rok 2012 je možnost přihlásit se i s praxí 
realizovanou v letech 1989-2011!

V JAKÉM OBDOBÍ SOUTĚŽ PROBÍHÁ?
Soutěž probíhá od 30.3.2012 do 30.11.2012 (přihlášku je nutno zaslat 
nejpozději do 31.10.2012) a výherci soutěže budou vyhlášeni do 20.1.2013.

UZÁVĚRKA SOUTĚŽE 
SE BLÍŽÍ!

Dentas
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D & CT s . r .o .  -  DENTAS
Mánesova 8,  120 00,  P raha 2
te l/ fax :  +420 222 252 055
www.dentas .cz ,  dentas@dct .cz

PRAVIDELNÉ ŠKOLENÍ a AKCE můžete sledovat, NA INTENERNETU
www.dentas.cz a v DENTÁLNÍ AKADEMII KZT 

FLEXITE PLUS
Je pružný ,  vhodný pro částečné náhrady na doln í  če l i s t . 
Bez monomerz  a ak ry látu .

FLEXITE SUPREME
Polof lex ib i ln í  mater iá l  vhodný na částečné a p lné náhrady
na doln í  a  horn í  če l i s t .  Neobsahu je  monomer ,  ak ry lát . 
Může být  vhodný i  p ro a le rg ické pacienty .

FLEXITE M.P.
Mater iá l  p ro doln í  i  horn í  úp lné náhrady .
Es tet icky  a funkčně je  s rovnate lný  s  jakoukol iv  ak ry látovou náhradou .

VÝHODY PROTÉZ FLEXITE
■ VŠECHNY MATERIÁLY FLEXITE SPLŇUJ Í  NORMU CE

■ JAKO JEDINÝ TERMOPLASTICKÝ MATERIÁL V ČR KL IN ICKY TESTOVANÝ NA 

   KARLOVĚ UNIVERZITĚ ,  A TÉŽ VE STOMATOLOLGICKÉM VÝZKUMNÉM ÚSTAVU

■ FLEXITE BYL UVEDENÝ NA ČESKÝ TRH PŘED 13 LETY,  NÁHRADY Z MATERIÁLU FLEXITE 

   UŽÍVAJ Í  T IS ÍCE SPOKOJENÝCH PACIENTŮ

■ ŽIVOTNOST NÁHRADY JE  OMEZENA POUZE PŘIROZENOU DEFORMACÍ  DÁSNĚ

■ NÁHRADA NEOBSAHUJE KOVOVÉ ČÁSTI ,  TUDÍŽ NEHROZÍ  POŠKOZENÍ  SKLOVINY 

   ZDRAVÉHO ZUBU

■ LZE J I  OPRAVOVAT A DOPLŇOVAT

■ PRŮSVITNOST NÁHRADY PŘISP ÍVÁ K JE J Í  NENÁPADNOSTI

■ NEROZEZNATELNOST OD VLASTNÍHO CHRUPU A ESTET ICKÝ VZHLED

ORIGINÁL FLEXITE SNÍMATELNÉ PROTÉZY
Pragodent

Stánek LK 54

Dentamed
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HIT MĚSÍCE ZÁŘÍ POUZE V DENTAMEDU!

Dentamed (ČR), spol. s r.o.  Pod Lipami 41, 130 00  Praha 3  tel.: 266 007 111, fax: 266 007 199
Karel Pletka, tel.: 777 692 024, e-mail: karel.pletka@dentamed.cz, www.dentamed.cz

PAMATUJTE NA VÝHODY ČLENŮ KZT V DENTAMEDU!

1. Celý rok 2012 sleva 10 % na všechny objednávky nad 2 500 Kč* 
 (nelze kombinovat s jinou akcí či slevou, při objednávce uvádějte kód KZT)

2. Sleva 50 % na jedno školení pořádané v laboratoři Dentamed 

3. Sleva 30 % na druhé školení pořádané v laboratoři Dentamed 

4. Sleva 10 % na všechna školení pořádané Dentamedem

Programat P300 + Vakuová pumpa VP3
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA: Při zakoupení vrstvící metalokeramiky IPS InLine/IPS InLine One 

(jednovrstvé metalokeramiky) v hodnotě 29 990 Kč s DPH získáte 

SLEVU 35 % 
na P300+VP3 ze stávající prodejní ceny pece! 

 

 

Vypalovací pec s jednoduchou obsluhou pomocí symbolů, 100 vypalovacích programů. Odnímatelná hlava 
umožňuje jednoduchý přenos a snadnou údržbu. Kompaktní a ergonomický design. Patentovaný systém firmy 
Ivoclar Vivadent.

+
77 966 Kč / 119 948 Kč
9028 449 + 0751 969AK

CE

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 5 LET!

SKLADNÁ A LEHKÁ

Hu-Fa Dental a. s.
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Laboratorní 

s oly
stabilní cel•	 okovový rám stolu
odolná pracovní deska•	
přirozené	pracovní	světlo•	
výkonné	odsávání	s	nízkou	hlučností•	
ergonomicky	navržené	prvky	stolu•	
moderní	nadčasový	design•	

41 990,-
47 990,-

ČR: Hu-Fa Dental a. s.
Moravní 909, 765 02 Otrokovice
www.hufa.cz
Tel: 577 926 226 (8), Fax: 577 926 205
e-mail:	objednavky@hufa.cz

Pro bližší informace se na nás obraťte na 
uvedených kontaktech nebo 

přijďte na náš stánek na Pragodentu 2012!
Laboratorní stůl zde bude instalován.

skvelá 
cena
ˇ

LABORATORNÍ STŮL KOVOVÝ
Velmi praktické laboratorní stoly 
v moderním designu. 
Komplet obsahuje:
Výkonné odsávání s	regulací	sacího	výkonu	
a	nízkou	hlučností.	Objem	sání:	18	-	27	litrů	za	
sekundu.	Hlučnost:	<65	dB.	
Odkládací	poličku,	kloubové	pracovní	světlo,	
ofukovací	vzduchovou	trysku,	štít	chránící	oči	
během	práce,	loketní	opěrku	pro	pohodlí	při	
práci,	zásuvku	pro	sběr	prachu,	šuplíky	a	krytý	
otvor	pro	vedení	elektrických	kabelů	a	hadic.
Rozměry	pracovní	desky:	120	x	60	cm,	
výška stolu:	80	cm.	
Volitelné	barvy	rám	stolu	-	stříbřitě	šedá	nebo	
tmavě	šedá,	šuplíky	a	přední	část	stolu	
-	stříbřitě	šedé,	žluté,	červené,	modré	nebo	
tmavě	šedé.

laboratorni-stoly-def.indd   1 13.8.2012   15:08:23

Incheba
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současně s veletrhem

DENTAL SUMMIT PRAGUE

- zahraniční přednášející

- live ukázky

Výstaviště Praha - Holešovice
11. - 13. 10. 2012

Odborní partneři

Mediální partneři

www.pragodent.eu

20. MEZINÁRODNÍ DENTÁLNÍ VELETRH

20 LET

TRADICE

KaVo
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KaVo ARCTICA® CAD/CAM systém

KaVo ARCTICA systém
– Jedinečná možnost volby

• Můžete koupit a používat celý kompletní systém 
nebo se rozhodnout pro některou jeho část

• Můžete do frézovací jednotky KaVo ARCTICA 
Engine posílat data ze skenerů ostatních výrobců 
(STL) nebo přímo z KaVo ARCTICA Scan

• Můžete ke skeneru KaVo ARCTICA Scan připojit 
jakýkoli otevřený frézovací přístroj (STL) nebo 
přímo KaVo ARCTICA Engine

• Můžete pro frézování použít matriály KaVo Arctica 
Elements nebo otevřít přístroj pro materiály 
jakéhokoli výrobce

Můžete…  
…   protože nevíte, co přinese budoucnost.

Již teď jsme pro Vás vytvořili 
co nejvariabilnější systém.

KaVo CZ s.r.o., Türkova 2319/5b, 149 00 Praha
tel.: +420 272 090 201, www.kavo.cz

KaVo ARCTICA Engine
frézovací jednotka

KaVo ARCTICA Scan
laboratorní scaner

KaVo ARCTICA Elements
materiály pro frézování

možnost

První veřejné 
představení
na výstavě

PRAGODENT 2012
Stánek KaVo

č. 29, Levé křídlo
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Rychle a precizně do správného postavení s novými „Multi Functional Teeth”
VITA MFT® – snadněji stavět nejde!

statické vyrovnání a mnoha dalšími detaily. VITA MFT

lze použít univerzálně, jsou vysoce estetické a vhodné

pro každou indikaci. Kompaktní nabídka barev a tvarů je

další zárukou nejvyšší hospodárnosti. Jednoduše poutavé!/

www.vita-zahnfabrik.com

VITA MFT nemůže nikdo odolat. Díky konceptu stavby easy-

centric® dosahují i začátečníci se zuby z umělé hmoty téměř

automaticky optimální okluzi. Je to umožněno předem

obroušeným reliéfem kousacích ploch za účelem minimál-

ních třecích sil, speciálně formovanými hrbolky pro ideální

33
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VITA - Čeněk Neruda
Tyršova 38
702 00 Ostrava 1
Tel. +420 602 302 002

INTERDENT s.r.o.
Foerstova 12, Strasnice
100 00 Praha 10
Tel.: +420 274 783 114

VITA shade, VITA made.

3365TSCH_210x297:Layout 1  16.02.2012  7:45 Uhr  Seite 1

Lasak, spol.s.r.o.
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• První technologie v ČR 
bez vlepených bazí

• Na všechny přední systémy

• Materiál titan 
nebo slitina Cr-Co

LASAK s.r.o. • Českobrodská 1047/46 190 01 Praha 9 – Hloubětín  
tel.: +420 224 315 663 • fax: +420 224 319 716 • e-mail: info@lasak.cz • www.lasak.cz

BioCam® Frézované konstrukce na implantáty

Když to 

chcete 

přesně

Navštivte naši expozici na veletrhu PRAGODENT 11.–13. října 2012. 
Stánek č. 212, pravé křídlo Průmyslového paláce.
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Dental Wings 7Series

*

...pravděpodobně nejlepší skener na světě:
nejpřesnější (* viz. obrázek) • 
nejrychlejší – 30 korunek zhotoveno za 20 minut• 
nejsofistikovanější – 5 os, 3 kamery• 
nejvybavenější – v ceně artikulátor SAM s příslušenstvím a moduly pro • 
implantologii, skelety, 3D tisk a tvorbu virtuálních modelů

...a navíc software v Českém jazyce a veškerá podpora zdarma!

Vizualizace odchylky skenu polohovacího tělesa 
implantátu a jeho CAD předlohy v programu 
ExoCAD prokazuje přesnost do 10 µm.

Dental Wings - ultimátní skenery pro ty, co chtějí jen to nejlepší.

Akční cena 549.000 Kč s DPH

Výhradní zastoupení pro ČR – Microdent s.r.o., tel. 773 448 865, www.microdent.cz
Výhradní zastoupení pro SK – Flava Slovakia s.r.o., tel. 903 414 657, flava@flava.sk
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