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CADCAM skenery Dental Wings
7Series a 3Series

Nově od Straumann CADCAM skenery společnosti Dental Wings na českém a slovenském trhu.
Straumann a Dental Wings spojily síly a dodávají nyní společná řešení pro stomatologické laboratoře.
V rámci spolupráce společností Straumann a Dental Wings Vám nabízíme skenery 7Series a 3Series 
včetně software CARES Visual 9.0® pod značkou Straumann.

Proč koupit skenery Dental Wings od firmy Straumann s.r.o.: 

•	 3Series skener s implantologickým modulem již v základní ceně
•	 otevřený software kompletně v českém jazyce na platformě Dental Wings
•	 plná technická online podpora v českém jazyce ve Vašem PC 
•	 široký rozsah indikací na zuby a implantáty různých značek
•	 rozsáhlá nabídka materiálů ve validovaném procesu Straumann:
•	 licenční poplatky od 1 Kč/rok                                                                                                                 
•	 propojení s intraorálními scannery iTero nebo LAVA
•	 modul Navigovaná chirurgie
•	 funkce Videoprůvodce programem pro snadnou obsluhu i nezkušeným uživatelem

Straumann představuje

Navštivte stánek Straumann na veletrhu PRAGODENT 
ve dnech 9.-11. října 2014.
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Editorial

Vážení kolegové,

….to staré v pravidelných avšak nepředvídatelných in-
tervalech odchází, aby mohlo být nahrazeno něčím 
novým, nejlépe lepším. Osobně se těším na narození 
vnoučátka, a vím, že tento mrňousek si bude žít svůj 
vlastní život plný překotných změn. Každý nový den 
pro něj bude nová výzva, nová zkušenost. A tak by to 
měl mít nastavené každý člověk. Čas od času nám život 
přinese změny a my se tak musíme přizpůsobovat no-
vým věcem, problémům, situacím… něco promyslet, 
přepracovat, vylepšit … Dost mi to připomíná vydávání 
našeho magazínu. Čtyři roky se snažíme, aby byl lepší, 
aby zaujal,…ale sil a nápadů ubývá, neboť těch, kdo se 
na tvoření magazínu podílejí, nepřibývá.

Momentálně se celosvětově děje mnoho změn, u nichž 
není jasné, kam povedou, dějí se i v naší zemi. A drob-
né změny se tentokrát nevyhnuly ani Komoře zubních 
techniků. Na jaře se konal volební Sněm, máme méně 
početnou Radu a nové tváře mezi jejími členy. Rov-
něž díky článkům v periodikách v rámci PR kampaně 
bylo Ministerstvo zdravotnictví ochotno s námi jednat 
a po doložení podrobných kalkulací, které také otisku-
jeme, přislíbilo, že se naším problémem bude zabývat. 

Některé věci se naopak nemění, a proto úmyslně opa-
kujeme v magazínu dva články, které vyšly před více jak 
3 roky a měly u vás velký ohlas. Zjistíte, že i po této době 
jsou aktuálním obrazem stavu profese zubního techni-
ka. Také se nemění pozvání na Pragodent, i další ročník 
soutěže „Škola roku“ nezaznamenává výrazných změn 
a pokračuje v obvyklém scénáři. Nemění se ani to, že 
stále nemůžeme najít někoho schopného, kdo by po-
mohl s magazínem.

Nezbývá mi, než vám popřát příjemné čtení o dění 
v KZT a doufat, že každá změna, jež v nejbližší době na-
stane, bude změnou k lepšímu a že pokud náhodou 
budu editorial psát příště, bude mě kromě mrňavého 
vnoučátka těšit mnohem více věcí.

Další osud periodika vkládám od této chvíle do rukou 
vás, čtenářů, zubních techniků. Prosím a současně vy-
zývám všechny, aby se pokusili zapojit do tvorby naše-
ho magazínu. Je tolik mladých šikovných techniků, kteří 
by jistě dokázali magazín oživit a ukázat svým kolegům, 
jak náš obor mílovými kroky běží s novou dobou, a je-
jich výrobky jsou hodny obdivu, je tolik šikovných ma-
jitelů zubních laboratoří, kteří by se mohli podělit o své 
zkušenosti. Je jen škoda, že nehledají cestu ke zveřejně-
ní úspěchů, kterých dosáhli. Nabízíme prostor na strán-
kách našeho magazínu, stačí jen zvednout telefon a vy-
točit naše číslo….
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>>> Vážení kolegové,

jako znovuzvolená prezidentka si dovoluji zno-
vu vás oslovit v tomto sloupku. Volby proběhly 
na řádném Sněmu KZT, o kterém se také na strán-
kách tohoto vydání zmiňujeme. Protože jsme děla-
li poctivou bilanci naší práce, a skládali jsme účty 
bez příkras, našlo se několik věcí, na které jste nás 
upozornili a nad kterými jsme se museli zamys-
let.  Jednou z nich je zákonná povinnost registra-
ce výrobců zdravotnického prostředku. Povinnost 
nám ukládá zákon, mnozí ji splnili a jsou jako vý-
robci řádně zaregistrováni. Je ale dost těch, kteří to 
neudělali. A naskýtá se otázka - stane se jim něco? 
Sankce ze zákona za nesplnění povinnosti je vyso-
ká, ale kontroluje to někdo? Zjistili jsme, že hlavním 
kontrolním orgánem je SUKL, který zatím řeší své 
vlastní problémy. Protože se KZT v této věci výrazně 
angažovala, rozhodli jsme se dotáhnout věc do de-
tailu.  Takže jsme nechali pro všechny členy KZT 
zhotovit „certifikát“, ve kterém KZT potvrzuje, že 
jste řádně registrovanými výrobci zdravotnického 
prostředku. Všichni členové KZT jej zdarma obdrží 
v podobě samolepky, kterou si mohou v laboratoři 
nalepit na viditelné místo. Na požádání a za mírný 
poplatek může také každý obdržet originální certi-
fikát s pečetí KZT v papírové podobě, který se může 
zarámovat a také pověsit na viditelné místo v labo-

ratoři. Podobu certifikátu vidíte níže. Bude vystaven 
také na Pragodentu, kam si každý může přijít svůj 
certifikát vyzvednout. Protože Sněm rozhodl o po-
kračování v mediální kampani, snažíme se upozor-
ňovat na náš obor všemi možnými způsoby. Byli 
jsme konečně přijati na Ministerstvu zdravotnictví, 
kde si vyslechli naše argumenty ohledně „I“ kódů. 
Požádali nás o dodání podkladů, které dokáží po-
tvrdit to, že nežádáme nic, co by bylo neoprávně-
né, ale naopak, že naše stížnosti na nedostatečnou 
výši úhrady jsou opodstatněné. Tento materiál byl 
předán na MZ a čekáme na výsledky jednání. Na-
jdete ho také na stránkách magazínu. Předpokládá-
me, že bude ještě nutné dokázat, že „I“ kódy oprav-
du prodáváme za tak nízké ceny, jak dokládáme 
v našem materiálu. Proto se tvoří dotazník, a my vás 
v nejbližší možné době požádáme o jeho vyplně-
ní - jde o důležitou věc, tak na vás všechny apeluji, 
- buďte v této věci aktivní a dotazník vyplňte. Tuto 
možnost budete mít rovněž u stánku na Pragoden-
tu, na webu i facebooku KZT.

Blíží se Pragodent, na který vás všechny srdeč-
ně zveme. Jednak si přijďte vyzvednout váš cer-
tifikát, ale také přijďte vyplnit dotazník o cenách  
„I“ kódů. Přijďte s námi normálně lidsky popovídat 
při dobrém drinku, jak už bývá na našem stánku 
zvykem. Jste všichni srdečně zváni. <<<

SLOVa PREZIDENTKY
Alexandra Seidlová

Alexandra Seidlová

Dění v KZT
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>>> Volební Sněm KZT ČR proběhl už před půl ro-
kem 26. 4. 2014, ale vzhledem k tomu, že náš magazín 
nyní vychází pololetně a první číslo bylo vydáno ještě 
před Sněmem, považujeme za správné, protože to byl 
Sněm volební, aspoň letmo seznámit čtenáře s výsled-
ky voleb a také s důležitými a zásadními věcmi, které 
ze Sněmu vzešly.

Sněmu se zúčastnilo 170 řádných členů a 1 host – 
Mgr. Kateřina Švajcrová, která dohlížela, aby Sněm 
a volby probíhaly v souladu s právními předpisy.

Po úvodních oficialitách Sněmu (schválení programu 
a schválení komisí) zazněla od prezidentky Alexandry 
Seidlové zpráva o činnosti KZT za celé uplynulé pro-
dloužené volební období. Poté následovaly další zprá-
vy – zpráva o hospodaření, zpráva revizní komise, díl-
čí zprávy o připravovaném zákonu o zdravotnických 
prostředcích, který je ve 2. čtení v Parlamentu. 

Dále o “České komoře zdravotnických pracovníků”, 
o FEPPD, o nekalých laboratořích a ostatní výčet zpráv 
najdete v Usnesení Sněmu (viz níže) a podrobnosti 
v zápisu ze Sněmu, který byl členům rozeslán a publi-
kován na webových stránkách KZT.

Díky novému Občanskému zákoníku musel Sněm při-
stoupit i k úpravě stanov, protože dochází ke změně 
názvu občanských sdružení na občanské spolky.

Ještě před zahájením představení kandidátů a voleb 
Sněm na doporučení Revizní komise rozhodl o sníže-
ní počtu členů Rady z devíti na sedm. Před přestáv-
kou bylo Sněmu představeno osm kandidátů do Rady 
KZT: Černá Jana, Mgr. Frantová Světlana, Kroupová 
Naděžda, Kujanová Lenka, Seidlová Alexandra, Svorad 
Marián, Zapletal Petr a Wrchlabský Petr.

Do Revizní komise nikdo nekandidoval, proto podle 
stanov musí stávající dvě členky paní Eva Klingorová 
a paní Milada Kvasničková pokračovat v Revizní komisi 
a byl k nim kooptován a Sněmem schválen nový člen: 
paní Věra Tomečková.

PR agentura, která spolupracuje s KZT na zviditelně-
ní profese zubního technika, ve své prezentaci shr-
nula dosažené výsledky a nastínila možnosti další 
spolupráce v případě, že se Komora rozhodne pokra-
čovat. Poté probíhala diskuse s představiteli agentu-
ry a Sněm schválil vydání tiskového prohlášení, jehož 
znění rovněž předkládáme.

Předseda volební komise, pan Jiří Šarman oznámil vý-
sledky voleb, které uvádíme v dalším odstavci.

Výsledky voleb:
O přestávce proběhly volby s tímto výsledkem:
celkem bylo odevzdáno 169 platných hlasů

1. Zapletal Petr  168 hlasů
2. Svorad Marián  166 hlasů
3. Kroupová Naděžda 165 hlasů
4. Kujanová Lenka  164 hlasů
5. Seidlová Alexandra 162 hlasů
6. Černá Jana  142 hlasů
7. Wrchlabský Petr  139 hlasů

8. Mgr. Frantová Světlana se do Rady nedostala.

Nově zvolená Rada tajnou volbou rozhodla, že prezi-
dentkou KZT ČR bude paní Alexandra Seidlová, která 
zvolila jako viceprezidenta pana Petra Zapletala. Po-
dle stanov byli oba tito kandidáti ještě potvrzeni Sně-
mem.

Po skončení Sněmu proběhlo školení BOZP, z kterého 
si jednotliví účastnící odnesli materiály a certifikáty, 
potřebné pro provoz laboratoří.

Dne 26. 4. 2014 se konal Sněm Komory zubních 
techniků ČR, který vydal následující prohlášení:
Komora zubních techniků České republiky sděluje ve-
řejnosti, že vzhledem k tomu, že úhrady „plně hraze-
ných výrobků“ (tj. např. celkové a jednoduché částeč-
né protézy, celokovové a pryskyřičné korunky, úpravy 
rovnátek, veškeré rehabilitační pomůcky a další), ne-
jsou pravidelně valorizovány a některé jsou zcela bez 
navýšení již 17 let; nebude již v blízké době v silách a fi-
nančních možnostech členů Komory zubních techni-
ků ČR nadále tyto výrobky zhotovovat.

Příloha prohlášení č.1.
Zubní technici nejsou smluvními partnery zdravot-
ních pojišťoven, a tedy všechny platby za jejich vý-
robky jsou hrazeny prostřednictvím zubního lékaře. 
Nedostatečně, nebo častěji od roku 1997 vůbec ne-
valorizované úhrady za péči, (viz Příloha č. 2 tohoto 
prohlášení) tak musí být rozděleny mezi dva subjekty 
– zubního lékaře a zubního technika, neboť jednotli-
vé fáze výroby, na kterých se podílí jak zubní lékař vy-
konáním určitého postupu, tak zubní technik vlastní 
výrobou, jsou shrnuty do jednoho úhradového kódu.
Příloha č. 4 k zákonu č. 48/1997 Sb., o veřejném zdra-
votním pojištění, definuje výrobky jako plně hrazené 
ze systému veřejného zdravotního pojištění, tedy bez 
možnosti od pacientů vybrat částku chybějící do ceny 
výrobku tak, aby bylo dosaženo návratnosti nákladů 
výrobce a také zisku pro zubní techniky i zubní léka-
ře. Tento stav vede k nepřiměřenému tlaku zubních 

VOLEBNÍ SNĚM KZT ČR

Dění v KZT
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lékařů na co nejnižší podíl zubní laboratoře na ceně 
a nutí zubní techniky dotovat výrobu těchto zubních 
náhrad z vlastních zdrojů. Více než polovina zubních 
laboratoří má většinu své produkce z kategorie plně 
hrazených výrobků a nelze po nich požadovat, aby 
tedy poskytovali služby, které se jim nevyplácí.

Dosud tak činí, protože vzhledem k umístění jejich la-
boratoře a věkovému, ekonomickému a sociálnímu 
typu jejich pacientů by neměli práci žádnou. V sou-
časné době takto vytvořená ekonomická zátěž pře-
rostla možnosti zubních techniků, a není již v jejich 
finančních možnostech státem přenášenou sociální 
zátěž jedné skupiny lidí (pacienti) na skupinu druhou 
(výrobci zubních náhrad) přebírat na sebe.

Současný neutěšený stav, je pro udržení zubotechnic-
kých praxí kritický. Již v současné době Komora zub-
ních techniků ČR zaznamenává krachující praxe a ten-
to trend se zrychluje.

Sněm Komory zubních techniků ČR na tuto skuteč-
nost upozorňuje veřejnost a žádá politickou reprezen-
taci o urychlené řešení.

Usnesení pátého Sněmu KZT ČR ze dne  
26. 4. 2014
Sněmu KZT ČR se účastní 170 řádných členů Komory 

a 1 host (nečlen).

Sněm je podle Stanov čl. VIII. bod 4 v tomto počtu 

usnášení schopný.

Sněm:
1) bere na vědomí:

•	 informaci o zákoně o zdravotnických prostřed-

cích – nové registraci,

•	 informaci o „České komoře zdravotnických pra-

covníků“,

•	 informaci o nekalých laboratořích,

•	 informaci o webu a facebooku KZT ČR,

•	 informaci o FEPPD,

•	 informaci o dalším ročníku soutěže „Škola roku“,

•	 informaci o stížnosti Asociační rady Asociace 

zdravotnických škol

•	 informaci o průběhu kampaně na zviditelnění 

profese zubního technika,

•	 informaci o organizačních záležitostech Komory,
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2) schvaluje:
•	 program jednání tohoto Sněmu,
•	 složení mandátové, volební a návrhové komise,
•	 zprávu o činnosti Komory,
•	 zprávu o hospodaření za rok 2013 a rozpočet 

na rok 2014,
•	 zprávu Revizní komise,
•	 zprávu mandátové komise,
•	 změnu Stanov KZT ČR,
•	 kooptaci Věry Tomečkové do Revizní komise
•	 výsledky voleb do Rady
•	 volbu prezidenta KZT ČR p. Alexandru Seidlovou 

a viceprezidenta KZT ČR p. Petra Zapletala

3) Sněm souhlasí s vystoupením prezidentky v TV 
Pohoda, protože pojmenovala problém vyplývající 
z nadměrného počtu škol pro zubní techniky. Počet 
absolventů se nemůže uplatnit na trhu práce. Sněm 
neshledává Usnesení Asociační rady Asociace Zdra-
votnických škol ČR ze dne 11.2.2014 za oprávněný.

4)ukládá Radě:
Zformulovat a vydat tiskovou zprávu, která upozorní 
veřejnost na neudržitelnou situaci v oblasti I kódů.

Pokračovat v mediální kampani na zviditelnění zub-
ního technika s finančně omezeným rozpočtem 
500 000 Kč.

5) ukládá členské základně:
•	 dodržovat příspěvkovou morálku
•	 hlásit veškeré změny (změna adresy bydliště 

a pracoviště, telefon, či e-mail apod.)sekretariá-
tu KZT ČR

•	 Účastníci Sněmu KZT ČR

Nově zvolená Rada KZT i  celá Revizní komise se po-
prvé sešla v novém složení 29. 5. 2014 na sekretariátu 
KZT. Na této první schůzce se Rada zabývala rozděle-
ním úkolů na jednotlivé členy Rady a obsahem nové-
ho Programového prohlášení.

Programové prohlášení Komory zubních 
techniků.
KZT bude vytvářet všemi prostředky takové podmín-
ky, aby členství v KZT bylo umožněno všem zubním 
technikům v České republice, a aby členství v KZT 
bylo pro každého přínosem.
Dále KZT bude:
- pokračovat v kampani na zviditelnění oboru
- pokračovat v kampani pro zavedení doplat-

kových alternativ u „I“ kódů
- pokračovat v  úsilí o  pravidelnou valorizaci 

úhrad „I“ kódů
- spolupracovat s  profesními organizacemi 

na místní i mezinárodní úrovni
- podílet se na  práci a  podporovat vznik  

Komory pro zdravotnické pracovníky ČR
- usilovat o napravení pokřivených ekonomic-

kých poměrů v  oboru tak, aby se celoplošně 
dodržovaly ceny, které zaručí zubním techni-
kům příjem alespoň celostátního průměru mzdy 
za osm hodin práce

- spolupracovat se vzdělávacími institucemi 
a vzdělávacími centry, sledovat pohyb na trhu 
práce a na základě seriozních zjištění budou in-
formovat veřejnost o uplatnění absolventů

- sledovat legislativní procesy a  připomínko-
vat všechny zákonné normy týkající se oboru. 
O změnách a novinkách bude včas informovat 
členskou základnu.

- udělovat souhlasná stanoviska pro školící 
akce pořádané pro zubní techniky, v intencích 
zákona povede jejich evidenci

Rada KZT
- bude zasedat pravidelně, o průběhu a výsledcích 

zasedání bude informovat své členy formou zápisu,
- bude postupovat při svých rozhodnutích v sou-

ladu se stanovami KZT
- nejméně jedenkrát ročně svolá Rada KZT Sněm 

KZT. 

O  termínu Sněmu budou všichni členové KZT  
informováni písemně. <<<
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>>> Na základě prohlášení Sněmu KZT ČR dne 26. 4. 
2014 bylo v polovině května zaznamenáno 21 výstu-
pů, z čehož bylo 15 výstupů on-line, 2 výstupy v rádiích 
a 4 v tištěných médiích. Další vyšel v srpnu v tištěném 
periodiku „Právo“.

Některé z nich uvádíme. 

Zvyšte nám náhrady, nebo přestaneme dě-
lat protézy a korunky, varují zubní technici
Zubní technici, kteří vytvářejí protézy či korunky, pro-
střednictvím své oborové komory varovali minister-
stvo zdravotnictví, že pokud nedojde ke  zvýšení ná-
hrad ze strany pojišťoven, přestanou pro pacienty 
zhotovovat náhrady placené z  pojištění. Laboratoře 
prý na výrobě náhrad prodělávají tisíce korun. Minis-
terstvo již chystá novelu, která by úhrady zvýšila.

pátek 9. května 2014, 11:22 (na Novinky.cz)

„Pokud platby nebudou navýšeny, nebude už v blízké 
době v silách a finančních možnostech našich členů 
tyto výrobky zhotovovat,“ řekla v pátek prezidentka 
Komory zubních techniků Alexandra Seidlová. Zubní 
technici nemají smlouvy se zdravotními pojišťovna-
mi, platí je zubaři. Jednotlivé fáze výroby, na kterých 
se podílejí zubař i technik, jsou shrnuty do jednoho 
úhradového kódu. Zubní technici žádají navýšení 
kódu úhrady a jeho rozdělení na platbu za úkony zu-
baře a za výrobu zubním technikem. 

„Z částky 3617 korun, kterou nyní platí pojišťovna 
za celkovou zubní náhradu, dostane zubní technik 
zhruba 2000 korun. Ještě horší je to v případě koru-
nek – za pryskyřičnou korunku zaplatí pojišťovna 800 
korun, ale zubní technik dostane zhruba 300 korun,“ 
upřesnila Seidlová.

Změna nejdříve za rok 
„Ministerstvo si je vědomo toho, že některé výše úhrad 
již zcela neodpovídají aktuálním cenám na trhu. Pra-
cuje na změně principu a výše úhrad zdravotnických 
prostředků na poukaz,“ řekla mluvčí ministerstva Ště-
pánka Čechová. Změna bude v novele zákona o veřej-
ném zdravotním pojištění, legislativní proces potrvá 
zhruba rok. Rozdíl v ceně a nákladech nemůže labora-
toř od pacienta žádat, nadstandardy loni zrušil Ústavní 
soud. Zubní technici tak podle Seidlové nyní zhoto-
vují výrobky na pojišťovnu jen díky tomu, že je dotují 
například z toho, co vydělají za metalokeramiku. Snížili 
také platy zaměstnanců. Zubní technik, který vyrábí 
ztrátové výrobky, nedosáhne na průměrnou mzdu ani 
za deset hodin práce denně, uvedla.

Zubní technici chtějí přidat, jinak s výrob-
ky na pojišťovnu končí
9. 5. 2014 11:16 (deník.cz)

Praha – Zubní technici varovali, že přestanou zhoto-
vovat zubní protézy či korunky hrazené pojišťovnou, 
pokud se nezvýší úhrada od pojišťoven za tuto jejich 
činnost. Pacienti by si tak museli kupovat dražší vari-
anty nehrazené z pojištění. Komora zubních techniků 
proto požádala ministerstvo zdravotnictví o řešení. Na  
každém výrobku prý prodělá laboratoř až tisíce korun. 
Ministerstvo chystá novelu, která by zhruba do roka 
měla příjmy laboratoří zvýšit. „Pokud platby nebudou 
navýšeny, nebude už v blízké době v silách a finanč-
ních možnostech našich členů tyto výrobky zhotovo-
vat,“ řekla dnes prezidentka Komory zubních techniků 
Alexandra Seidlová. Zubní technici nemají smlouvy se 
zdravotními pojišťovnami, platí je zubaři. Jednotlivé 
fáze výroby, na kterých se podílejí zubař i technik, jsou 
shrnuty do jednoho úhradového kódu. Zubní technici 
žádají navýšení kódu úhrady a jeho rozdělení na plat-
bu za úkony zubaře a za výrobu zubním technikem.
„Z částky 3617 korun, kterou nyní platí pojišťovna 
za celkovou zubní náhradu, dostane zubní technik 
zhruba 2000 korun. Ještě horší je to v případě koru-
nek – za pryskyřičnou korunku zaplatí pojišťovna 800 
korun, ale zubní technik dostane zhruba 300 korun,“ 
upřesnila Seidlová.

Na změně úhrad se pracuje
„Ministerstvo si je vědomo, že některé výše úhrad již 
zcela neodpovídají aktuálním cenám na trhu. Pracuje 
na změně principu a výše úhrad zdravotnických pro-
středků na poukaz,“ řekla mluvčí ministerstva Štěpán-
ka Čechová. Změna bude v novele zákona o veřejném 
zdravotním pojištění, legislativní proces potrvá zhru-
ba rok. Rozdíl v ceně a nákladech nemůže laboratoř 
od pacienta žádat, nadstandardy loni zrušil Ústavní 
soud. Zubní technici tak podle Seidlové nyní zhoto-
vují výrobky na pojišťovnu jen díky tomu, že je dotují 
například z toho, co vydělají za metalokeramiku. Snížili 
také platy zaměstnanců. Zubní technik, který vyrábí 
ztrátové výrobky, nedosáhne na průměrnou mzdu ani 
za deset hodin práce denně, uvedla.

Zubní technici chtějí přidat
(Zdravotnické noviny)

Zubní technici varovali, že přestanou zhotovovat zub-
ní protézy či korunky hrazené pojišťovnou, pokud se 
nezvýší úhrada od pojišťoven za tuto jejich činnost. 
Pacienti by si tak museli kupovat dražší varianty ne-
hrazené z pojištění. Komora zubních techniků pro-
to požádala ministerstvo zdravotnictví o řešení. Na  

REaKcE Na PROhLášENÍ SNĚMU
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REaKcE Na PROhLášENÍ SNĚMU každém výrobku prý prodělá laboratoř až tisíce korun. 
Ministerstvo chystá novelu, která by zhruba do roka 
měla příjmy laboratoří zvýšit.  „Pokud platby nebudou 
navýšeny, nebude už v blízké době v silách a finanč-
ních možnostech našich členů tyto výrobky zhoto-
vovat,“ řekla 9. května prezidentka Komory zubních 
techniků Alexandra Seidlová.  Zubní technici nemají 
smlouvy se zdravotními pojišťovnami, platí je zubaři. 
Jednotlivé fáze výroby, na kterých se podílejí zubař 
i technik, jsou shrnuty do jednoho úhradového kódu. 
Zubní technici žádají navýšení kódu úhrady a jeho 
rozdělení na platbu za úkony zubaře a za výrobu zub-
ním technikem. „Z částky 3617 korun, kterou nyní platí 
pojišťovna za celkovou zubní náhradu, dostane zubní 
technik zhruba 2000 korun. Ještě horší je to v případě 
korunek - za pryskyřičnou korunku zaplatí pojišťovna 
800 korun, ale zubní technik dostane zhruba 300 ko-
run,“ upřesnila Seidlová. 

„Ministerstvo si je vědomo, že některé výše úhrad již 
zcela neodpovídají aktuálním cenám na trhu. Pracuje 
na změně principu a výše úhrad zdravotnických pro-
středků na poukaz,“ řekla mluvčí ministerstva Štěpán-
ka Čechová. Změna bude v novele zákona o veřejném 
zdravotním pojištění, legislativní proces potrvá zhru-
ba rok. Rozdíl v ceně a nákladech nemůže laboratoř 
od pacienta žádat, nadstandardy loni zrušil Ústavní 
soud. Zubní technici tak podle Seidlové nyní zhoto-
vují výrobky na pojišťovnu jen díky tomu, že je dotují 
například z toho, co vydělají za metalokeramiku. Snížili 
také platy zaměstnanců. Zubní technik, který vyrábí 
ztrátové výrobky, nedosáhne na průměrnou mzdu ani 
za deset hodin práce denně, uvedla. 

VýSTUPY V RáDIU:
ČRo Ostrava, 9. 5., 17:00 Události regionu 
Zubní technici varovali, že přestanou vyrábět zubní 
protézy a korunky hrazené pojišťovnou
Lenka BLAŽEJOVÁ, moderátorka

Zubní technici varovali, že přestanou vyrábět zub-
ní protézy a korunky hrazené pojišťovnou, pokud se 
nezvýší úhrada od pojišťoven za tuto jejich činnost. 
Pacienti by si tak museli kupovat dražší varianty ne-
hrazené z pojištění. Komora zubních techniků proto 
požádala ministerstvo zdravotnictví o řešení. Na ka-
ždém výrobku prý prodělá laboratoř až tisíce korun. 
Ministerstvo chystá novelu, která by zhruba do roka 
měla příjmy laboratoří zvýšit.

Rádio Čas, 9. 5., 16:45, Zprávy 
Pacientům hrozí, že si připlatí u zubaře
Moderátorka

Pacientům hrozí, že si připlatí u zubaře. Zubní tech-
nici totiž varovali, že přestanou vyrábět zubní proté-
zy nebo korunky hrazené pojišťovnou, a to v případě, 
pokud nedostanou přidáno. Pacienti by si tak museli 
kupovat dražší varianty, které pojišťovny neproplácí. 
Ministerstvo už proto chystá kroky, které by měly pří-
jmy laboratoří zvýšit.

VýSTUPY V TISKU: 
Právo, 3. 5., strana 8, Technici hrozí, že přestanou 
dělat zubní protézy na pojišťovnu – náhled na ná-
sledující straně

Aha!, 10. 5., strana 6, Zubní technici hrozí bojkotem 

E15, 12. 5., strana 3, krátce – Technici nechtějí dál 
doplácet na zubní protézy – náhled na následu-
jící straně

Euro, 12. 5., strana 8, Klapačky nebudou

Klapačky nebudou 
12.5.2014 0:00 (Euro.cz)  

ZDRAVOTNICTVÍ Zubní technici si stěžují na nízké 
úhrady za celkové snímatelné protézy a další plně hra-
zené stomatologické výrobky. Ze zákona jsou sice bez 
doplatku pacienta, ale doplácí na ně zhotovující labo-
ratoř. Údajně hrozí, že je u nás zubní technici přestanou 
vyrábět.  „V blízké době již nebude v silách a finančních 
možnostech členů Komory zubních techniků ČR na-
dále tyto výrobky zhotovovat. Některé jsou zcela bez 
navýšení již 17 let,“ prohlásili zubní technici koncem 
dubna na svém sněmu. Úhrada zdravotní pojišťovny 
za celkovou protézu je menší než průměrné náklady 
laboratoře, a to se přitom o ni dělí laboratoř a zubní lé-
kař. Ve výsledku místo potřebných 3700 korun dostane 
laboratoř od zubaře necelé dva tisíce. Kvůli ekonomic-
kému propadu už prý nemohou laboratoře krýt ztrátu 
z výdělku na jiných výrobcích. „Nikdo po nás nemůže 
chtít, abychom poskytovali služby, na kterých prodě-
láváme,“ říká prezidentka Komory zubních techniků 
Alexandra Seidlová. Zubní technici také kritizují, že si 
pacienti nemohou u plně hrazených prostředků při-
platit, a pokud mají speciální nároky, musejí platit celý 
výrobek ze svého. Pro většinu zubních laboratoří před-
stavují plně hrazené výrobky se striktně regulovanou 
úhradou větší díl objemu práce. V některých regio-
nech zubní laboratoře, dřívější symboly jistoty výdělku, 
skomírají. „Již v současné době Komora zubních tech-
niků ČR zaznamenává krachující praxe a tento trend se 
zrychluje,“ tvrdí představitelé techniků. Ministerstvo 
zdravotnictví hodlá úhrady za plně hrazené stoma-
tologické výrobky navýšit, ale je k tomu nutná změ-
na zákona. „Je nutné počítat s dobou zhruba jedno-
ho roku potřebnou pro standardní legislativní proces, 
kterým tato novela bude muset projít,“ uvedla mluvčí 
resortu Štěpánka Čechová. 
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Totální zubní protézu na pojišťovnu nebu-
de mít kdo vyrábět 
7. 8. 2014 Právo str. 16 Zdravotnictví 

Zubní technici tvrdí, že nemohou dále dotovat celko-
vé zubní náhrady a jiné výrobky, které jsou označova-
né jako plně hrazené zdravotním pojištěním. Úhrady 
stanovené zákonem nestačí, a tak stomatolog i zub-
ní technik celkovou zubní náhradu doplácí ze svého. 
Prezidentka Komory zubních techniků Alexandra Sei-
dlová k tomu poskytla Právu rozhovor. 
* Zubní technici se hlasitě ozývají a  upozorňují 
na problémy, které je trápí. Hrozí ale něco i přímo 
pacientům? 

Stále častěji se dle údajů občanského sdružení Ná-
hradní Jako Pravé, které vzniklo na podporu osob 
s umělým chrupem, pacienti setkávají s odmítnutím 
ošetření zubního lékaře. Není atraktivní přijímat pa-
cienty, kteří celkovou zubní náhradu potřebují. Tato 
problematika rozděluje veřejnost na dva tábory: ty 
bohaté, kteří si nechávají umělý chrup zhotovit na za-
kázku a nemají problém si jej celý zaplatit – a na ty 
druhé, kteří jsou odkázáni na „klapačky“ od pojišťovny. 
Neboť za nadstandard si připlatit podle nové úhrado-
vé vyhlášky nelze a nic „mezi“ není. Pokud nedojde 
ke zjednání nápravy naší politickou reprezentací, bu-
dou se sociální nůžky dále rozevírat. 
* Nedají se náklady snížit s použitím jiného mate-
riálu nebo případně i stroje? V poslední době je 
velkým tématem využití 3D tiskáren. 
V současné době se v oblasti snímatelných náhrad ob-
jevují první signály o 3D tiskárnách, ale zatím jsou ne-
dokonalé a hlavně pro běžného pacienta nepřijatelně 
drahé. Navíc je důležité si uvědomit, že celková náhrada 
je individuálně zhotovený výrobek na míru konkrétní-
mu pacientovi. Přes rychlý vývoj nových technologií je 
zatím stále hlavní lidská práce. Na energiích se také uše-
třit nedá – to zná každý sám ze své domácnosti. 
* Z  prohlášení Komory zubních techniků jasně 
vyplývá, že vyrábějí ztrátové výrobky. Proč to vů-
bec dělají? 
Pacienti celkové snímací náhrady potřebují. Kvalitní 
laboratoř poskytuje stomatologům plné spektrum 
výrobků, a i když jde v tomto případě o prodělečnou 
práci, nemůžeme ji odmítnout. 
* Proč žádají zubní technici rozdělení úhradové-
ho kódu na platbu za úkony zubaře a za výrobu 
zubním technikem? Nejsou schopni si usmlouvat 
se zubní ordinací ceny, za které je pro ně možné 
zmíněné produkty vyrábět? 
Celková úhrada, o kterou se dělí zubař s technikem, 
je nízká. Smluvním lékařem pojišťoven je zubní lékař, 
kterému je také pojišťovnou vyplacena, a na zubním 
technikovi je, jak obhájí svoji už tak osekanou cenu 
v ordinaci. Často bývá cena celkových náhrad před-
mětem nedůstojné licitace mezi technikem a stoma-
tologem a tomu bychom předešli, kdyby bylo státem 
jasně řečeno, jak se má úhrada rozdělit. 
* Někteří vzpomínají profesi dentisty, tedy zub-
ního technika, který je ve styku s pacientem, ale 
neprovádí zákroky jako stomatolog. Nebylo by 
zavedení tohoto statusu řešením? 
O nic podobného neusilujeme. Dentista prováděl veš-
keré výkony včetně invazivních a to my v žádném pří-
padě nemáme v úmyslu. Na druhou stranu bychom 
ale přivítali více kompetencí při výrobě a opravách 
snímatelných zubních náhrad. V současné době ne-
můžeme bez pokynu lékaře ani opravit náhradu, kte-
rou jsme zhotovili – s pacientem vůbec nepřijdeme 
do kontaktu. Ve vyspělých státech je běžné, že za ur-
čitých okolností kompetence v oblasti snímatelných 
náhrad zubní technik má. <<<

Dění v KZT
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STUDIE DOPaDŮ SOUČaSNÉhO STaVU 
LEGISLaTIVY Na EKONOMIKU V OBORU 
ZUBNÍ TEchNIK

>>> Vážení,

tato studie byla zpracována Komorou zubních techni-
ků ČR, IČO: 228 32 904, se sídlem: Praha 5 - Smíchov, 
Ostrovského 253/3, PSČ 150 00 (dále také jen jako 
„KZT ČR“), profesní organizací zastupující oprávněné 
zájmy svých členů, na základě výsledků jednání se zá-
stupci Ministerstva zdravotnictví České republiky, a to 
za účelem doložení negativních dopadů současné-
ho stavu legislativy a cenovými předpisy stanovenou 
výší úhrad plně hrazených stomatologických výrob-
ků, na zubní techniky. 
 
Nepříznivý stav v předmětném oboru spočívá zejmé-
na v nevyvážené cenové regulaci výrobků zubních 
techniků, která při absenci alespoň minimální valori-
zace výše úhrad za tyto výrobky, vytváří nepřiměře-
ný nátlak na výši mezd v oboru zubní technik. Tento 
neudržitelný stav má dále podklad ve způsobu roz-
dělování finančních prostředků hrazených zdravotní-
mi pojišťovnami za předmětné výrobky z veřejného 
zdravotního pojištění, kdy jejich příjemcem není zub-
ní technik, jako zhotovitel stomatologického výrobku, 
ale stomatolog, který stomatologický výrobek „pou-
ze“ aplikuje pacientovi, aniž by byl právními předpi-
sy jakkoliv omezen při volbě, jakou částkou ohodnotí 
cenu výrobku zubního technika.

Níže uvedená studie dokládá, že v případě pokračo-

vání popsaného stavu, kdy zubní technici de facto 
dotují výrobu plně hrazených stomatologických vý-
robků, bude postupně docházet k zániku schopnosti 
systému veřejného zdravotnictví umožnit pacientům 
přístup k plně hrazeným zubním náhradám. Komora 
zubních techniků ČR je tak přesvědčena, že je zcela 
nezbytné přistoupit k nápravě výše uvedeného stavu 
a jako profesní komora zastupující členy oboru ohro-
ženého výše uvedeným stavem nabízí své praktické 
zkušenosti orgánům státní správy při hledání praktic-
kého řešení.

Alexandra Seidlová
Prezidentka Komory zubních techniků ČR

Způsob výpočtu ceny stomatologických vý-
robků
Kalkulace ceny za zhotovení celkové zubní náhrady 
na základě výsledků statistického šetření v roce 2010.

Statistického šetření se zúčastnilo celkově 78 zubních 
laboratoří, které poskytly své interní údaje o stavu je-
jich hospodaření.

Pozn. 10 % spodních a 10 % horních hodnot bylo „vy-
necháno“ z výsledných statistických údajů zpracova-
né studie pro účely odstranění dopadů statistické od-
chylky na celkové výsledky šetření. 

KZT a ekonomika
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fond investic 0,6 0,6 5,72 %

rezervní/rizikový fond 0,5 0,5 4,76 %

podnikatelská odměna 1,1 1,1 10,48 %

daň z příjmu - prognóza 0,4 0,4 3,81 %

oportunitní mzda technika majitele 0,9 0,9 8,57 %

hrubá mzda personálu 2,9 2,9 27,62 %

odvody z mezd 1,3 1,3 12,38 %

stomatologický materiál 0,9 0,9 8,57 %

provozní režie 1,5 1,5 14,29 %

režijní materiál 0,2 0,2 1,90 %

odpisy, leasing 0,2 0,2 1,90 %

10,5 100 %

Výsledná cena za  zhotovení celkové zubní 
náhrady v roce 2010

Výsledky statistického šetření
Při výpočtu ceny stomatologického výrobku byla vyu-
žita minutová sazba všech nákladů zubního technika, 
ve které je obsažen i materiál na zhotovení zubní ná-
hrady, který ve výsledné ceně tvoří její nepodstatnou 
část - viz příloha č. 1. Minutová sazba je násobena po-
čtem minut, které jsou průměrně nezbytné k výrobě 
celkové zubní náhrady. V letech 1990 až 2010 byl prů-
měrný čas na výrobu celkové zubní náhrady v zubní 
laboratoři zubními techniky stanoven na 500 minut. 
KZT ČR tento čas v roce 2010 po provedeném ekono-

mickém šetření u svých členů zredukovala na nejniž-
ší možnou hranici, která činí 370 min. při vynaložení 
nejvyššího úsilí výrobce a zajištění maximální možné 
efektivity výrobních postupů.

Tento časový údaj však nezahrnuje další výkony zub-
ních techniků, které na zhotovení celkové zubní náhra-
dy navazují, jako je funkční a estetická korektura stavby 
jednotlivých zubů při zkoušce náhrady ve vosku , tzn. 
opakované úkony č. 12, 16, 17, 18, 19, 20 a 21- viz časo-
vý snímek výroby, který tvoří přílohu č. 2 této studie. 
Pokud by byly i tyto výkony do standardního času po-
třebného ke zhotovení celkové zubní náhrady řádně 
započteny, výsledná celková cena by byla nepřijatelně 
vysoká. Vhodným řešením úhrady skutečných nákla-
dů zubních techniků za výše uvedené výkony by pak 
byla možnost výběru doplatků přímo od pacientů, kdy 
veřejné zdravotní pojištění by nemělo pokrývat indivi-
duální požadavky jednotlivých pacientů nezaložených 
primárně na zdravotních důvodech.
 
KZT ČR provedla detailním měřením rychlosti zku-
šených i méně zkušených zubních techniků, na do-
statečném vzorku /cca 40 techniků/ analýzu času 
a po odečtení estetických a funkčních korektur redu-
kovala čas na výrobu celkové zubní náhrady na 370 
min. Pro přehlednost je v této studii uváděna cena 
pro obě varianty:

Kč/min. čas cena

Prům. min. náklad se započtením rezervních fondů a odměnou pro podnikatele 10,50 500 5250

Prům. min náklad - bez rezervních fondů s odměnou pro podnikatele 7,90 500 3950

Prům. min. náklad - bez rezervních fondů s odměnou pro podnikatele / snížený počet minut na výrobu 7,90 370 2923

Prům. min. náklad - čisté náklady 7,00 500 3500

Prům. min. náklad - čisté náklady / snížený počet minut na výrobu 7,00 370 2590

průměrná reálná / vynucená / cena v praxi 5,41 370 2000

Úhrada pojišťoven za celkovou náhradu činí v sou-
časné době částku 3.554 Kč a tato je určena pro oba 
subjekty procesu výroby a  aplikace celkové zubní 
náhrady - zubního technika a stomatologa. Výraz-
ným handicapem pro zubní techniky je skutečnost, 
že platebním místem pro zdravotní pojišťovny, 
a tedy výhradním příjemcem finančních prostřed-
ků z veřejného zdravotního pojištění je pouze sto-
matolog, který sám dle svého uvážení akceptuje, 
nebo neakceptuje výši ceny za výrobu stomatolo-
gického výrobku. V praxi je tak cena stomatology 
určována hluboko pod hranicí výrobních nákladů, 
které zubní technik na  výrobu vynakládá. KZT ČR 
je pravidelně informována svými členy o  snahách 
stomatologů jednostranně přesouvat finanční ztrá-
ty za výrobu a aplikaci stomatologických výrobků 
označovaných „I“ kódem na  zubní techniky, kdy 
současná právní úprava jim poskytuje neodůvod-
něnou tržní výhodu v podobě exklusivního přístu-
pu k finančním prostředkům z veřejného zdravot-
ního pojištění. 

Materiál 
Jak vyplývá z grafu a podrobného rozpisu minutové 
sazby, materiál na zhotovení celkové zubní náhrady 
není zásadní položkou v jeho celkové ceně, a z toho 
důvodu je započten v minutové sazbě. Přesto je k této 
studii pro úplnost přiložen přehled materiálů použi-
tých pro výrobu celkové zubní náhrady z roku 2008, 
kdy materiály podléhaly režimu maximálních cen 
a z roku 2014, kdy byly z této regulace vyjmuty /viz. 
příloha č. 1 této studie. 

Mzda technika
Vzhledem ke specifikaci oboru zubní technik, kdy část 
tvoří samotní podnikatelé a část jeho zaměstnanci 
nebo zaměstnanci soukromých zubních laboratoří, je 
v této studii níže uvedena i výše průměrné mzdy za 
hodinu práce zaměstnaného zubního technika, kteří 
jsou výhradně odměňováni podnikatelem stanove-
ným procentem z jeho obratu, a to v rozmezí 25 až  
30 %. Jednoduchým výpočtem lze vyvodit, že v přípa-
dě odměny ve výši:

KZT a ekonomika
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- 25 % z částky 2.000 Kč, činí podíl zaměstnance 
na odměně zubního technika/laboratoře za zho-
tovenou celkovou zubní náhradu částku 500 Kč, 
kdy v přepočtu na průměrně vynaložený čas po-
třebný k výrobě celkové zubní náhrady činí hru-
bá mzda zubního technika částku 62,50 Kč/hod, 

- 28 % z částky 2.000 Kč, činí podíl zaměstnance 
na odměně zubního technika/laboratoře za zho-
tovenou celkovou zubní náhradu částku 560 Kč, 
kdy v přepočtu na průměrně vynaložený čas po-
třebný k výrobě celkové zubní náhrady činí hru-
bá mzda zubního technika částku 70 Kč/hod,

- 30 % z částky 2.000 Kč, činí podíl zaměstnance 
na odměně zubního technika/laboratoře za zho-
tovenou celkovou zubní náhradu částku 600 Kč, 
kdy v přepočtu na průměrně vynaložený čas po-
třebný k výrobě celkové zubní náhrady činí hru-
bá mzda zubního technika částku 75 Kč/hod.

Vycházíme-li z údaje, že průměrný čas na výrobu cel-
kové zubní náhrady je 370 min., a mzdové náklady bez 
povinných odvodů činí částku 2,90 Kč, potom by měla 
mzda technika činit částku 1.073 Kč/denně.

Při času potřebném k výrobě jedné celkové zubní ná-
hrady v délce 370 minut a při koeficientu využitelnosti 
pracovní doby cca 80 %, je schopen zubní technik vy-
robit jednu celkovou zubní náhradu denně. Tzn. cca 
21 náhrad měsíčně. Při odměně 600 Kč za náhradu 
tak činí měsíční mzda zubního technika pouze část-
ku 12.600 Kč.
 
Vyšší mzdy by mohl zubní technik dosáhnout pouze 
za předpokladu, že by pracoval více jak 40 hodin týd-
ně, tedy nad délku stanovené pracovní doby ve smys-
lu ust. § 79 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

Z výše uvedeného zřetelně vyplývá, že zubní tech-
nik je nucen dotovat výrobu celkových náhrad krá-
cením mzdy pro zaměstnance, krácením nákladů 
o rezervy a podnikatelskou odměnu a místo zisku 
určeného na mzdy či inovace pravidelně vykazuje 
pouze finanční ztráty. 

Tento stav se opakuje i u dalších stomatologických 
výrobků označených kódem „I“, které jsou plně hra-
zené zdravotní pojišťovnou z veřejného zdravotní-
ho pojištění - příloha č.3.

Praktické návrhy řešení
Vzhledem k tomu, že KZT ČR je přesvědčena, že zub-
nímu technikovi, jako nenahraditelnému odborníkovi 
při výrobě řady stomatologických výrobků, by měla 
náležet za jeho práci alespoň průměrná mzda stano-
vená v České republice, je nezbytné, aby odměna čini-
la alespoň částku 1.200,- Kč denně, tedy 150,- Kč/hod).

K nápravě výše uvedeného stavu pak je dle názoru 
KZT ČR nezbytné provést následující:

1. změnu způsobu úhrady ceny stomatologických 
výrobků plně hrazených z veřejného zdravotní-
ho pojištění zdravotními pojišťovnami ve smyslu  
§ 13 a násl. zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdra-
votním pojištění a přílohy č. 4 tohoto zákona, 
tak aby stanovený podíl byl hrazen zubnímu 
technikovi, jako výrobci stomatologického vý-
robku, prostřednictvím stomatologa, který by 
nadále zůstal platebním místem pro zdravot-
ní pojišťovny. Tímto způsobem by byl zubnímu 
technikovi garantován v rámci úhradových kódů 
uvedených v cenových předpisech Ministerstva 
zdravotnictví České republiky a jednotlivých 
zdravotních pojišťoven konkrétní podíl z úhrady 
za regulované stomatologické výrobky.

2. Výraznou valorizaci ceny stomatologických vý-
robků plně hrazených z veřejného zdravotního 
pojištění, které jsou uvedeny v příloze č. 4záko-
na o veřejném zdravotním pojištění, pod kódo-
vým označením „I“, které nebyly valorizovány od 
roku 1997, a u kterých není možné vybírat finanč-
ní prostředky nad rámec zákonem stanovené 
úhrady přímo od pacientů prostřednictvím pří-
mé platby.

3. Další možností je u novela zastaralé přílohy č. 4 
zákona o veřejném zdravotním pojištění s ote-
vřením možností přímých plateb (doplatků) ze 
strany pacientů.

Závěrem lze uvést, že zubní technici prostřednic-
tvím KZT ČR žádají výše uvedeným způsobem 
změnu právních předpisů k zajištění odměny za 
výrobu „plně hrazených“ stomatologických vý-
robků a požadavek na rozdělení úhrady regu-
látorem mezi stomatologa a výrobce stomato-
logického výrobku je zcela relevantní, a to i ve 
srovnání s vyspělými zdravotními systémy v ze-
mích Evropské unie. 

Pozn.
Statistické šetření proběhlo v roce 2010, je však vypo-
vídající i v roce 2014, neboť úhrady za stomatologické 
výrobky, ani mzdy zubních techniků se od roku 2008 
neměnily. 

Zpracovala: Seidlová 
Komora zubních techniků ČR

Červenec 2014

Přílohy:
1. Materiálové náklady 2008, 2014

2. Časový snímek výroby celkové zubní náhrady zubní 
technik/stomatolog

3. Úhrady „“I“ kódů –prodělky laboratoří

KZT a ekonomika
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Příloha č. 1
Ceny neregulovaných materiálů cen jsou průměrné.
Materiály s regulovanou- max. cenou - dle Cenového věstníku MF Výměr MFČR 2/16/2004, výrobky dentální.  

Materiálové náklady 2008 množství cena za balení náklady

sádra pro modely / primární, pracovní, kyvetování, artikulace:

sádra kamenná 500 g 25 kg/656,44 Kč 13,13

sádra alabastrová 500 g 25 kg/355,34 Kč 7,11

sádra Efector 200 g 25 kg/783,80 Kč 6,40

individuelní lžička

duracrol liq. 8 g 250 g/109,66 Kč 3,52

Duracrol pulvis 25 g 500 g/521,10 Kč 26,25

skusová šablona

Tessex - bazální desky 1 ks 12 ks/191,90 Kč 16,00

ploténkový vosk růžový 1 ks 35 ks/181,96 Kč 5,20

stavění zubů

zuby kombinace 14 ks 1 ks/9,14 Kč 127,96

ploténkový vosk růžový 1 ks 35 ks/181,96 Kč 5,20

vaření

Stomaflex lak 10 g 140 g/196,35 Kč 14,10

Superacryl pulvis 25 g 500 g/572,87 Kč 28,75

Superacryl - liquid 10 g 250 g/135,53 Kč 5,50

Isodent 10 g 250 g/135,53 Kč 3,60

celkem 262,72

Materiálové náklady 2014 množství cena za balení náklady

sádra pro modely / primární, pracovní, kyvetování, artikulace:

sádra kamenná 500 g 25 kg/1049 Kč 20,98

sádra alabastrová 500 g 25 kg/805 Kč 16,10

sádra artikulační 200 g 20 kg/1500 Kč 15,00

individuelní lžička

duracrol liq. 8 g 250 g/156,60 Kč 5,04

Duracrol pulvis 25 g 500 g/706,75 Kč 26,25

skusová šablona

Tessex - bazální desky 1 ks 12 ks/182 Kč 15,17

ploténkový vosk růžový 1 ks 35 ks/428,34 Kč 12,24

stavění zubů

zuby kombinace 14 ks 1 ks/10,08 Kč 141,12

ploténkový vosk růžový 1 ks 35 ks/428 Kč 12,24

vaření

Stomaflex lak 10 g 140 g/210,50 Kč 15,10

Superacryl pulvis 25 g 500 g/538 Kč 27,00

Superacryl - liquid 10 g 250 g/135,53 Kč 6,10

Isodent 10 g 250 g/96 Kč 3,90

celkem 316,24

Ordinace:

1 OTISK bEZZUbé ČElISTI AlgINáTEM 15

2 OTISK PROTIlEHlé ČElISTI AlgINáTEM 15

3 ZAKRESlENí OKRAjE 2

Příloha č. 2
Časový snímek výroby celkové náhrady, ordinační a laboratorní fáze
Časy v laboratoři nezahrnují doby, kdy některé materiály tuhnou, chladnou, či probíhá chemická reakce/polymerace. 
Předpokládá se, že po tu dobu se technik věnuje jiné práci. Časy v ordinaci tuto dobu zahrnují, neboť není možné věno-
vat se více pacientům najednou.

KZT a ekonomika
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Ordinace:

4 úPRAVA IDIVIDUElNí lžIČKy 5

5 DETAIlNí OTISK ČElISTI PRO cElKOVOU NáHRADU 15

6 ZAKRESlENí OKRAjů A ODlEHČENí 3

Ordinace:

7 STANOVENí VýŠKy SKUSU POMOcí ZHOTOVENé ŠAblONy, URČENí MEZIČElISTNícH VZTAHů 25

8 VýběR ZUbů/NáVRH bARVy A TVARU 5

Ordinace:

9 VyZKOUŠENí ZUbů VE VOSKU, ZKOUŠKA ESTETIKy, ONTROlA ARTIKUlAcE 20

Ordinace:

10 KONEČNá úPRAVA bAZE, KONEČNá ARTIKUlAcE, ODEVZDáNí NáHRADy 20

11 VyúČTOVáNí POjIŠťOVNě 5

Laboratoř:

1 EVIDENcE ZAKáZKy 4

2 DESINfEKcE OTISKů 1

3 MODEl PRO OTISKOVAcí fUNKČNí lžIČKU 10

4 MODEl PROTIlEHlé ČElISTI 10

5 ZHOTOVENí fUNKČNí lžícE 25

TRANSPORT

Laboratoř:

6 DESINfEKcE OTISKU 1

7 úPRAVA fUNKČNíHO OTISKU 5

8 ZHOTOVENí fUNKČNíHO MODElU 15

9 ZHOTOVENí SKUSOVé ŠAblONy PRO STANOVENí VýŠKy SKUSU 30

TRANSPORT

Laboratoř:

10 DESINfEKcE 1

11 PříPRAVA MODElů PRO ZASTAVěNí DO ARTIKUláTORU 5

12 ZASTAVěNí MODElů DO ARTIKUláTORU 10

13 VyHODNOcENí MEZIČElISTNícH VZTAHů V ARTIKUláTORU 5

14 ZHOTOVENí bAZE PRO cElKOVOU NáHRADU 5

15 VýběR ZUbů VHODNé VElIKOSTI A TVARU 5

16 ZHOTOVENí VOSKOVéHO VAlU PRO STAVěNí ZUbů 2

17 STAVěNí ZUbů - fRONTálNí úSEK 30

18 ARTIKUlAcE ZUbů - fRONTálNí úSEK 5

19 STAVěNí ZUbů - lATERálNí úSEK 30

20 cElKOVá ARTIKUlAcE ZUbů VE VOSKU 5

21 MODElAcE VOSKOVé bAZE PRO ZKOUŠKU VE VOSKU 10

TRANSPORT

Laboratoř:

22 DESINfEKcE 1

23 PřIlEPENí VOSKOVé bAZE K MODElU, MODElAcE bAZE 10

24 MODElAcE PřEcHODů bAZE A ZUbů 15

25 MODElAcE PATRA NáHRADy 5

26 PříPRAVA NA KyVETOVáNí 5

27 KyVETOVáNí: zakyvetování náhrady na modelu do dolního dílu kyvety sádrou, izolace zubů silikonem, přelití horního dílu 
kyvety sádrou, umístění kyvety do horké lázně, otevření kyvety, vyplavení vosku, odlehčení cínovou  fólií, izolace, příprava 
pryskyřičného těsta, cpaní těsta do kyvety, lisování, utažení kyvety do třmenu, polymerace, chlazení

50

28 VybAVENí NáHRADy Z KyVETy - DEKyVETAcE, OSTRANěNí ZbyTKů SáDRy, SIlIKONOVýcH A cíNOVýcH IZOlAcí 10

29 OPRAcOVáNí - bROUŠENí 30

30 OPRAcOVáNí - lEŠTěNí 15

31 ZáVěREČNá úPRAVA, OŠETřENí NáHRADy 10

32 VyúČTOVáNí léKAřI 5

TRANSPORT/náklady na transport jdou obvykle k tíži laboratoře - bez nároku na náhradu

KZT a ekonomika
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celkový čas:  Ordinace: 130 minut
  laboratoř: 370 minut

Pozn.:  V předchozích letech /1990-2010/ byl čas na výrobu celkové náhrady v laboratoři stanoven na 500 minut. KZT ČR 
tento čas zredukovala na nejspodnější možnou hranici. Nově stanovený čas v sobě nezahrnuje žádné funkční a estetic-
ké korektury stavby zubů, tzn. opakované úkony č.12,16,17,18,19,20 a 21. Pokud by byly tyto úkony do standardního času 
započteny, kalkulovaná cena by byla nepřijatelně vysoká i v případě, že se žádné funkční a estetické korektury nedělají. 

Proto považujeme za lepší řešení za tyto úkony zlegalizovat doplatky. 

Příloha č. 3
Přehled regulovaných výrobků, které zubní laboratoře prodávají za vynucené ceny, které se nemění již řadu let. 
Pokud se úhrady v minulosti navýšily, zubním technikům bylo navýšení odepřeno zubními lékaři. 

Kód Stomatologické výrobky - „plně hrazené“
úhrada 

pojišťoven 
ordinace + 
laboratoř

průměrná kal-
kulovaná cena 
laboratoř min. 

saz. 10, 50

vynucená 
cena labora-
toř/současné 

ceny

prodělek 
laboratoří

SaMOSTaTNÉ VýROBNÍ fáZE

80001 STUDIJNÍ MODEL S OTISKEM 113 Kč 126 45,50 80,50

80011 FUNKČNÍ OTISK HORNÍ ČELISTI V INDIVIDUÁLNÍ LŽÍCI 219 Kč 158 61,60 96,40

80012 FUNKČNÍ OTISK DOLNÍ ČELISTI V INDIVIDUÁLNÍ LŽÍCI 236 Kč 158 61,60 96,40

80013 ANATOMICKý OTISK HORNÍ ČELISTI V INDIVIDUÁLNÍ LŽÍCI 172 Kč 210 61,60 148,40

KORUNKOVÉ NáhRaDY

81101 KORUNKA PLÁŠťOVÁ CELOKOVOVÁ, PREPARACE DO ZTRACENA 1 008 Kč 945 554,20 390,80

81102 KORUNKA PLÁŠťOVÁ CELOKOVOVÁ, PREPARACE SCHůDKOVÁ 1 172 Kč 945 554,20 390,80

81111 KORUNKA PLÁŠťOVÁ Z PLASTU, PREPARACE DO ZTRACENA 742 Kč 630 288,50 341,50

81112 KORUNKA PLÁŠťOVÁ Z PLASTU, PREPARACE SCHůDKOVÁ 800 Kč 683 288,50 394,50

ČáSTEČNÉ SNÍMaTELNÉ NáhRaDY DEfEKTU chRUPU

82001 ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA S JEDNODUCHýMI RETENČNÍMI 
PRVKy - DO 6-TI ZUBů 1 740 Kč 2520 1123,00 1397,00

82002 ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA S JEDNODUCHýMI RETENČNÍMI 
PRVKy - 7 A VÍCE ZUBů 2 024 Kč 2993 1393,90 1599,10

cELKOVÉ SNÍMaTELNÉ NáhRaDY

82201 CELKOVÁ NÁHRADA HORNÍ 3 554 Kč 3885 1865,60 2019,40

82211 CELKOVÁ NÁHRADA DOLNÍ 3 617 Kč 3885 1865,60 2019,40

ORTODONTIcKÉ VýROBKY

76001 ORTODONTICKé DIAgNOSTICKé A DOKUMENTAČNÍ MODELy 217 Kč 315 69,70 245,30

76010 JEDNODUCHý FUNKČNÍ SNÍMACÍ APARÁT (MONOBLOKy, PROPULSOR) 1 612 Kč 1995 838,90 1156,10

76013 STřEDNě SLOŽITý FUNKČNÍ SNÍMACÍ APARÁT (KLAMMT, BALTERS) 2 212 Kč 2520 1395,40 1124,60

76016 SLOŽITý SNÍMACÍ FUNKČNÍ APARÁT (FRäNKEL, BIMLER, LEHMAN, 
HANSA - PLATTE) 3 063 Kč 3465 2212,40 1252,60

76030 JEDNODUCHý DESKOVý SNÍMACÍ APARÁT DO 4 PRVKů (DRÁT, 1 ŠROUB) 1 303 Kč 1260 698,20 561,80

76033 SLOŽITý DESKOVý SNÍMACÍ APARÁT 1 654 Kč 1995 999,90 995,10

76036 CLONy, SKLUZNÁ STřÍŠKA 1 207 Kč 2153 642,50 1510,50

76040 PEVNý APARÁT K ROZŠÍřENÍ PATROVéHO ŠVU 2 416 Kč 3020 1539,50 1480,50

76070 LABORATORNě ZHOTOVENý INTRAORÁLNÍ OBLOUK 678 Kč 735 381,20 353,80

76080 OPRAVA SNÍMACÍHO APARÁTU JEDNODUCHÁ (LOM, 1 DRÁT. PRVEK) 298 Kč 578 194,20 383,80

76081 OPRAVA SNÍMACÍHO APARÁTU S OTISKEM 579 Kč 945 283,60 661,40

Z uvedeného přehledu vyplývá, že všechny re-
gulované výrobky označené jako „plně hraze-
né“ jsou vyráběny se ztrátou, což je neudržitelný 
stav. Sněm KZT ČR vydal prohlášení, že pokud ne-
dojde k rychlé nápravě, v nejbližší době nebude 
již v možnostech zubních techniků tyto výrobky 
vyrábět. <<<

KZT a ekonomika
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>>> Podzim na Výstavišti v Praze – Holešovicích patří 
již po dvaadvacáté dentálnímu veletrhu PRAGODENT. 
Tradičně se zde schází dentální špička jak z ČR, tak i ze 
zahraničí. Letošní  ročník stomatologického veletrhu 
PRAGODENT se uskuteční v termínu 9. - 11. 10. 2014. 

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. Na minulém 
ročníku mezinárodního dentálního veletrhu se pre-
zentovalo celkem 721 firem ze 36 států. Expozice vy-
stavujících firem zaplnily celý Průmyslový palác. Mož-
nost seznámit se s novinkami na dentálním trhu si 
nenechalo ujít celkem 8.892 návštěvníků.

Czechdent, Česká stomatologická akademie a Komo-
ra zubních techniků jsou již pátým rokem odborným 
partnerem Pragodentu. Protože si KZT oblíbila místo 
v rohu v pravém křídle výstavní haly průmyslového 
paláce, najdete zde náš stánek i v tomto roce.

V pátek 10. 10. ve 13.00 hodin proběhne na stán-
ku KZT vyhlášení výsledků 4. ročníku soutěže 
„Škola roku“, které se tento rok účastní 8 škol. Záro-
veň budou výhercům předány ceny. Vítězná škola si 
odnese pohár „Škola roku“ a studenti vítězných vý-
robků obdrží krásný skleněný 3D laserově gravírovaný 
kvádr s protetickým motivem.

Jak již zmínila prezidentka KZT Alexandra Seidlová 
ve svém úvodním slovu, stavíte-li se na našem stán-
ku a jste-li členem KZT, obdržíte zdarma „certifikát“, 
ve kterém Komora zubních techniků potvrzuje, že jste 

řádně registrovanými výrobci zdravotnického pro-
středku. Tento certifikát dostanete v podobě samo-
lepky, kterou si můžete v laboratoři nalepit na viditel-
né místo. Na požádání a za mírný poplatek můžete 
také obdržet originální certifikát s pečetí Komory v pa-
pírové podobě, který se dá zarámovat a také pověsit 
na viditelné místo v laboratoři. Jistě jste zaznamenali, 
že na základě mediální kampaně, jsme byli konečně 
přijati na Ministerstvu zdravotnictví, kde nás požá-
dali o dodání podkladů, které potvrdí, jak těžce pro-
dělečné jsou „íčkové“ kódy. Materiál, který byl zaslán 
na MZ, je otištěn i v tomto čísle magazínu. Ale vzhle-

PRaGODENT 2014 – 22. ROČNÍK 
MEZINáRODNÍhO DENTáLNÍhO VELETRhU 

9. - 11. 10. 2014 - Výstaviště Praha Holešovice

Aktuálně



AKCE
U PŘÍLEŽITOSTI KONÁNÍ
VELETRHU PRAGODENT

9. 10. - 17. 10 2014

Oralium

Aurix L, Aurix L60, Aurosa

Argenpal, Palargen

Oralium Ceramic

500 g + 250 g zdarma

10% sleva, při nákupu nad 10g

15% sleva, při nákupu nad 30g

250 g + 100 g zdarma

K objednávkám nebude účtováno poštovné a balné.

SAFINA, a.s., Vídeňská 104, 252 42  Vestec
 tel.: +420 241 024 111, fax: +420 241 024 292

e-mail: info@safi na.cz

www.safi na.cz

zerce 91 x 275 mm)_korektura.indd   1 27.8.2014   8:41:11
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dem k tomu, že potřebujeme MZ dokázat, že oprav-
du tyto „íčka“ prodáváme za nízké ceny, vytvořili jsme 
jednoduchý dotazník a vás žádáme o spolupráci při 
jeho vyplnění. Na stánku KZT při šálku dobré kávy, 
nebo sklence míchaného nápoje, to zvládnete hravě 
za pár minut. Vám to nevezme moc času a nám to vel-
mi pomůže.

Tím bylo vlastně prozrazeno, že stejně tak jako minu-
lý rok bude součástí stánku KZT ČR bar, kde se bude 
podávat káva a míchané nápoje – členům KZT zdar-
ma výměnou za voucher, který obdrží na našem stán-
ku u informačního pultíku a ostatním návštěvníkům 
za registrační poplatek 30 Kč. 

Přijďte s  námi pohovořit, vyplnit dotazník - 
máme společný problém, pojďme ho společně 
řešit.

Členům Komory bude zaslána poštou volná vstu-
penka na veletrh Pragodent. <<<
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>>> KZT ČR ve spolupráci s firmou Interdent, jejímž 
majitelem je p. Zagožen, pořádá již čtvrtý ročník sou-
těže „Škola roku“. Jak jsme již minule vysvětlovali, prin-
cipem celé soutěže je předat prostřednictvím školení 
ve Slovinsku učitelům zkušenosti, aby mohli dál své 
poznatky předávat studentům. Studenti podle zadání 
a pod odborným dohledem zhotoví výrobky, které jsou 
hodnoceny a nejlepší získá ocenění „Škola roku“. 

4. ročníku soutěže se účastní 8 škol:
České Budějovice, Hradec Králové, Karlovy Vary, Nym-
burk, Ostrava, Plzeň, Praha a Ústí nad Labem 

V tabulce jsou vypsáni soutěžící a odborný dohled 
jednotlivých škol.

Zadání a kriteria pro tento ročník soutěže jsou: 
Zadání  - fazetované korunky
22  
•	 korunka vymodelovaná pro fazetování Super-

pontem C+B
•	 odlitá, ponechaná na vtokovém systému
•	 opískovaná
•	 dosazená na pahýl
•	 vnější plocha opískovaná Interaloxem
•	 vnitřek korunky ponechán od broušení frézou 

při dosazování na pahýl

21
•	 korunka vymodelovaná pro fazetování Super-

pontem C+B
•	 odlitá
•	 opískovaná
•	 dosazená na pahýl
•	 vypracovaná pro fazetování – vyleštěný vnější 

povrch, plocha pro fazetu opískovaná pískem  
250 mikronů a vnitřní plocha korunky vypískova-
ná pískem 110 mikronů

11
•	 korunka vymodelovaná pro fazetování Super-

pontem C+B
•	 odlitá
•	 opískovaná
•	 dosazená na pahýl
•	 vypracovaná pro fazetování
•	 nafazetovaná pryskyřicí C+B
•	 vnější plochy vyleštěny, vnitřní plocha korunky 

opískovaná pískem 110 mikronů

12 
•	 korunka vymodelovaná pro fazetování Super-

pontem C+B
•	 odlitá
•	 opískovaná
•	 dosazená na pahýl
•	 vypracovaná pro fazetování
•	 nafazetovaná pryskyřicí C+B
•	 vnější plochy vyleštěny, vnitřní plocha korunky 

opískovaná pískem 110 mikronů

Všechny korunky budou odevzdány na pracov-
ním modelu spolu s protikusem.

Kritéria hodnocení pro fazetované korunky
1.	 přesnost a těsnost krčkového uzávěru
2.	 body kontaktu
3.	 homogenita použité slitiny po odlití
4.	 kvality vyleštění kovu
5.	 příprava retenční plochy pro fazetu – rámeček  

u krčku, mechanická retence
6.	 přechod fazety na kovové plochy
7.	 kvalita vyleštění fazety (11, 12)
8.	 kvalita zhotovení pracovního modelu a protis-

kusu
9.	 úprava pilířů – Thomsonův řez, odlehčení lakem 

pro cement
10.	 celkový dojem z odevzdané práce

Zadání – Částečná snímatelná náhrada pro 
oboustranně zkrácený zubní oblouk v dolní če-
listi s litým podjazykovým třmenem a celolitý-
mi retenčními prvky.

4. ROČNÍK SOUTĚžE „šKOLa ROKU“VE 
SPOLUPRácI S fIRMOU INTERDENT 

škola můstek - vyrobil náhrada - vyrobil odborný dohled

České Budějovice Menčík Marek Kroutil Radek Bc. Koryčanová Hana

Hradec Králové Kalousková Iva Jánová Veronika Bc. Pitterová Monika

Karlovy Vary Müllerová Jana Maněnová Monika Mgr. Chalupná Hana

Nymburk Jandová Denisa Jelínková Sabina Šotková Kristýna DiS.

Ostrava Klusová Petra Ogieglová Lenka Mgr. Marková Denisa

Plzeň Perlovská Nikola Knížek Tomáš Mgr. Traxmandlová Táňa 

Praha Kováčová Veronika Blažek Jakub Mgr. Lázničková Jolana

Ústí nad Labem Němcová Pavlína Koubová Lucie říhová Ivana

Aktuálně
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4. ROČNÍK SOUTĚžE „šKOLa ROKU“VE 
SPOLUPRácI S fIRMOU INTERDENT 

1.	 retenční prvky - spony celolité na zubech 33 a 44 
- jejich vnitřní plochy upravit skleněnými perlami

2.	 spojovací prvek - leštěný podjazykový třmen - 
dosedovou plochu spojovacího třmene upravit 
skleněnými perlami a mechanicky doleštit

3.	 sedla náhrady - zhotovit licí technikou z MMA In-
teracrylu cast a pro doplnění chybějících zubů 
použít zuby Cross-Linked firmy Polident

Hotovou náhradu odevzdejte na duplikátu pra-
covního modelu a s modelem protiskusu.

Kritéria hodnocení pro snímací náhradu
1.	 umístění litých retenčních prvků se zřetelem na 

dělící linii a ohledem na měrné body na spono-
vých zubech

2.	 průběh a tvar lingválního spojovacího třmene
3.	 vypracování a modelace gingivální části náhrady
4.	 přechod zubů do těla náhrady
5.	 přechod retenčních a spojovacích prvků do těla 

náhrady
6.	 homogenita kovových i pryskyřičných částí ná-

hrady
7.	 artikulace zubů s protikusem
8.	 rozsah a tvar okrajů náhrady
9.	 mechanické vyleštění náhrady
10.	 celkový dojem z odevzdané práce

Původně bylo zadání pro snímací náhradu stanove-
no na:
Částečná snímatelná náhrada s litými kovovými 
prvky a oboustranně zkráceným zubním  oblou-
kem  -  82014 
1.	 stabilizační spona z linguální strany zubů -   33 a 

43 - vyleštěná  - vyleštěný nebo perlablastovaný 
dosed

2.	 litá výztuž podbarvená a spojená s opěrnými ra-
meny 

3.	 spony kombinované (stabilizační rameno lité – 
retenční rameno drátěné)

4.	 zuby MMA (metylmetakrylát)
5.	 se sádrovým protiskusem – horní čelist

Jenže v průběhu školení ve Slovinsku v Celje, které pro-
bíhalo v termínu 25. – 29. 11. 2013 došlo k přehodno-
cení a změně zadání u snímatelné náhrady. Z jakých 
důvodů došlo ke změně v zadání a kritériích hodnoce-
ní, naleznete níže ve vyjádření předsedkyně hodnotící 
poroty Kristiny Frankové, která se za Radu KZT účastni-
la tohoto školení. 

V listopadu loňského roku jsem se v zastoupení Rady KZT 
a hodnotící komise pro soutěž “Škola roku” zúčastnila tý-
denního školení pro vyučující středních a vyšších zdravot-
ních škol oboru zubní technik ve výukovém centru firmy 
Interdent v Celje.

Z důvodů nedostatečně definované podoby náhrady 
nám známé pod kódem 82014 bylo potřeba na místě po-

změnit zadání pro snímací náhradu. Úkol nakonec zněl: 
dolní třmenová náhrada s celolitými retenčními 
prvky
Jsem si jista, že to bylo rozhodnutí správné, protože vyba-
vení výukové laboratoře je zaměřeno především na zho-
tovování kombinovaných fixních a snímacích náhrad 
různých druhů a i školitel Michal Skaza má v této oblas-
ti velké teoretické a především praktické zkušenosti, kte-
ré nám excelentně předával. Z komunikace s vyučujícími 
vyplynulo, že se příště můžeme pustit i do náročnějšího 
druhu náhrad.

Školy musely odevzdat hotové výrobky nejpozději do 
30. 6. 2014 na sekretariát KZT ČR. Výrobky byly pracov-
nicí sekretariátu očíslovány a poté hodnoceny podle 
zadaných kritérií hodnotící komisí. Nikdo vyjma pra-
covnice sekretariátu nezná, pod jakým číslem je která 
škola označena.

Členy hodnotící komise jsou:
Kristina Franková - předsedkyně
Lada Juranová
Jiří Taufer
Pavel Tříska
Jaromír Tříska

Výhrou pro školu je jako tradičně připraven pohár 
„Škola roku“ a pro soutěžící studenty je připravená 
jako výhra velmi pěkný skleněný 3D laserově gravíro-
vaný kvádr s protetickým motivem.

Vyhlášení výsledků soutěže bude probíhat na ve-
letrhu PRAgODENT na stánku KZT v pátek 10. 10. 
2014 ve 13.00 hodin. 

Srdečně Vás zveme, přijďte se podívat. 

Přikládáme některé fotky soutěžních výrobků, ale po-
kud se zastavíte na stánku KZT, tak si výrobky budete 
moci prohlédnout osobně. <<<

1a..1.

2. 2a.
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>>> V  srdci západní Evropy leží na  skalnatém masí-
vu nad soutokem řek Alzette a Pétrusse  město Luxem-
bourg, hlavní město Lucemburského vévodství. Město 
historicky sloužilo jako vojenská pevnost, která byla 
postavena roku 963 na  kopci Bock, což do  dnešního 
dne dokládá systém opevnění a podzemních chodeb. 
Složitý a  členitý terén města je překonáván pomocí 
sta mostů a  nadjezdů. Nejvýznamnější památkou je 
katedrála Notre Dame ze 17. století, pod kterou se na-
lézá krypta českého krále Jana Lucemburského. Pěší 
zóna s nejkrásnějšími balkóny v Evropě, Chemin de la 
Corniche, je hlavní turistickou atrakcí města. Nádher-
ný pohled na údolí a část města ležící na jeho dně se 
naskýtá z Citadelle du St Esprit.

Město Luxembourg je rozděleno na dvě části: příjem-
né starobylé centrum s  pevností a  starými uličkami 
s  kočičími hlavami (světové dědictví UNESCO) a  mo-
derní centrum kolem náměstí du Kirchberg. Ve městě 
sídlí některé instituce Evropské unie: sekretariát Evrop-
ského parlamentu, Soudní dvůr Evropské unie, část 
Evropské komise a Evropský účetní dvůr. Nové město 
je známo početnými konferenčními a výstavními cen-
try. Sídlí zde nejstarší komerční rádio v  Evropě, rádio 
Luxemburg, které vysílá do Británie, Francie, Německa 
a Nizozemska. 
 

Budova „Chambre des Artisans“ v Kirchbergu se stala 
ve dnech 2. - 3. května 2014 místem setkání zástup-
ců členských státu mezinárodní organizace zubních 
techniků FEPPD.

Za Českou republiku se zúčastnila prezidentka KZT 
paní Alexandra Seidlová s pracovnicí sekretariátu paní 
Marcelou Tůmovou.

První den prezidentka FEPPD paní Hilde Wahlen a pre-
zident Lucemburské organizace pan Jacques Horn-
beck přivítali všechny účastníky zasedání a začal řád-
ný program jednání. Po schválení programu jednání 
tohoto zasedání a schválení zápisu z minulého zase-
dání, které se konalo v termínu 2. – 3. 5. 2013 v Bruselu, 
následovaly doplňující volby.  Následkem reorganiza-
ce ve švédské organizaci zubních techniků, byl z funk-
ce uvolněn generální tajemník Jan Eric gyllenram 
a do této funkce byla zvolena dosavadní členka Rady 
FEPPD a prezidentka dánské organizace zubních tech-
niků, paní Marianne Krogsgaard. Ze zdravotních dů-
vodů odstoupil dosavadní viceprezident pan Richard 
Koffu a do funkce viceprezidenta byl zvolen zástupce 
francouzské organizace pan Laurent Munerot.
Zasedání pokračovalo prezentací hospodaření FEPPD, 
přednesené panem Marcem Sledgerem, smluvním 

účetním, po kterém byly odsouhlasené členské pří-
spěvky a rozpočet pro rok 2015. Dosavadní členové 
kontrolního výboru z řad členů FEPPD vyjádřili svůj 
souhlas s pokračováním mandátu a byli jednohlasně 
odsouhlaseni pro další rok. V odpoledních hodinách 
se uskutečnila interaktivní prezentace společnosti  
Troost Media:
1.	 Část – Vzdělávání zubních techniků
2.	 Část – Nový trh: dentální průmysl a zubní lékaři 

versus zubní technici

Druhý den začal zprávou o činnosti právnické firmy 
Contrast, která FEPPD smluvně zajišťuje právní pora-
denství a zastupuje zubní techniky před orgány Evrop-
ské unie (Evropská komise apod.) Práci za uplynulý rok 
prezentovaly Eva Alboort a Sarah Jacques. Všeobecně 
je složité objasnit veřejnosti, včetně právníků, co obnáší 
práce zubního technika a jaké těžkosti se v této profe-
si vyskytují. Představitelky firmy Contrast se snaží ob-
jasnit tyto problémy a vyhovět požadavkům FEPPD. 
Hlavním tématem je připravovaná novela Evropské 
směrnice o zdravotnických prostředcích, do které jsou 
zařazeny veškeré výrobky zubního technika. FEPPD po-
žádala o poradenství v otázkách nesprávného zařazení 
činnosti zubního technika v kódech NACE, o monito-
ring vzdělávání a uznávání kvalifikace zubního technika 
v rámci Evropské Unie. V severských krajinách, kde se 
vyskytuje určité procento dovozu protetických prací ze 
zemí mimo Evropskou unii, se prosazuje návrh uvalení 
DPH na tyto výrobky.

Po obsáhlém výkladu se diskutovalo o možnosti vlivu 
zubních techniků na zlepšení podmínek pro jejich pů-
sobení na evropském trhu.

Po diskuzi přednesly své zprávy členka Rady FEPPD 
paní Marianne Krogsgaard (generální sekretář), paní 
Hana Dohálová (hospodář), vedoucí kanceláře Evy 
Mentens a prezidentka FEPPD paní Hilde Wahlen. Pre-
zidentka ve své zprávě informovala o všech pracov-
ních schůzkách a cestách, které absolvovala v uplynu-
lém roce.

Ve své zprávě nastínila organizaci fEPPD jako:
f  = future – budoucnost – kvalifikovaní, vysoce 
vzdělaní zubní technici, vzájemně uznávaní
E  = evolution – evoluce – jeden zubní tým, jeden 
zubní hlas, jeden zubní svět, jeden cíl
P = people – lidé – veřejné povědomí a informova-
nost, transparentnost pro pacienta (prohlášení o sho-
dě)
P = product safety – bezpečnost výrobků – Normy 
a standardy (CEN/TC55) a směrnice o zdravot. pro-
středcích

VýROČNÍ VaLNÉ ShROMážDĚNÍ fEPPD -
aGM 2014

Aktuálně
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D = digital future – digitální budoucnost není hroz-
ba ale příležitost

Druhý den zasedání pokračovalo otázkami na jednot-
livé členské státy, které v předstihu poskytly zprávy 
o činnosti a situaci v jednotlivých zemích.

Vybíráme ze zpráv zemí:
Dánsko:
Situace zubních laboratoří v Dánsku je velmi špatná. 
V průběhu 3-5 roků se celkový počet laboratoří zredu-
koval z 250 na 140 a situace se moc nelepší. Dentální 
firmy se snaží zakládat vlastní zubní laboratoře se stej-
nými kompetencemi. Organizace vede dialog s Asoci-
ací zubních lékařů ve snaze spolupracovat ve vzdělá-
vání zubních techniků. Organizace zubních techniků 
má také zástupce na Ministerstvu zdravotnictví Dán-
ska, konkrétně v expertní skupině pro zdravotnické 
prostředky ve stomatologii.

Rovněž se stali členem Dánské obchodní Komory 
v oblasti pro zdravotní politiku. Dánská obchodní Ko-
mora reprezentuje 17000 společností a 100 organizací 
v rámci obchodních, konzultačních a znalostních slu-
žeb, zkušeností a dobrých životních podmínek a do-
pravy. Získali tím důležitý politický hlas v dánském 
podnikání.

francie:
UNPPD jako profesní organizace se snaží objasnit ve-
řejnosti zodpovědnost zubních techniků za kvalitu 
svojí práce a za shodu výrobků s evropskými směr-
nicemi. Značka „Prothese dentaire francaise“ – Fran-
couzské protetické náhrady označují původ protetic-
ké práce. Mnohé zubní laboratoře šly dolů s obratem 
někdy až o 30 %, oficiální zdroje uvádí minimálně  
12 % proti minulému roku. Jednou z příčin horších 
ekonomických podmínek je snižování kupní síly pa-
cientů a zvyšování importu z krajin nízkonáklado-
vých zemí. Mění se společnost a ekonomika, ve které 
se žije. Zubní laboratoře se budou muset přizpůsobit 
měnícímu se ekonomickému prostředí, poptávce pa-
cientů a novým technologiím v profesi. 

Od června 2014 mají zubní lékaři povinnost používat 
nový číselník úkonů zubních náhrad a poskytnout pa-
cientovi odhad ceny protézy. Tento odhad obsahuje 
prodejní cenu výrobku (nikoli kupní cenu laboratoře), 
strukturální náklady a výši poplatku lékaře. Tento nový 
právní předpis vyžaduje, aby zubní lékaři spolupraco-
vali s jejich organizací a pochopili strukturu cen v la-
boratoři a přizpůsobili číselník tak, aby to pacient do-
stal proplaceno ze zdravotního pojištění.

holandsko:
Holandská organizace zubních techniků se stále ještě 
vzpamatovává z negativních vysoce rostoucích cen 
zubních lékařů během experimentu s volnými cena-
mi v roce 2012, ten byl zrušen hlasováním parlamen-
tu po šesti měsících. Velké množství pacientů odkládá 
všechny druhy (zubní) péče z důvodu vyššího ročního 

příspěvku při využití zdravotní péče. Negativní nálada 
a tento příspěvek měly velký negativní efekt na obrat 
zubních laboratoří.

V roce 2008 organizace spustila webové stránky 
www.mijnmond.info s cílem informovat zubní léka-
ře a pacienty o všech řešeních, která může holandský 
zubní technik nabídnout. Každý rok se funkčnost této 
stránky rozšiřuje a nyní zahrnuje vědecky podložené 
informace o často kladených otázkách, funkcích so-
ciálních médií, video materiály a novou funkci, která 
je provozována redakcí vedoucího zubotechnického 
magazínu v Holandsku: Tandtechnisch Magazine.

chorvatsko:
Chorvatská zubní komora je autonomní a nezávis-
lá profesní organizace se statutem právnické osoby 
a veřejným správním orgánem. Každý zubní technik, 
který pracuje v zubní laboratoři na území Chorvatska, 
musí být členem Komory. Zubní technici potřebují li-
cenci k provozování praxe, bez ohledu na to, jestli pra-
cují ve vlastní laboratoři nebo jsou zaměstnanci. Kaž-
dých 6 let jsou povinni obnovit svou licenci, aby bylo 
zachováno právo provozování praxe. Podmínkou pro-
dloužení licence je pokračování ve vzdělávání. Chor-
vatská zubní komora má 1725 zubní techniků, všichni 
jsou nezávislí, ale pouze 390 jsou majitelů zubních la-
boratoří. Čtyřikrát ročně vydává Komora profesní ča-
sopis pro zubní techniky „Dental design“. 

Bohužel, situace na trhu není dobrá. Chorvatsko je 
stále v recesi, mnoho lidí je nezaměstnaných. Vláda 
zavedla novou daň na všechny neopracované ma-
teriály, naštěstí všechny výrobky vyráběné zubními  
techniky jsou od daně osvobozené. Modernizace 
oboru postupuje rychle a investice do nových tech-
nologií jsou nutností, chcete-li zůstat na trhu. Za této 
situace má mnoho zubní techniků problémy přežít.

Itálie:
Confartigianato Dentall Technicians (dále CDT), je aso-
ciace italských zubních techniků, která reprezentu-
je asi 3.700 laboratoří z celé Itálie. Aktivitou CDT, kte-
rá zastupuje všeobecné zájmy ve vztahu k úřadům 
a veřejnosti je zaměřené především na profesní pro-
fil a novelu evropské směrnice o zdravotnických pro-
středcích. 

Hlavní myšlenkou se stala ochrana práv pacienta 
v oblasti stomatologie způsobem:

•	 Vědět, kdo výrobek, který má pacient v ústech 
vyrobil

•	 Mít jistotu, že výrobek byl vyroben společností, 
která spadá do působnosti pravidel o zdravot-
nických prostředcích

•	 Mít záruku, že výrobek byl realizován a kontro-
lován během celého procesu výroby, být scho-
pen podat podnět k zahájení namátkové kontro-
ly produkce, která je vyráběna dle jednotlivého 
vzorku

Aktuálně
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V této souvislosti, v červenci 2013 CDT vytvořilo 
a předložilo dvě změny pro „Návrh k nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady o zdravotnických prostřed-
cích, kterou se mění směrnice 2001/83/EC, nařízení 
(EC) No 178/2002 a nařízení (EC) 1223/2009.

Norsko:
Asociace norských zubních laboratoří – NTF čítá 140 
členů, kteří reprezentují 120 zubních laboratoří. Vzhle-
dem k tomu, že asociace NTTF v současné době před-
stavuje přibližně 42 – 45 % oboru, je jedním z jejich 
hlavních cílů zaměřit se na získání více členů, protože 
to vidí jako nejlepší možnost jak ovlivnit politiky, ob-
čany a ostatní. 

Dalším z jejich strategických cílů je informovat paci-
enta o jeho možnostech v případě, že potřebuje zub-
ní náhradu. Momentálně, protože nemají rozpočet pro 
velkou kampaň, se chtějí dostat k pacientům pomocí 
internetu a poskytnout jim informace, které hledají. 
Vyvíjí webové stránky zaměřené na pacienty, na kte-
rých se budou snažit odpovídat na všechny možné 
otázky.

V oblasti vzdělávání NTTF vytvořila program, včetně 
kurzů spojených s naší rolí zdravotnických pracovníků, 
komunikační kurzy a kurzy pro naši profesi. Tyto kurzy 
jsou určeny pouze pro členy a udělují se za ně body, 
které vedou až k diplomu.

Slovensko
SKZT se snaží prosazovat požadavky, které by mohly 
ulehčit práci zubních techniků prostřednictvím har-
monizace jejich vzdělávání v Evropě. SKZT poslala 
do Bruselu materiály ohledně vzdělávání na Sloven-
sku, neboť jsou jednou z mála zemí, kde zubní techni-

ci mohou studovat tento obor na vysoké škole.

Zaslali taktéž záležitosti, které dělají slovenským zub-
ním technikům starosti:
1.	 Připomenutí představitelům EU o nesprávném 

zařazení zubních techniků ve statistické klasifi-
kaci. Výrobek zubního technika není produktem, 
který je vyráběn na sklad, ale individuální, neo-
pakovatelný výrobek jen pro jednoho pacienta 
na světě.

2.	 Prosazování klasifikace profese zubního technika 
v rámci EU pod ministerstvo zdravotnictví jako 
regulované povolání.

3.	 Zahájení jednání o směrnici pro zveřejnění jed-
notné dokumentace pro protetickou práci pro 
zdravotní pojišťovny, s jasným rozdělením ohod-
nocení pro zubního lékaře a zubního technika, 
který bude taktéž obsahovat část pro pacienta.

Zubní technici mají povinnost registrace, která je ve-
dena SKZT, která má k dispozici údaje o 1139 zubních 
technicích. Podle § 63 zákona 578/2004, musí regis-
trační karta obsahovat základní informace a taktéž 
adresu přechodného bydliště, jestliže zdravotnický 
pracovník má trvalé bydliště mimo území Sloven-
ska, údaje o zaměstnavateli nebo jiném typu pracov-
ních podmínek, údaje o odborné způsobilosti, dalším 
vzdělávání, celoživotním vzdělávání a historii prová-
dění profese. Zdravotnický pracovník musí doložit 
vzdělávací dokumenty a doklad o zaplacení regist-
račního poplatku. Nutnost těchto dokumentů se stala 
ještě závažnější, díky novému zákonu 153/2013 o ná-
rodním informačním zdravotnickém systému, který 
vstoupil v platnost k 1. 7. 2013.

švédsko:
Po několika letech poklesu hlásí Švédsko stabilizaci 
trhu, s malou vzestupnou tendencí v oblasti prode-
je produktů vyráběných zubními techniky. Velký vliv 
mají nové technologie a investice do vybavení CAD/
CAM zařízení se zdají být úspěšné. Modernizace ob-
chodu se pohybuje rychle a změny jsou význam-
né. Posledních pár let je dovoz výrobků vyráběných 
zubními techniky z nízkonákladových zemí zhruba 
na stejné úrovni, cca 10 %.

Läkemedelsverket, agentura pro zdravotnické výrob-
ky, udělala přehled o ordinacích s CAD/CAM systé-
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reklama

my a rozhodla, že zubaři jsou považováni za výrobce 
v případě ordinace s CAD/CAM systémem. Proto se 
musí registrovat a dodržovat pravidla a předpisy, které 
se vztahují na výrobce. Zubař má plnou odpovědnost 
jako výrobce. Läkemedelsverket bude i nadále spolu-
pracovat s jinými švédskými orgány a pokusí se do-
sáhnout shody s ostatními orgány v rámci Evropské 
unie, pokud jde o odpovědnost výrobce.

Závěrem byli všichni účastníci zasedání požádáni 
o určení 3 hlavních priorit FEPPD pro následující ob-
dobí, které byly zahrnuty do závěrečného usnesení. 
Datum Výročního valného shromáždění FEPPD v roce 
2015 bylo stanoveno na 8. – 9. května.

Usnesení aGM 2014. 
Usnesením z Výročního valného shromáždění FEPPD, 
květen bylo rozhodnuto,

1.	 Usilovat o dosažení správné interpretace článku 
(19) 2 v evropské směrnici o zdravotnických pro-
středcích. Prohlášení o shodě by mělo být vždy 
odevzdáno do rukou pacienta. Nejen pracovníci, 
kteří zubní náhrady vyrábějí, ale i další odborní-
ci v poskytování zdravotní péče musí splnit tuto 
povinnost. Prohlášení musí obsahovat detailní 
informace o původu, včetně informací o každém 
jednotlivém kroku výrobního procesu zakázko-
vého zdravotnického prostředku. 

2.	 Podporovat možnost volného pohybu zubních 
techniků v rámci Evropské unie. Zubní technici 
by měli deklarovat svůj zájem schválením Evrop-
ského profesního průkazu před Evropskou komi-
sí.

3.	 Pokračovat v úsilí o odstranění velkého rozdílu 

mezi jednotlivými úrovněmi vzdělání a kvalifika-
cí zubních techniků v rámci Evropské unie. 

4.	 Přijmout Evropský akční plán za účelem identi-
fikace problémů, kterým čelí členské organizace 
v oblasti klasifikace zubních techniků v Evrop-
ském nařízení 1893/2006, které ustanovuje sta-
tistické klasifikace ekonomických aktivit NACE. 
Evropský akční plán zabezpečí koordinaci patřič-
ných opatření, které budou garantovat prospěch 
členských států.

5.	 Identifikovat rozdíly mezi režimy DPH aplikova-
nými ve státech Evropské unie a vytvořit větší 
povědomí o těchto rozdílech a jejich důsledcích.

6.	 Pokračovat v úsilí o lobování na evropské úrovni. 

7.	 Pokračovat v monitorování vývoje legislativy tý-
kající se zubních techniků na evropské úrovni.

8.	 Zasazovat se o uznání technických kompetencí 
zubních techniků. Zubní technici a zubní léka-
ři by se měli snažit o lepší spolupráci a vzájem-
né uznání profesních kvalifikací. Obě profese by 
měly být součástí “dentálního týmu”, ve kterém 
zubní technici přispívají svými technickými kom-
petencemi ku prospěchu pacienta. 

9.	 Dodržovat etický kodex v komunikaci a ve vzta-
hu k pacientům a veřejnosti (Benátský kodex). 

10.	 Na Evropské úrovni koordinovat shromažďo-
vání a evidenci informací o dentálních zdravot-
nických prostředcích, které nejsou v souladu 
s platnými standardy kvality. Správně zdoku-
mentovaný soubor bude použit jako důkaz pro 
vznesení podnětu pro řešení tohoto problému 
na národních a evropské úrovni. <<<
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>>> Poslední dobou si stále více uvědomuji, že někdy 
záleží i na zdánlivých maličkostech, které ve výsledku 
hrají zásadní roli a nezřídka mohou rozhodnout tře-
ba i o existenci zubní laboratoře. Kam tímto směřuji? 
Chtěla bych se zaměřit a rozebrat drobnou položku 
v sazebníku a ceníku mnoha z vás: studijní modely. 
Jedná se o problematický I kód, který nebyl, tak jako 
mnoho dalších I kódů, navýšen od roku 1996.

Studijní model/y mohou být zhotovovány v zubních 
laboratořích, které jsou zaměřeny na protetiku, ale 
mnohem častěji se s nimi setkáváme v laboratořích 
zaměřených na ortodoncii. 

Ortodontický studijní model musí být přesnou troj-
rozměrnou reprodukcí morfologie tvrdých a měk-
kých tkání dutiny ústní. Technicky musí splňovat po-
žadavky na modelovou diagnostiku ortodontické 
vady chrupu, na návrh léčebného plánu a na zhoto-
vení ortodontického aparátku. Kromě toho zůstává 
model trvalým dokumentačním materiálem, který ne-
zaměnitelným způsobem zachycuje stav chrupu před 
léčbou, v jejím průběhu a i po ukončení. Je v tomto 
směru zdrojem řady přesných informací. Fotogra-
fie modelu a jeho digitalizace má menší vypovídající 
hodnotu. 

Báze modelu musí být ořezána podle tří na sebe kol-
mých rovin: podle roviny raphe mediana (rovina verti-
kální), podle roviny tuberů (rovina tranzverzální) a po-
dle roviny okluzní (rovina horizontální) (obr. 1, 2, 3).

Seříznutí laterálních úseků (obr. 4) může být u obou 
modelů úhlově odlišné, naprosto souhlasná však musí 
být úprava dorzálně. Platí, že položíme-li modely bez 
anatomického registrátu skusu na dorzální plochu, 
opisují přesně situaci v okluzi (obr. 3).

V sazebníku se studijní modely v ortodoncii nachází 
pod kódy 76001/86001 a cena je stanovena za jeden 
pár modelů (tedy model horní i dolní čelisti), zatím-
co v protetice jsou zařazeny mezi samostatné výrobní 
fáze, najdeme je pod kódy 70001/80001 a cena je sta-
novena za jeden kus. 

Nevím z jakého důvodu, ale už ve starých sazební-
cích došlo k velké nespravedlnosti u stanovení ceny 
za tyto modely.

Ceny zobrazené v růžových políčkách v sazebníku 
nenajdete, ale názorně vystihují, jak nesmyslně byl 
sazebník sestaven, a to hlavně z toho důvodu, že 
na odlití protetických a ortodontických modelů jsou 
kladeny rozdílné nároky. 

VĚřTE, I MaLÉ POLOžKY NENaVýšENých 
I KóDŮ MOhOU BýT LIKVIDaČNÍ
Naděžda Kroupová

1.

4.

3.

2.
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V začátku jsem se již zmínila, jaké požadavky jsou kla-
deny na ortodontické modely a jak důležité je dodr-
žení rovin při ořezání modelů, jak důležité je ořezání 
obou modelů dorzálně, aby při postavení do roviny 
tuberů měl zubní lékař přesný obraz toho, v jakém 
mezičelistním vztahu se čelisti nachází a o jakou or-
todontickou vadu se jedná a jaký má stanovit léčebný 
plán. A právě to je úsek práce, který se u protetické-
ho modelu neřeší a tím je jeho zhotovení jednodušší 
a poměr cen ortodontického a protetického studijní-
ho modelu by měl být opačný.

V ortodoncii jsou tyto studijní modely správně nazý-
vány ORTODONTICKé DIAgNOSTICKé A DOKUMEN-
TAČNÍ MODELy. Jak již bylo zmíněno, jsou zhotovová-
ny každému pacientovi na počátku, někdy v průběhu 
a také na konci ortodontické léčby. 

Vzhledem k tomu, že v současnosti se ve všech vy-
spělých zemích používají k úpravě postavení zubů 
a vad skusu hlavně fixní ortodontické aparáty, protože 
pouze ty umožňují zcela kontrolovaný pohyb se zuby 
ve všech směrech, což snímací aparáty nedokáží, jsou 
fixní aparáty jednoznačně stěžejní metodou pro léčbu 
většiny vad. Pro ortodontické laboratoře to znamená 
úbytek práce při zhotovování snímacích aparátů, ale 
naopak nárůst práce s odléváním studijních modelů. 
Z průzkumu v různých ortodontických laboratořích 
víme, že tyto modely zaujímají 1/6 někde dokonce 1/5 
z celkového objemu práce laboratoře. Bohužel Minis-
terstvem zdravotnictví bylo stanoveno, že v sazební-
ku bude vždy jeden výrobek plně hrazený z veřejného 
zdravotního pojištění všem pacientům – a v ortodon-

cii, protože pro pojišťovny se nejedná o velkou finanč-
ní položku, v rámci celé ortodontické léčby, byly tímto 
výrobkem určeny studijní modely. Z tohoto důvodu 
a také proto, že tento íčkový kód je silně finančně pod-
hodnocen a těžko se některým technikům dohaduje 
cena s lékaři. Některé ortodontické laboratoře odmí-
tají studijní modely odlévat – je to pro ně ztráta času, 
který mohou věnovat specializované práci. Lékaři se 
proto často obrací i na protetické laboratoře, které jim 
tuto práci vezmou i za nízkou cenu, aniž by si uvědo-
movaly, jak silně tuto výrobu při nízkých cenách musí 
dotovat z jiných výrobků.

Proto jsem se rozhodla, i když nejsem žádný ekonom 
a nestudovala jsem žádnou matematickou školu, že se 
pokusím na jednoduchých zcela pochopitelných pří-
kladech, kde si vystačíme se selským rozumem, uká-
zat, jak těžce prodělečný je I kód studijních modelů. 
Ukážeme si, že pokud někdo dosud nenavýšil íčkový 
kód studijní modely a vyrábí je za ceny z roku 1996 
a ve velkém množství, může to pro něho být likvidač-
ní, a dříve či později je jeho laboratoř odsouzena k zá-
niku. Příklady budu uvádět velmi zjednodušeně a za-
hrnu jenom nejdůležitější položky a některé budou 
pouze orientační, hlavně položka nájmů, protože ka-
ždý kraj, město, vesnice se může pohybovat v jiných 
cenových relacích.

Takže si hypoteticky představte, že máte laboratoř, 
která bude vyrábět pouze studijní modely za cenu ze 
sazebníku z roku 1996, což je jeden pár za 67,90 Kč, za-
okrouhleno 68 Kč. Pro další výpočet je pro nás důležité 
stanovení času, za který modely zhotovíme.

kód cena za 1 kus cena za 1 pár

70001/80001 45 Kč 90 Kč

76001/86001 33,65 Kč 67,90 Kč
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Pokud to trochu ošidíme, nebudeme příliš řešit retuš 
a úpravu hran a budeme řetězit výrobu, tzn. odlévat 
více modelů najednou, mohli bychom se v časovém 
snímku dostat až na 30 minut. 

Pro naši další ukázku použijeme hodnotu 40 minut, 
protože chceme samozřejmě zhotovovat modely, 
za které se nemusíme stydět. V ukázce porovnáme 
dvě zubní laboratoře. Jednu, ve které pracuje pouze 
1 zubní technik OSVČ a druhou, ve které pracují 3 za-
městnanci.

Protože se mzda zaměstnance vyplácí jednou za mě-
síc, budeme počítat s jednoměsíční výrobou. Při 8 
hodinové pracovní době, se odpracuje za průměr-
ný měsíc 171 hodin (to je 10260 minut). Když jeden 
pár studijních modelů se zhotoví za 40 minut, potom 
za 10260 minut se zhotoví 257 párů modelů. 

(10 260 : 40 = 256,5 = cca 257)

V zubní laboratoři se 3 zaměstnanci při 8 hodino-
vé pracovní době odpracují 171x3 = 513 hodin (to 
je 30780 minut). Za 30780 minut zhotoví 3 technici  
zhruba 770 párů modelů.

Budeme pokračovat tím, že odečteme cenu materiálu 
od celkové sumy peněz, kterou jsme dostali.

V laboratoři s jedním zubním technikem to bude: 
257 párů modelů x 14 Kč = 3 598 Kč
17 476 – 3598 = 13 878 Kč

V laboratoři se třemi zaměstnanci to bude:  
770 párů modelů x 14 Kč = 10 780 Kč
52 360 – 10 780 = 41 580 Kč

Pořád vám připadá, že to ještě není tak zlé? Tak nyní 
musíme odečíst položky jako je nájem laboratoře, 
energie, u OSVČ povinné zálohy na sociální a zdravot-
ní a u zaměstnanců mzdu a odvody ze mzdy.

Tady už to moc optimisticky nevypadá a to jsem zde 
nezahrnula plno dalších položek potřebných pro  

Zhotovení jednoho páru diagnostických, dokumentačních modelů

kód výrobek jednotlivé úkony celkem minut

76001
dokumentační modely

1 pár

odlití
ořezání horního modelu
ořezání dolního modelu
ořezání do skusu a do rovin
úprava hran modelů a tvaru podstavce
retuš a popsání modelů

14
4
4
7
6
5

40

76001  -  ortodontické diagnostické a dokumentační modely

zhotovení materiál množství jednotka cena cena za množství

sádra sádra kamenná 0,450 kg 1 kg 30,40 13,68

celkem 13,68

Pokud budeme odlévat a ořezávat modely podle všech pravidel a budeme provádět i retuš, tak potom 
bude časový snímek zhotovení modelů vypadat asi takto:

(30 780 : 40 = 769,5 = cca 770)

Nyní spočítáme, kolik dostaneme peněz 
za  257/770 párů modelů, když za  jeden pár do-
staneme 68 Kč

V laboratoři s jedním zubním technikem to bude: 
257 x 68 = 17 476 Kč
V laboratoři se třemi zaměstnanci to bude:  
770 x 68 = 52 360 Kč

Zdá se vám to docela dost? Tak to trošku ponížíme 
o ty nezbytně nutné náklady laboratoře. Tak nejdůle-
žitější je materiál, protože bez toho bychom nic ne-
vyrobili a to je hlavně sádra, drobné vedlejší provozní 
materiály (např. dezinfekční roztok či spray na otisky 
apod.) nebudu vůbec počítat. Studijní modely odlé-
váme sádrou kamennou a na jeden pár modelů po-
třebujeme cca 450 g sádry, což je 0,45 kg. Pytel levnější 
sádry stojí cca 760 Kč, tj. 1 kg za 30,40 Kč a sádra po-
třebná na modely stojí 13,68 Kč. Vzhledem k tomu, že 
jsou na trhu i dražší sádry počítala bych pro jednodu-
chost 14 Kč na jeden pár modelů.
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1 zubní technik 
OSVČ

3 zubní technici 
zaměstnanci

počet odpracovaných minut za 1 měsíc 10 260 30 780

počet odlitých párů modelů za 1 měsíc 257 770

počet Kč za odlité modely za 1 měsíc 17 476 Kč 52 360 Kč

počet Kč za spotřebovanou sádru 3 598 Kč 10 780 Kč

po odečtení materiálu zbývá Kč 13 878 Kč 41 580 Kč

Ø pronájem laboratoře 12 m2 3000 Kč 24 m2 4 500 Kč

energie 2 500 Kč 4 000 Kč

min. zálohy na zdravotní OSVČ 1 752 Kč 0 Kč

min. zálohy na sociální OSVČ 2 652 Kč 0 Kč

minimální mzda 1 zaměstnance 10 800 0 Kč 32 400 Kč

odvody za 1 zaměstnance 3 672 0 Kč 11 016 Kč

3 974 Kč -10 336 Kč

1 zubní 
technik OSVČ

počet odpracovaných minut za 1 měsíc 10 260

počet odlitých párů modelů za 1 měsíc 257

počet Kč za odlité modely za 1 měsíc 17 476 Kč

počet Kč za spotřebovanou sádru 3 598 Kč

po odečtení materiálu zbývá Kč 13 878 Kč

Ø pronájem místa v laboratoři vč. energií 10 000 Kč

min. zálohy na zdravotní OSVČ 1 752 Kč

min. zálohy na sociální OSVČ 2 652 Kč

-526 Kč

KZT a ekonomika

provoz laboratoře, jako je například povinné pojiš-
tění laboratoře, účetní, úklid, údržba a jiné provozní 
náklady, které má někdo vyšší někdo nižší, nicméně 
v konečném důsledku to znamená, že výsledek by 
byl ještě mnohem horší. U laboratoře, kde je 1 zubní 
technik OSVČ, se sice objevuje plusové číslo, ale jen 
pro porovnání minimální mzda v ČR od 1. 8. 2013 činí 
50,60 Kč na  hodinu a zkuste si naše výsledné číslo 
podělit 171 odpracovanými hodinami a dostanete 
se na 23,20 Kč za hodinu, takže to není ani polovi-
na minimální mzdy. V případu laboratoře, která má za-
městnance, vidíme, že ten propad je mnohem horší, 
protože zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést 
povinné odvody za zaměstnance. Úmyslně se zde kal-
kulovalo s minimální mzdou technika, který může pra-
covat pouze pod dohledem, kdyby byla mzda vyšší, 
propad by byl daleko větší.

Ještě bych ráda zmínila jednu situaci, se kterou se 
můžeme setkat, když si zubní technik pronajme mís-
to v laboratoři. Zjišťovala jsem, kolik takový pronájem 
místa stojí, a úplně nejnižší cena se pohybovala okolo 
10 000 Kč se vším všudy kromě materiálu. 

U takového případu by tabulka pro laboratoř s 1 zub-
ním technikem vypadala takto:

Tak co? Myslím, že k tomu není co dodat. Čísla ho-
voří docela jasně a já jsem tímto rozborem chtěla 
jenom poukázat na to, že i drobné íčkové položky 
v sazebníku, které nebyly navýšeny proto, že se jed-
ná o malou částku, mohou být velmi nebezpečné, 
hlavně v případě, kdy se jich vyrábí více. 

Ten, kdo si dokáže cenu vykalkulovat, dospěje 
k tomu, že by se správně studijní modely měly účto-
vat minimálně za 240 Kč, ale bohužel tato cena je 
neprůchodná, jak již bylo zmíněno, je to I kód plně 
hrazený pojišťovnou a celková úhrada 217 Kč (pro 
ordinaci+laboratoř), je Ministerstvem zdravotnictví 
stanovena jako cena maximální a nesmí ji překro-
čit ani laboratoř. Tomu, kdo si cenu nedokáže 
vykalkulovat a  účtuje ji za  ceny z  roku 1996, 
jsem chtěla otevřít oči.

Na závěr ještě jednou upozorňuji, že ceny za nájmy 
a energie jsou opravdu jenom orientační. Každá la-
boratoř je může mít různé. Ale nakonec si můžete 
ty své ceny do té jednoduché tabulky doplnit a uvi-
díte… <<<
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>>> Vzhledem k  tomu, že ekonomické povědomí se  
u  nás zubních techniků v  posledních letech příliš ne-
změnilo, otiskujeme znovu článek, který měl hodně 
ohlasů a je i dnes aktuální. 
 
Vážení kolegové, tolik toho již bylo řečeno a napsá-
no na téma - naše ceny. Pohybujeme se v prostředí, 
které je ekonomicky naprosto nezvládnuté, naše ceny 
v žádném ohledu neodpovídají ostatnímu ekonomic-
kému prostředí, do kterého ale zařazeni jsme, jako 
podnikatelé a občané tohoto státu. 

Všichni víme, jak nás vždycky zaskočí, když nám nějaký 
řemeslník předloží fakturu za svoji práci:
Instalatér za výměnu vodovodní baterie, opravář prač-
ky za vyčištění filtru, nebo výměnu prasklé hadice, 
malířské práce a další a další. Obvykle mají taxu za ho-
dinu práce, počítají „každou započatou, k tomu mate-
riál - každé těsnění, každý šroubek, hadičku, a k tomu 
cestu – mnohdy cesta podstatně převyšuje cenu pro-
vedené opravy. 
Sice se pohoršujeme, ale zaplatíme, s vědomím, že 
levnější služby neseženeme, a s komentářem, že „tak 
se vydělávají peníze...“
ano, tak se vydělávají peníze!

Jak je možné, že „obyčejný“ instalatér, malíř, kominík, 
zedník, automechanik, a další a další profese, dokáží 
předložit klientovi účet za svojí práci, ve kterém mají 
rozepsanou svoji práci tak, aby nedělali nic zadar-
mo. Jak je možné, že my toto stále ještě neumíme, 
ke strukturovanému účtu se stavíme skepticky a dál 
děláme obrovskou část práce zadarmo? 

Byla jsem v autoservisu - zaujala mě tabulka, kde jsou 
rozepsané hodinové sazby na práci (viz. autentické 
foto). Zeptala jsem se, v čem spočívá rozdíl mezi saz-
bou T1, T2 a T3. (Tarif 1,2,3). Tady je odpověď: 

T1 – základní sazba - tarif se používá pro základní 
operace při opravách a údržbě – např. výměna svíček, 
pneumatik, odstrojování vozu …- tuto práci vykoná-
vají pracovníci, u kterých není nutné žádné odborné 
vzdělání - jsou pouze „zaučeni“ 

V tomto případě je základní hodinová tarifní T1sazba 
635 Kč - tj. 10,59 Kč na minutu! 

T2 – mechanická práce - tarif je určen pro komplex-
ní úkony při opravách a seřízení mechanických a elek-
trických částí, karoserie a laku – seřízení motoru, vý-
měna těsnění hlavy válců, oprava startéru, oprava 
nebo výměna karosářských částí a laku… Tuto práci 
vykonávají pracovníci, kteří mají potřebné vzdělání 
pro profesi automechanik.
V tomto případě je hodinová tarifní T2 sazba 797 Kč –
tj. 13,29 Kč na minutu!

T3 - vysoce kvalifikovaná práce – tento tarif se používá 
pro velmi náročné práce, které vyžadují mít k dispozici 
moderní přístroje, a pracovníky s vysokou kvalifikací 
(obvykle po absolvování školení v dané firmě, kterou 
autoservis zastupuje) – prohlídka a oprava elektronic-
kých systémů (napojení na počítač) seřizovaná přední 
nápravy, rovnání karoserie a rámu. Tady je hodinová 
sazba 998 Kč- tj. 16,64 Kč na minutu! 

POZOR- toto je pouze cena za práci, materiál se 
ve všech případech přičítá!

Je to drahé, nebo je to v pořádku? V porovnání s ostat-
ními službami, které si platíme, je to v relaci. Víme, kolik 
platíme za různé servisní a řemeslné práce. 
Malíř, který mi vymaloval chodbu před laboratoří- 
cca 20m2 – byl hotov za dopoledne, a dal mi fakturu 
na 2.352 Kč.

KOLIK BY STáLY ZUBY V aUTOSERVISU?!
Alexandra Seidlová

Značka Citroen má přitom jedny z nejnižších cen prací v ČR.
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Budu měnit linoleum v laboratoři ve vstupní recepci- 
cca 16m2 a mám rozpočet i s podkladovou vyrovná-
vací hmotou - cca 11.950 Kč, z toho práce je asi polo-
vina částky.  

V porovnání s ostatními službami, které si platíme, je 
to v relaci. 
Nic není levné, nic není zadarmo. 
Je to ale v relaci s porovnáním hodnoty naší práce? 

Při nejrůznějších úvahách a výpočtech docházíme 
k hodnotě minutové sazby (tarifu) za naši práci někam 
k sedmi korunám, při zohlednění všech potřebných 
rezervních a investičních fondů a dostáváme někam 
k deseti korunám za minutu. Už to se zdá být nějak 
„podivně mnoho“ a výrobek se jeví jako neprodejný. 
V jakém podivném světě se to pohybujeme?

Kdy už nám všem dojde, že naše práce je vysoce kva-
lifikovaná, k jejímu výkonu potřebujeme moderní, ne 
levné vybavení, které považujeme my i naše okolí 
za samozřejmost. 

Přeneseme-li se na chvíli do autoservisu - každý z nás, 
kdo vystudoval obor, patří minimálně do skupiny, kte-
rá by měla účtovat tarif T2 – tj. 13,29 Kč na minutu. 

Mnozí z nás jsou specialisté, kteří dovedou mnohem 
víc, než je běžné a než na co nás vybavilo studium 
na škole. Pokrok za posledních 15 let se nedá nevidět 
a naši reflexi s tímto pokrokem nám nikdo nemůže 
upřít - kdo z nás před cca 15ti lety měl zkušenosti s ke-
ramikou, nebo dokázal vyrobit zásuvné spoje, nebo 
hybridní náhrady různého typu - a dnes je toto pro 
většinu z nás běžnou věcí. Měli bychom automatic-
ky zapadat do skupiny, která účtuje tarif T3. –16,64 Kč. 

A potom máme absolutní špičku - od implantátů, přes 
zirkonové a titanové práce až po nejnovější počítačo-
vé technologie - kam s nimi? Další skupina, kterou ně-
které profese ani neznají, tarif T4 - někde okolo 20ti 
Kč/min- tj 1.200 Kč/hod. Hodina konzultace u advoká-
ta – nezastupitelného odborníka - se pohybuje někde 
mezi 1300-1500 a více - proč bychom u špičkových 
prací nemohli mít podobnou sazbu?

Zní to jako pohádka, ale věřte, že je to realita, kterou si 
dříve nebo později prostě musíme přiznat. Doby, kdy 
byla naše práce, kterou odvádíme zadarmo, musí být 
minulostí. 

Několik příkladů pro demonstraci:

pryskyřičná korunka 90 minut obvyklá cena cca 300 Kč =3,34 Kč/min (!)

90 minut tarifní cena T2 13,29 Kč/min. =1.196 Kč (!)

celková náhrada 500 minut obvyklá cena cca 2.200 Kč =4,40 Kč/min (!)

500 minut tarifní cena T2 13,29 Kč/min. =6.645 Kč (!)

metalokeramická korunka 350 minut obvyklá cena cca 1.500 Kč =4,29 Kč/min (!)

350 minut tarifní cena T2 13,29 Kč/min. =4.651 Kč (!)

ano, v autoservisu by nám naúčtovali za pryskyřičnou korunku 1.196 Kč.

ano, v autoservisu by nám naúčtovali za totál 6.645 Kč.

ano, v autoservisu by účtovali za metalokeramickou korunku 4.651 Kč.
a pozor - znovu podotýkám, že materiál se přičítá - toto je pouze cena za práce a režie.

Netvrdím, že bychom teď v tuto chvíli měli prodávat 
za takové, či podobné ceny, jenom demonstruji, jak 
špatně oceňujeme vlastní práci. 

Základem této úvahy je fakt, že je třeba brát v úvahu 
hodnotu času, který je k výrobě potřeba. Je třeba brát 
v úvahu, že jsme odborníky, které nemůže nikdo za-
stoupit. A je třeba brát v úvahu, že vše okolo nás se 
pohybuje v reálném ekonomickém prostředí a zcela 
samozřejmě reaguje na ekonomický vývoj posledních 
desetiletí, zatímco zubní technik nikoli. 

Je třeba , abychom všichni znali reálnou hodno-
tu minutového tarifu ve své laboratoři. Reálnou 
v tom smyslu, že bude počítáno s tím, že pracovat 
se má maximálně 8 hodin denně, že se práce nejen 
vyrábí, ale také se o ní konzultuje, práce se účtuje, 
balí, expeduje, že se materiál musí pro práci připravit 

a zpracovat než se použije, a jiné další a další věci, kte-
ré do pracovní doby patří …

Na Pragodentu 2010 bylo provedeno detailní ekono-
mické šetření. Získané údaje sloužily jako podklad pro 
definování nákladové a průměrné ceny naší práce. 
Takto vypočtené ceny byly představeny na Stomato-
logickém ekonomickém fóru, a jsou běžně dostup-
né na webu KZT. Sloužily nám také při argumentaci 
na Ministerstvu zdravotnictví, které chtělo doložit, že 
naše požadavky na pravidelnou valorizaci „I“ kódů 
jsou oprávněné. Ale především měly tyto ceny být in-
spirací pro další vývoj cen v našem oboru, abychom 
při pohledu na ceny v autoservisu nemuseli závidět, 
že oni ano, a my ne. ano, já chci mít stejně spra-
vedlivou odměnu jako provozovatel autoservi-
su. Vy snad ne??? <<<

KZT a ekonomikaKZT a ekonomika
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>>> Věřím, že velká většina z vás nemá ráda čísla. Do-
cela chápu, dokonce i slova písničky z jedné známé 
české pohádky zní: „Statistika nuda je….“, ale pokud 
jste tuto pohádku „Princové jsou na draka“ viděli, tak 
víte, že písnička pokračuje: „…má však cenné údaje, 
neklesejme na mysli, ona nám to vyčíslí.“ 

Už na začátku chci toto téma odlehčit, abych na vás 
nevychrlila spoustu čísel a hlavně statistik, a proto 
si nejdříve vysvětlíme význam a historii tohoto slo-
va. Statistika je obor zabývající se sběrem, analýzou 
a zpracováním informací. Smyslem statistického zkou-
mání je hodnotit jevy kolem nás na základě hodno-
cení provedených měření, objevovat statistické zá-
konitosti, přispívat k hluboké analýze zkoumaných 
ekonomických a technických jevů v reálných pod-
mínkách.

Původní název slova vznikl z latinského „status“ = stát, 
protože význam slova statistika souvisel se státem, 
s jeho administrativním spravováním, kdy docházelo 
k zaznamenávání údajů k vojenským a daňovým úče-
lům. Se statistikou se setkáváme na každém kroku – 
ve zprávách, informacích a činnostech všeho druhu. 
Zároveň statistika tvoří základnu pro plánování, orga-
nizaci a celé moderní soužití. Ačkoliv se ve své moder-
ní době zabývá i malými vzorky, poskytuje v zásadě 
návod k zacházení se soubory a četnostmi, s rozsáh-
lými údaji o věcech a lidech. Vyjadřuje popis soubo-
ru či jeho sumarizaci, například statistika nemocnosti 
nebo statistika zdravotnických služeb. V tomto smyslu 
funguje například Český statistický úřad. Sbírá některé 
údaje o všech nemocnicích, o lékařích, o nelékařských 
profesích, dělá úplný popis zvoleného souboru statis-
tických jednotek. Popisná (deskriptivní) statistika se za-

bývá uspořádáním souborů, jejich popisem a účelnou 
sumarizací. 

Každému z vás, kdo vlastníte zubní laboratoř, přichá-
zí koncem roku formulář – roční výkaz o zaměstnava-
telích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních 
pracovnících, který jste povinni vyplnit a do určitého 
termínu odeslat na pracoviště ÚZIS. Není to žádná no-
vinka, tyto formuláře vyplňujeme již několik let. 

Nikdy mě nenapadlo zkusit se podívat na webové 
stránky ÚZIS, až začátkem tohoto roku, kdy na obál-
ce byla nečitelná adresa, na kterou je potřeba formu-
lář poslat. Najít adresu na webových stránkách nebyl 
problém, ale najednou se zrodil nápad, co tak zkusit 
najít vyhodnocení ročního výkazu za předcházející 
rok. Úspěch se dostavil a já se nestačila divit, kolik za-
jímavých informací se dá na těchto stránkách nalézt.
Prvotním zájmem bylo najít počet zubních techniků 
pracujících v České republice. Nalezené číslo (přepo-
čtený počet) pracujících zubních techniků k 31. 12. 
2009 mě dostalo do kolen a doslova mi vyrazilo dech. 
3 955 zubních techniků. A protože jsem nedávno 
měla před sebou „Manuál zubní praxe EU“, kde pro 
rok 2007 bylo uvedeno číslo 4 500 techniků, tak mě 
to vyburcovalo k dalšímu průzkumu starších výkazů. 
Číslo z roku 2007 v dentálním manuálu bylo uvedeno 
nepřesně a nechci sahat do svědomí tomu, kdo údaje 
zpracovával, ale tomuto číslu odpovídá počet zubních 
techniků z roku 2001. Zkoumání se stávalo čím dál za-
jímavější, zvláště když jsem přidala počty zubních lé-
kařů - a tak jsem se rozhodla, že se s vámi o tyto infor-
mace podělím. 

MŮžE Za DEVaLVacI cENY NašÍ PRácE
VYSOKý POČET ZUBNÍch TEchNIKŮ?
Naděžda Kroupová

KZT a ekonomika
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V tabulce uvádím přepočtené počty pracujících 
zubních techniků od roku 2000 do roku 2009. Počty 
zubních techniků jsou od roku 2004, kdy byl schvá-
len zákon 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických 
povoláních, rozděleny na dvě skupiny. Zubní technici 
pracující bez odborného dohledu a asistenti zubních 
techniků, kteří pracují pod dohledem anebo přímým 
vedením. Tady si ovšem nejsem jista, zda tyto údaje 
odpovídají skutečnosti, protože někdy v laboratořích 
tyto výkazy vyplňují účetní a jiní provozní pracovníci, 
kteří ani pořádně nevědí, jaký je rozdíl mezi zubním 
technikem a asistentem zubního technika. Myslím si 
ale, že souhrnné počty budou v pořádku.

Termínem přepočtené počty se rozumí, přepočtené 
pracovní úvazky a nejsou započítávány (mateřská do-
volená, vojenská služba atd.) U stomatologů v letech 
2000 a 2001 jsou uváděny stavy fyzických osob, celko-
vý počet není ve statistikách k dispozici – tato dvě čís-
la budou ve skutečnosti o něco málo vyšší. Nicméně 

při pohledu na graf, který výstižně celou tabulku zná-
zorňuje, se nabízí spousta otázek: Nadbytek zubních 
techniků a laboratoří? (odvozeno ze silné konkuren-
ce na trhu) Proč zubní technik nabývá tohoto dojmu?  
V úvahu připadá několik možností:

 je podstatně méně protetické práce – sice to 
moc nedává smysl, když se nůžky mezi techni-
ky a stomatology pomalu a jistě rozevírají, ale je 
možné, že svou roli v péči o pacienty sehrála pre-
ventivní a záchovná stomatologie, která v koneč-
ném efektu snížila objem protetické práce.

 Objem protetické práce je zhruba stejný – ale 
časový fond laboratoří se zvýšil za účelem dosa-
žení aspoň nějakého zisku při vzrůstajících pro-
vozních nákladech a při 15tileté stagnaci cen sto-
matologických výrobků. 

 Množství protetické práce je menší - což 
může být způsobeno kombinací předchozích 
dvou možností.

 Protetické práce je všeobecně málo – z důvodu 
nedostatku zubních lékařů, ovšem ze statistic-
kých údajů vidíme, že to zatím není pravda a na-
víc na 1 zubního technika v roce 2000 připadlo 
1,47 zubních lékařů a v roce 2009 to bylo už 1,73 
zubních lékařů.

Nechci zlehčovat situaci, protože stárnutí populace 
je nejcharakterističtějším rysem demografického vý-
voje České republiky. Tento demografický vývoj bude 
v dalších letech pokračovat. Přispěje k němu zestárnu-
tí populačně silných poválečných ročníků. A je nám 
známo, že odhadem za 10 let, bude velmi silný úby-

Přepočtené počty vždy k 31. 12. příslušného roku

rok zubní 
technik

asistent zubního 
technika

celkem zubních 
techniků stomatologů

2000 4 543 4 543 6 658

2001 4 500 4 500 6 698

2002 4 493 4 493 6 698

2003 4 442 4 442 6 471

2004 4 377 35 4 412 6 540

2005 4 254 28 4 281 6 610

2006 4 156 31 4 187 6 651

2007 4 069 31 4 100 6 577

2008 4 042 28 4 069 6 707

2009 3 929 26 3 955 6 831

KZT a ekonomika
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tek těchto ročníků i v řadách stomatologů. Bohužel 
nemáme údaje, jak silný bude odliv v řadách zubních 
techniků. Existují sice statistiky, kolik vychází absol-
ventů diplomovaných zubních techniků a asistentů 
zubních techniků ročně ze zdravotnických škol, ale 
není tady zpětná vazba, kolik z těchto absolventů na-
jde uplatnění ve vystudované profesi a kolik zubních 
techniků odchází do důchodu. 

 Klesající počet techniků může být způsoben 
nedostatkem absolventů ze škol – což se jeví 
jako nesmyslné při pohledu níže.

Předkládám vám tabulku a graf počtu absolventů 
na středních a vyšších zdravotnických školách. Na prv-
ní pohled vidíme, že problém úbytku zubních tech-
niků není v tom, že by ze škol vycházelo příliš málo 
absolventů jak asistentů zubních techniků, tak diplo-
movaných zubních techniků. V předcházející tabulce 
nám číslo pracujících asistentů zubních techniků po-
ukazuje na to, že jen velmi malá část těchto absolven-
tů asistentů ZT se uplatní v zubních laboratořích, vět-
ší část pokračuje v dalším studiu oboru diplomovaný 
zubní technik nebo oboru dentální hygienista a zby-
tek nenachází uplatnění. A je to hlavně proto, že jsme 
vlastním přičiněním devalvovali cenu naší práce a že 
laboratoře jedou na tzv. „úsporný režim“, a absolven-
ti ze škol, kteří mají odlišnou představu o platovém 
ohodnocení, nakonec hledají uplatnění v jiných pro-
fesích.

Shrňme si nyní předložené možnosti, ale hlavně se po-
dívejme na fakta. „Může za devalvaci ceny naší prá-
ce vysoký počet zubních techniků?“ Jednoznačně 
můžeme odpovědět, že v žádném případě NE.
Problém tendence klesajícího počtu zubních techni-
ků se pokusme hledat nejdříve sami u sebe. (Nepopí-
rám, problém může být i na straně zákazníka.) Ptám 
se: „Proč zubní technik tráví v práci více času, než je 
potřeba?“ Na to existuje jednoduchá odpověď: „Pro-
tože chce dostat za svou práci nějakou odměnu.“  

Důsledek - zvyšuje objem práce a snižuje její hodno-
tu, protože si za ni neúčtuje adekvátní cenu. Takže, na-
bízí se nám dvě možnosti. Jedna je, že si sáhneme až 
na samotné dno, kdy se postupem času počet tech-
niků sníží natolik, že se zubní technik stane hledaným 
artiklem. A druhá, že si začneme vážit své práce, na-
rovnáme pokřivené ceny a nebudeme čekat na oka-
mžik propadu. 

Poskytla jsem vám údaje ze statistik, a jak jsem psala 
na začátku, smyslem statistického zkoumání je hodno-
tit jevy kolem nás a na základě hodnocení objevovat 
statistické zákonitosti, a proto hodnoťte a přemýšlejte. 
To už nechám na vás… Jenom ještě závěrem použiji 
slova známého francouzského spisovatele a dramati-
ka Moliéra: „jsme zodpovědní nejen za to, co dělá-
me, ale i za to, co neděláme.“ <<<

Za  poskytnuté statistiky počtu absolventů ze škol bych 
ráda jménem KZT poděkovala Asociaci ředitelů zdravot-
nických škol, jmenovitě panu řediteli Štixovi a  asistentce 
paní Mikoláškové, a to hlavně za ochotu a vstřícnost, kte-
rou vzhledem k  mému požadavku projevili. I  když sami 
těmito statistikami nedisponovali, oslovili jednotlivé ško-
ly a potřebné údaje zajistili. Ostatní statistiky jsou získány 
z webových stránek archivu ÚZIS. 

Školní rok zubní technik - studium  
s maturitou

zubní technik - vyšší 
odborné s absolutoriem

absolventi - celkem absolventi - celkem

2001/2002 211 92

2002/2003 185 34

2003/2004 269 41

2004/2005 156 55

2005/2006 160 26

2006/2007 211 62

2007/2008 210 89

2008/2009 174 36

2009/2010 180 65
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a VÍTE, cO řÍKaJÍ ČÍSLa PO TřEch 
LETEch?

>>> Od  vydání tohoto článku uplynuly 3 roky. ÚZIS 
stále eviduje počty zdravotnických pracovníků, a tak 
jednoduše můžeme článek i  po  uplynulých letech 
doplnit, abychom potvrdili, že trend úbytku zubních 
techniků a nárůst zubních lékařů, o kterém jsme hovo-
řili, pokračuje dále. Níže předkládám doplněné počty 
zubních techniků a graf vývoje počtů zubních lékařů 
a zubních techniků.
 

Ještě jednou bych ráda zopakovala, že zde uvedená 
čísla jsou přepočtené počty. Termínem přepočtené 
počty se rozumí, přepočtené pracovní úvazky na plné 
pracovní úvazky, nejsou započítávány (mateřská do-
volená, vojenská služba a podobně). V podstatě pro 
to existuje jednoduché vysvětlení – pokud dvě fy-
zické osoby pracují na půl úvazku, tak se v přepočte-
ných počtech toto zobrazí jako 1 fyzická osoba. Takže 
ve skutečnosti mohou být počty fyzických osob pra-
cujících v dané profesi vyšší. Protože jsou tyto statis-
tiky u stomatologů podrobněji vedeny, mohu uvést 
příklad: k 31. 12. 2012 bylo v registru lékařů, zubních 
lékařů a farmaceutů evidováno 7 622 zubních lékařů 
(fyzických osob) z toho přechodně neaktivních 161 
osob. Tedy aktivně pracujících bylo 7 461 fyzických 

Přepočtené počty vždy k 31. 12. příslušného roku

rok zubní 
technik

asistent 
zubního 
technika

celkem 
zubních 
techniků

stomatologů

2000 4 543 4 543 6 658

2001 4 500 4 500 6 698

2002 4 493 4 493 6 698

2003 4 442 4 442 6 471

2004 4 377 35 4 412 6 540

2005 4 254 28 4 281 6 610

2006 4 156 31 4 187 6 651

2007 4 069 31 4 100 6 577

2008 4 042 28 4 069 6 707

2009 3 929 26 3 955 6 831

2010 3 784 46 3 830 6 993

2011 3 766 36 3 802 7 184

2012 3 684 36 3 720 7 247

osob, ale v tabulce máme číslo nižší 7 247, protože 
někteří zubní lékaři pracovali na částečný úvazek. Po-
rovnání stomatologů a techniků je záměrně provádě-
no s přepočtenými počty, protože pro zubní techni-
ky jsou pouze tyto dostupné. Níže je graf doplněný 
o roky 2010, 2011 a 2012.
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Čísla bohužel hovoří zcela jasně, na 1 zubního tech-
nika v roce 2012 připadalo 1,95 zubních lékařů, kdež-
to v roce 2000 připadalo na 1 zubního technika 1,47 
zubních lékařů.

Myslím, že není potřeba dalších komentářů. Nůžky se 
rozevírají stále více. Musím ještě zmínit, další aspekt 
- zdravotnická škola v Benešově otevřela nově obor 
„Asistent zubního technika“. Takže v dnešní době 
máme 13 škol, které připravují studenty pro naši pro-
fesi. 
Jen tak pro zajímavost níže uvádíme, kolik byl poža-
davek jednotlivých zdravotnických škol pro letošní rok 
na přijetí studentů do oboru. A pro porovnání - ko-
lik byl požadavek vysokých škol pro přijetí studentů 
na zubního lékaře.

Už zbývá jen položit otázku: „Kde jsou všichni ti 
zubní technici?“ <<<

Asistent zubního technika  4 leté
Škola Počet přijímaných studentů

1. VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6 33

2. Střední škola pro sluchově postižené Praha 5 10

3. SZŠ Benešov 30

4. SZŠ a VOŠZ Nymburk 30

5. SZŠ a VOŠZ České Budějovice 24

6. SZŠ a VOŠZ Plzeň, Karlovarská 30

7. SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary 30

8. VOŠZ a SZŠ Ústí nad Labem 34

9. VOŠZ a SZŠ Hradec Králové 30

10. SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 22

11. SZŠ a VOŠZ Ostrava 30

303

Diplomovaný zubní technik  3leté 
Škola Počet přijímaných studentů

1. VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6 24

2. SZŠ a VOŠZ Nymburk 10

3. SZŠ a VOŠZ České Budějovice 24

4. VOŠZ, managementu a veřejnoprávních studií s.r.o. 22

5. SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary 20

6. VOŠZ a SZŠ Ústí nad Labem 45

7. SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 20

8. SZŠ a VOŠZ Ostrava 24
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Vysoké školy – zubní lékaři
Škola Počet uchazečů

Praha 60

Plzeň 50

Brno 30

Olomouc 80

Hradec Králové 30
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KZT a ekonomika



Přihlášku si můžete odstřihnout na druhé straně listu nebo stáhnout na www.komorazt.cz.

Vážení zubní technici,
naše firma chce i v tomto roce vyjádřit svoji podporu myšlence jednotné organizace zubních techniků. Abychom dokázali, že svoji podporu 
myslíme vážně, dovolujeme si potvrdit, že slevový program nabízený členům KZT platí i pro rok 2014. Konkrétně se jedná o tyto slevy: 
Aurixl, Aurixl60, Aurosa 5 %, Argenpal, Palargen 10 %, Oralium ceramic 20 %, Oralium 10 %

Stačí se při nákupu prokázat kódem člena KZT a sleva je vaše! Doufáme, že naše vzájemná spolupráce bude mít efekt pro obě strany a pomůže 
k prosperitě oboru!

Těšíme se na spolupráci.

Vážení zubní technici!
všem členům KZT poskytujeme slevu 10 % z účastnického poplatku na praktické kurzy pro zubní techniky, pořádané společností LASAK, 
v roce 2014. Bližší informace a vypsané termíny pro rok 2014 naleznete na našich webových stránkách www.lasak.cz. Z našich školení si odne-
sete sádrový model s hotovou prací na manipulačních implantátech a originálních pilířích a můžete si také vyzkoušet modelaci pro frézované 
konstrukce. Pro uplatnění slevy uvádějte při registraci heslo „KZT“. 
 
Těšíme se na viděnou! 

Vážené zubní techničky, vážení zubní technici,
je nám ctí, že nám byla dána možnost oslovit vás prostřednictvím vašeho stavovského sdružení a nabídnout vám kvalitní produkty od  
renomované italské firmy Major Prodotti Dentari. 

Dovolte tedy nabídnout vám při nákupu u společnosti flava 10 % slevu na všechny pryskyřice a pryskyřičné c + b materiály firmy Major  
Prodotti Dentari a zároveň se těšit z dalších akcí uváděných na webových stránkách www.flava.cz . 

Přejeme vám mnoho úspěchů s našimi produkty, pevné nervy a hlavně štěstí ve všech vašich životních činnostech.

Vaše FLAVA

Vážení členové Komory zubních techniků,
děkujeme vám za velmi dobrou spolupráci v průběhu minulého roku, na kterou bychom rádi navázali i letos. Připravili jsme pro vás několik 
speciálních výhod. 

Firma INTERDENT s.r.o. klade velký důraz na kvalitní vzdělávání, a proto jsme i pro letošní rok připravili velký počet praktických kurzů v různých ško-
licích střediscích. Aktuální nabídku školicích akcí naleznete na internetových stránkách www.interdent.cz. Členové KZT při současném objednání 
více kurzů (vyjma dotovaných) ve školicích laboratořích v Praze nebo v Milevsku získávají na druhý kurz slevu 25 % a na každý další 50 %. 
Celoroční nabídka pro členy KZT je letos zaměřena na výhodný nákup materiálů Interdent. Informujte se o aktuální nabídce. 

ZVýhODNĚNÉ NaBÍDKY fIREM 
PRO ČLENY KZT

Vážení členové Komory zubních techniků,

tradice je podle definice předávání poznání, schopností, obyčejů či mravů v rámci kultury nebo skupiny. 
Ceníme si Vaší práce, respektujeme ji a ctíme dobré tradice, proto jsme pro Vás i tento rok připravili následující výhody: 

	 	 	 Sleva	10	% 

    na každou	Vaši	objednávku	
   nad 5 000 Kč po celý rok 2014* 

Tradice by se také měly rozvíjet a rozšiřovat. Proto Vám navíc zašleme 

  šeky	v	hodnotě	3	000	Kč 

   na nákup v Dentamedu

Dentamed (ČR), spol. s r. o., Pod Lipami 41, 130 00  Praha 3, tel.: 266 007 111, www.dentamed.cz

Pro uplatnění slev, prosíme, uvádějte vždy heslo „KZT“. Šeky jsou platné do 31.12.2014. 
* Sleva 10 % se počítá z platných katalogových cen, nelze kombinovat s žádnou jinou akcí či slevou.



KOMORa ZUBNÍch TEchNIKŮ ČR
Občanské sdružení zubních techniků České republiky

Výhody, které přináší členství v Komoře zubních techniků ČR:

l každý měsíc podrobný zápis ze schůze Rady KZT formou e-mailu nebo formou dopisu

l přístup na uzamčené webové stránky s interními informacemi Komory - zde najdete podrobné informace a sdělení 
určená výhradně členům Komory

l aktuální informace z oblasti legislativy týkající se zubních techniků

l rady a průvodce, jak řešit povinné procedurální postupy (pro získání nebo prodloužení osvědčení o odbornosti, 
vzniku nové laboratoře, zániku laboratoře, zařazení do kategorie rizik, vypracování provozního řádu,  záležitosti kolem 
posouzení shody zdravotnických prostředků, pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví, pravidla při práci s chemickými 
prostředky atd.)

l slevy na nákup materiálu a školících akcí u dentálních firem – pro podnikatele to znamená, že jim při určitém objemu 
odebraného zboží bude refundován (navrácen) celý členský příspěvek, pro zaměstnance totéž - při absolvování školí-
cích akcí daných firem 

l slevy na akce pořádané Komorou zubních techniků ČR

l zdarma časopis Komory zubních techniků ČR 

l zdarma přednášky ohodnocené kredity (např. v rámci Sněmu KZT, v hodnotě 4 bodů 1x ročně, tj. 24 bodů za šest let 
získaných zdarma(!) a v rámci budoucích plánovaných aktivit KZT bude jistě možné získat zdarma plný počet čtyřiceti 
bodů)

l informace z oblasti cenové politiky (strukturovaný ceník, průměrné ceny, nové minutové tarify, nové mzdové tarify) 

l stanete se držitelem průkazu člena KZT, který slouží jako slevový kupón na řadu akcí pro zubní techniky, jehož součástí 
je váš osobní identifikační kód, který vás opravňuje ke vstupu do uzamčené sekce na webových stránkách, určené 
pouze členům KZT, a kterým se prokážete při uplatňování slev u firem

l vaším členstvím zvýšíte vyjednávací sílu KZT a tím i prestiž oboru zubní technik a podpoříte snahy KZT o nápravu 
nedostatků v oboru

l svým členstvím podpoříte myšlenku jednoty mezi zubními techniky

Současní členové KZT si pro udržení členství musí zaplatit členský příspěvek pro rok 2014. 

Číslo účtu: 195781838/0600 
variabilní symbol – Vaše rodné číslo, konstantní symbol 0308.

Výše členského příspěvku pro podnikatele je 2.600 Kč, pro zaměstnance 600 Kč, ostatní bez příjmu - důchodci, MD apod. 400 Kč.  Děkujeme.
Stanovy hovoří o povinnosti člena zaplatit členský  příspěvek do konce března.

Po uplynutí této lhůty, budou zápisy dostávat a výhody plynoucí z členství čerpat pouze platící členové. Neplatiči budou z databáze KZT vyřazeni.

PřIDEJTE SE a POSILTE ORGaNIZacI, KTERá NáS SPOJUJE!

Přihlášku si můžete odstřihnout na druhé straně listu nebo stáhnout na www.komorazt.cz.

STaňTE SE ČLENY KZT ČR !

Vážení členové Komory zubních techniků,
děkujeme Vám za dosavadní spolupráci. V letošním roce jsme pro Vás připravili několik novinek a jako partner KZT následující výhody platné 
do 31. 12. 2014:
•	 10% sleva na na výrobky firmy bredent objednané v rámci praktických odborných kurzů pořádaných firmou Krbec Dent s.r.o.
•	 10% sleva při zakoupení super tvrdé sádry nebo štětce na keramiku BigBrush Kolinsky Krbec Dent s.r.o.
Při uplatnění slev, prosíme, uvádějte vždy heslo „KZT“
Těšíme se na spolupráci a na viděnou ve Vaší laboratoři, u nás v sídle společnosti nebo na některém námi pořádaném 
odborném kurzu.
Tým společnosti Krbec Dent s.r.o.

www.krbec.cz
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>>> V tomto článku se budeme zabývat korekcí přiro-
zeného úsměvu pomocí keramických fazet. Absence 
postranních řezáků byla vyřešena přeměnou špičáků 
a prvních premolárů fazetami, takže nyní situace od-
povídá přirozenému stavu.

Výchozí situace 
Naše pacientka, sama zubní lékařka, nebyla spokoje-
na se současným stavem frontálních zubů. Zuby 12 
a 22 nebyly založeny. Během prořezávání zubů došlo 
k posunu špičáků na místo stálých dvojek a mediál-
ně se posunuly i všechny ostatní zuby. Výsledkem je 
tak normální, na první pohled uzavřený, zubní oblouk 
(obr. 1). Kvůli chybějícímu špičákovému vedení došlo 
k většímu opotřebení horních předních zubů. Byla tak 
ztracena přirozená linie úsměvu (obr. 2). Téměř všichni 
lidé mají při úsměvu viditelné horní i dolní řezáky. Je-
jich výška se zdá být stejná kvůli ohraničení rty. U naší 
pacientky je však tento poměr narušen a objevuje se 
zde obrácená linie úsměvu (obr. 3). Jak je jasně vidět 
na obrázku 1, střední řezáky jsou opatřeny kompozit-
ními výplněmi a první premoláry CAD/CAM MOD in-
layemi.

Plánování léčby a příprava 
K vizualizaci definitivní situace bylo zhotoveno několik 
Wax Upů. Po důkladné analýze jsme se rozhodli pro 
řešení všech 6 předních zubů v horní čelisti. Jednič-
ky a trojky měly být upraveny v délce i tvaru a čtyř-
ky přetvořeny na špičáky tak, aby se nahradila funkce 
špičáků (obr. 4). Kvůli rozhodnutí zahrnout do ošetření 
všech 6 předních zubů, bylo nutné vytvořit jako po-
můcku přes Wax Up několik silikonových klíčů z ma-
teriálu MATRIX (obr. 5). Tento tvárný A-silikon má vyso-
ký podíl silikonového oleje a tím dosahuje extrémně 
vysokého prokreslení detailů. Z MATRIX Flow 70 clear 
byla zhotovena forma pro výrobu dočasných prací  
 

(obr. 6). Dalším přáním pacientky bylo provést malou 
úpravu dásně nad zubem 13, aby se vyrovnal zubu  
23 a bylo zachováno pravidlo high-low-high. Hloub-
ka sulku činila cca 2 mm a tak mohla být dáseň bez 
problému upravena asi o 1,5mm (obr. 7). Skalpelem 

KOREKcE TVaRU ZUBŮ a úSMĚVU 
POMOcÍ faZET 
Indexy: e.max, celokeramika, keramické fazety, vrstvení keramiky 

1.

2.

3.

4.
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KOREKcE TVaRU ZUBŮ a úSMĚVU 
POMOcÍ faZET 

krytí. Jako provizorní materiál přicházel v úvahu VIS-
CO LC. Tento BIS-Akrylát je duálně tuhnoucí pryskyři-
ce. Po samotném vytvrzení je ještě relativně elastický, 
přebytky se dají lehce odstranit a lze ho takto velmi 
snadno upravit (obr. 9). Poté se provizorium přesadí 
do průhledné formy z MATRIX Flow clear 70 a osvítí 
se, aby se zcela zpolymerovalo. Jako bond byl použit 
anaxBLEND bond LC. Potom následovalo ošetření po-
vrchu anaxdent skin primerem a nakonec anaxdent 
skin glaze. Po světelné polymeraci se tak docílí nád-
herného vysokého lesku a zpevnění povrchu. Takové 
provizorium pak vydrží až půl roku. Obě provizorní ko-
runky na čtyřkách musely být odděleny od provizo-
ria na frontálních čtyřech zubech z důvodu odlišného 
směru nasazení. Byly proto nasazeny jednotlivě (obr. 
10). Provizorní fasety byly bodově naleptány a fixová-
ny na Syntac Classic Tetric Flow.

Výroba faset a částečných korunek 
Po otisknutí pomocí Aquasil Ultra následovalo zhoto-
vení modelu a modelace faset přímo metodou cut-
back ve vosku (obr. 11). Modelace a lisování E.maxo-
vých vrstev proběhla obvyklým způsobem. K lisování 
používáme Vario Press 300 e od Zubler. Běžná vrst-
va E.maxu je zde tak tenká, že ji lze prozářit. Výlisky 
se nemusí nijak ošetřovat a lze dosáhnout perfektní-

5. 9.

6.

7. 10.

8.

a čistým řezem byl jednoduše odstraněn přebytek 
dásně a již po dvou dnech nebylo po tomto zákroku 
nic patrné (obr. 8). 

Průběh léčby 
Příprava a výroba provizoria
Po uzdravení opravené dásně byla nutná další přípra-
va. Abychom získali pro protetickou práci dostatek 
místa, bylo třeba neustále kontrolovat stav pomocí 
silikonového klíče. Dále následovalo provizorní pře-
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11.

12.

13.

14.

ho okrajového uzávěru, protože okraje nejsou „ roz-
leptány“ (obr. 12). Čtyřky byly vylisovány v odstínu A3 
HT a přední část v odstínu A2 HT (obr. 13). Po indivi-
dualizaci a opracování následuje Washbrand. Tento 
glasurovací gel se tence nanese na celý povrch a lze 
jej dodatečně upravit E.max Ceram barvami. Násled-
ně se suchým štětcem nanese dentin v odpovídající 
barvě zubů, přebytek se opatrně odklepne a odfouk-
ne (obr. 14). Dobrou pomůckou k fixaci fazet v peci 
je SuperPeg II od Harvestu Dental. Vstříkne se přímo 
do faset nebo korunek a potom se do něho vtlačí vy-
palovací pin. Následně se jednu až dvě minuty suší 
v napůl zavřené keramické peci na 400 °C. SuperPeg 
II se po vysušení tak nedrobí jako materiály jiných vý-
robců. Po vychladnutí lze pin využít jako držátko pro 
další úpravy korunky či fazety. SuperPeg II se dá po vy-
pálení zcela jednoduše odstranit proudem vzduchu. 
Při vrstvení se obvykle popisují barvy použitých kera-
mických hmot podle jejich odstínu a vlastností, a na-
konec se do závorky uvede originální označení hmo-

ty. Náš tip: Od okamžiku, kdy je k dostání CeraFirm 
od HPdent, využíváme pro vrstvení našich keramic-
kých prací výlučně tento systém. CeraFirm nabízí neu-
věřitelnou pevnost keramiky, jenž lze ještě zvýšit teku-
tým aditivem, které je již také k dostání. Oproti jiným 
tekutinám na trhu, tyto tekutiny zcela postrádají pří-
měsi glykolu a glycerinu, výsledkem je tak mnohem 
nižší kontrakce při vypálení a zcela věrné barvy vypá-
lených prací. Po Washbrand byly mamelony usazeny 
v oranžovém mamelondentinu (MM yellow-orange) 
a vedle toho doplněny bělavou transparentní hmo-
tou (Transmasse) (OE3), (obr. 15 a). Poté byly prostory 

15a.

15b.

15c.
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mezi mamelony vyplněny čirou transparentní hmo-
tou (Transpa neutral) (obr. 15 b) a mesiální a distální 
prostory vystavěny modravou transparentní hmotou. 
Výsledek prvního „Dentinbrandu“ ukazuje obrázek 15 
c. Po nasazení na model byla navrstvena incizní hra-
na. Byla vrstvena střídavě v úzkých proužcích od inci-
ze apikálním směrem, aby bylo dosaženo větší živosti, 
než bývá normálně možné. Nakonec byla celá práce 
převrstvena neutrálně pomocí Transpa a kraje mírně 
posíleny (obr. 15 e). Takto dostaneme po druhém pále-

15d.

15e.

19.

ní barevně neutrální vrstvu, do které může být vpra-
cován tvar a povrchová textura, aniž by se dané barvy 
vrstev měnily. Závěrem byly doplněny body kontak-
tu. Na mediálních a distálních rozích byly vrstvenou 
hmotou nakupeny malé „růžky“ (obr. 16), protože po-
dle našich zkušeností se tato místa nejvíce odírají. Tím 
se vyhneme pozdějším opravám. Hotový výsledek 
před a po vyleštění vidíme na obrázku 17. Obrázek 18 
ukazuje na kontrolním modelu okluzní a palatinální 
pohled na dokončenou práci.

16.

18.

17.

Nasazení a úprava 
Přibližně po 2 týdnech od otisků následovala zkouš-
ka. Na přání pacientky byly trochu zkráceny jedničky, 
také mesiální rohy trojek o něco vtaženy. Pak se začalo 
pracovat přímo s Variolinkem II transparent ve spojení 
se Syntac Classic. 

Závěr 
Zcela jsme vyhověli touze pacientky po přirozeném 
tvaru zubů horní fronty a obnovení správné linie 
úsměvu, u které se délka předních zubů horní čelis-
ti při úsměvu řídí pohybem dolního rtu (obr. 19). Jed-
ničky byly výrazně prodlouženy. Trojky byly zcela pře-

20.
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21. 22.

tvořeny do podoby dvojek. Za tímto účelem se při 
broušení redukovalo především vestibulárně, protože 
původní trojky jsou v tomto místě výrazně klenutější 
než ostatní přední zuby. Čtyřky jsou znatelné pouze 
při pohledu okluzním. Zpředu vypadají jednoznačně 
jako špičáky a zcela plní svou okluzně-palatální funkci, 
kterou při bočních pohybech vyřazují všechny ostatní 
zuby z kontaktu. Jsme s naším estetickým výsledkem 
velmi spokojeni. Srovnávací obrázky „před – provi-
zorium – poté“ (obr. 20) ještě jednou detailně ukazu-
jí průběh ošetření a výsledek. Naše pacientka měla 

CeraFirm musíte mít!
Modelovací tekutina pro keramiku, která
• skutečně nemá vliv na barvu
• nemá téměř žádné smrštění
• zajistí pevnou krásně modelovatelnou směs
• je bez glykolu - pro jasnější, zářivější barvu
• umožňuje rychlejší vrstvení, protože nemusíte sušit mezi vrstvami
• po vypálení zanechává ostré hrany korunky a ta je estetičtější než dosud

CeraFirm Set obsahuje: 250 ml tekutiny a 3,5 ml Add.

Moravní 909, 765 02 Otrokovice
Tel: 577 926 226-2
objednavky@hufa.cz, www.hufa.cz

1 895,-
set 250 ml x 3,5 ml
•obj. kód:  967192

2 030,-

CeraFirm Kit mě pomáhá při modelaci 
keramiky štětcem. Dovoluje mi to si ještě 
detailněji připravit keramický prášek pro první 
pálení, což má pozitivní vliv na tvar protetiky 
i jemné probarvení. Homogenita nanášeného 
keramického materiálu s tekutinou CeraFirm 
umožňuje i nové techniky vrstvení keramiky 
štětcem, které ještě nemám osvojené, neboť 
zatím používám tento přípravek krátkou dobu. 
Zatím jsem velmi spokojený.

Jakub Hošek, Precident

S modelovací tekutinou CeraFilm jsem měl 
možnost pracovat asi jeden měsíc. To, co se mi 
asi nejvíce líbí na této tekutině, je že neobsahuje 
glykol a glycerin. Tekutina nikterak neovlivňuje
barvu a transparenci keramických prášků. 
Díky absenci zmiňovaných látek, se dá zkrátit 
doba předsoušení. Dá se říct, že jsem si rychle 
zvykl na novou tekutinu a práci s ní.

Jiří Taufer

díky dvoutýdennímu nošení provizoria v konečném 
tvaru a délce možnost zvyknout si na konečný výsle-
dek. Mimořádné výdaje mluví pro zhotovení Waxup 
a přes Mockup přenesení této situace do úst (obr. 20 
a 21). <<<

Článek byl poprvé publikován v ZWL Zahntechnik Wirt-
schaft Labor, 2014 Ed. 01, str. 30.

reklama
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CeraFirm musíte mít!
Modelovací tekutina pro keramiku, která
• skutečně nemá vliv na barvu
• nemá téměř žádné smrštění
• zajistí pevnou krásně modelovatelnou směs
• je bez glykolu - pro jasnější, zářivější barvu
• umožňuje rychlejší vrstvení, protože nemusíte sušit mezi vrstvami
• po vypálení zanechává ostré hrany korunky a ta je estetičtější než dosud

CeraFirm Set obsahuje: 250 ml tekutiny a 3,5 ml Add.

Moravní 909, 765 02 Otrokovice
Tel: 577 926 226-2
objednavky@hufa.cz, www.hufa.cz

1 895,-
set 250 ml x 3,5 ml
•obj. kód:  967192

2 030,-

CeraFirm Kit mě pomáhá při modelaci 
keramiky štětcem. Dovoluje mi to si ještě 
detailněji připravit keramický prášek pro první 
pálení, což má pozitivní vliv na tvar protetiky 
i jemné probarvení. Homogenita nanášeného 
keramického materiálu s tekutinou CeraFirm 
umožňuje i nové techniky vrstvení keramiky 
štětcem, které ještě nemám osvojené, neboť 
zatím používám tento přípravek krátkou dobu. 
Zatím jsem velmi spokojený.

Jakub Hošek, Precident

S modelovací tekutinou CeraFilm jsem měl 
možnost pracovat asi jeden měsíc. To, co se mi 
asi nejvíce líbí na této tekutině, je že neobsahuje 
glykol a glycerin. Tekutina nikterak neovlivňuje
barvu a transparenci keramických prášků. 
Díky absenci zmiňovaných látek, se dá zkrátit 
doba předsoušení. Dá se říct, že jsem si rychle 
zvykl na novou tekutinu a práci s ní.

Jiří Taufer

>>> Za poslední roky došlo ve stomatologii k převrat-
ným změnám a k velkému posunu vpřed.  Objevily se 
nové technologie a pro uspokojení potřeb stomato-
logů i pacientů je dnes k dispozici i velmi široký sorti-
ment spolehlivých materiálů a protetických možností. 
Je samozřejmě kladen velký důraz na funkčnost ná-
hrad, ale stále důležitějším aspektem se pro pacienta 
stává estetika. Nabízí se otázka, zda se pacient v roz-
manité nabídce možností nezačne ztrácet a jak mu 
pomoci, aby výběr naplnil jeho vlastní očekávání. Vel-
kou předností je možnost plánování jednotlivých fází 
protetické práce ve spolupráci s pacientem.

Ten tak může předem získat představu o tom, jak 
bude náhrada fungovat a hlavně, jak bude vypadat, 
pochopit průběh práce a mít tak důvěru k finálnímu 
výsledku. Tuto spolupráci s pacientem skvěle umož-
ňuje i systém Visio.lign firmy Bredent. Jeho produkto-
vá řada zahrnuje vícevrstvé kompozitní fazety zubů 
s vlastní barevnou charakterizací a spojovací i doplň-
kové materiály v dokonale sladěných odstínech. Cha-
rakteristické rysy a vlastnosti těchto kompozitních 
materiálů s obsahem opalescentní keramiky propůj-
čují náhradám zubů přirozený vzhled. Nezatěžují při-
rozené zuby a tak všechny abradované oblasti, indi-
viduální asymetrie a povrchové struktury přirozených 
zubů zůstávají zachovány.

Systém nalezne uplatnění převážně u kombinova-
ných protetických prací a náhrad nesených implantá-
ty. Pacient má již od počátku možnost vnímat estetic-
ký vzhled  i fonetickou funkčnost  finálního výrobku, 
díky voskové předloze náhrady, kde je možné posta-
vení estetických kompozitních fazet snadno individu-
alizovat. Má tak sám šanci vyjádřit se včas k úpravám 
a prokonzultovat svá přání s lékařem i zubním tech-
nikem. Pečlivě naplánovaná protetická náhrada, za-
znamenaná následně v silikonovém klíči, pak usnadní 
práci jak stomatologovi, tak technikovi a zajistí ne-
zbytnou předvídatelnost v jednotlivých krocích ošet-
ření i výroby.

Visio.lign systém dává příležitost využít ho všude 
tam, kde se dosud používaly individuálně uprave-
né a obroušené konfekční zuby, avšak je i výrazným 
přínosem pro fixní protetiku. Lze jej indikovat v kom-
binaci se všemi drahokovovými i náhradními den-
tálními slitinami, ale i v kombinaci s nekovovými kon-
strukcemi ze zirkonoxidu,Bio XS a Bio HPP materiálů, 

JEDNODUchOST a ESTETIKa V PROTETIcE 
– NOVý TREND faZETOVacÍ TEchNIKY
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kompozit i PMMA. Fazety i spojovací materiály jsou 
vyráběny v klasických VITA odstínech a jsou kompati-
bilní s ostatními dnes běžně používanými kompozit-
ními systémy. Celý systém nabízí výběr z 13 tvarů fron-
tálních a 5 tvarů diatorických fazet novo.lign a  z 12 
frontálních a 3 diatorických tvarů plně anatomických 
zubů neo.lign. 

Spojovací materiály jsou dodávány v 3-5 g tubách 
a polymerují za pomoci UV světla ( k dokonalé poly-
meraci je potřeba vlnová délka min. 370nm). Klasické 
dentinové a incizální odstíny kompozit jsou nově do-
plněny o 4 gingivální odstíny a intenzivní dobarvova-
cí barvy, které umožňují technikovi vytvořit u náhrad 
úžasnou červeno-bílou estetiku. Kompozitum crea.
lign je díky naplnění opalescentní keramikou též vý-
borným materiálem pro zhotovení vysoce estetických 
inlayí a onlayí, korunek a můstků a taktéž skvělým po-
mocníkem při opravách u keramických prací.

Pokud tedy hledáte pro svého pacienta řešení este-
tické protetické náhrady s vysokou funkčností, bude  
visio.lign systém určitě správnou volbou. <<<

reklama
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>>> V čísle 2/2013 vyšel první díl dvoudílného seriá-
lu na téma změny dodavatele energií. Zaměřili jsme 
se v něm na změnu dodavatele plynu. V tomto čísle 
na článek navážeme, a to změnou dodavatele elektři-
ny. Ukážeme si, co s sebou přináší taková změna, jaký 
je legislativní rámec, postup v jednotlivých krocích, 
náležitosti a také rady, jak předejít nekalým praktikám 
některých obchodních zástupců. 

Od 1. ledna 2006 mají všichni odběratelé elektřiny prá-
vo zvolit si svého dodavatele elektřiny, a tím tedy 
možnost ovlivnit podstatnou část svých celkových 
nákladů za odběr této energie. Výsledná cena dodáv-
ky elektřiny se skládá z několika složek, z nichž někte-
ré jsou regulované Energetickým regulačním úřadem. 
Mezi regulované složky patří ceny za služby spojené 
s dopravou elektřiny od výrobce ke konečnému zákaz-
níkovi, tj. cena za distribuci, za systémové služby, za čin-
nost zúčtování operátorem trhu a cena na krytí více-
nákladů spojených s podporou obnovitelných zdrojů, 
kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných 
zdrojů. Operátor trhu (OTE, a. s.) je společnost, zajišťující 
organizaci trhu s elektřinou a činnosti s tím související 
(tzn. mimo jiné i evidenci a vyhodnocování obchodů 
na trhu s elektřinou, k nimž potřebuje identifikační úda-
je o odběrných místech jednotlivých zákazníků).

Poslední významnou částí výsledné ceny dodávky 
elektřiny je cena za vlastní komoditu (silovou elektři-
nu), která je na otevřeném trhu předmětem smluv-
ních vztahů. Výše ceny za  silovou elektřinu není 
regulována, závisí na nabídce obchodníků a výrobců 
elektřiny a zákazník si může mezi konkurenčními na-
bídkami vybrat. Silová elektřina je tedy tou částí ceny, 
kterou může zákazník ovlivnit volbou svého dodava-
tele.

Pokud se rozhodneme pro změnu dodavatele elektřiny, 
je samozřejmě nejprve nutné posoudit výhodnost tako-
vé transakce. Změna dodavatele musí být finančně a uži-
vatelsky přínosná. Pro posouzení finanční výhodnosti 
změny dodavatele je potřeba mít k dispozici fakturu po-
sledního závěrečného vyúčtování elektřiny. Z této faktu-
ry si zjistěme provozovatele místně příslušné distribuční 
soustavy (ten se nemění) a současného dodavatele elek-
třiny (toho můžeme změnit), spotřebu elektřiny v před-
cházejícím období, distribuční sazbu a velikost rezervace 
kapacity prostřednictvím jmenovité proudové hodnoty 
hlavního jističe (platí pro nízké napětí).

Následně si musíme porovnat tyto údaje s konkurenč-
ními nabídkami. Pro usnadnění tohoto kroku lze využít 
kalkulátor plateb za elektřinu, který provozuje na svých 

webových stránkách například Energetický regulač-
ní úřad. V tomto kalkulátoru jsou zahrnuty ceny všech 
Energetickému regulačnímu úřadu známých dodava-
telů elektřiny na hladině nízkého napětí, kteří působí 
v rámci celého území ČR, a kteří souhlasili se zveřejně-
ním svých ceníků v kalkulátoru. V opačném případě si 
musíme nalézt ceníky jednotlivých dodavatelů sami. 
Pro tento případ publikuje Energetický regulační úřad 
seznam držitelů licence na obchod s elektřinou. Je však 
nutné upozornit na to, že ne všichni tito obchodníci ak-
tivně obchodují s elektřinou na všech napěťových hla-
dinách a na celém území České republiky.

Pokud tedy zadáte údaje z faktury do kalkulátoru plateb 
(kalkulator.eru.cz), máte možnost se dovědět (po pro-
vedení výpočtu na kartě Porovnání nabídek dodavate-
lů), zda existuje dodavatel, který je pro vás finančně vý-
hodnější a zda úspora finančních prostředků je natolik 
zajímavá, aby se změna dodavatele vyplatila.

Jak vybrat vhodného dodavatele
V případě, že byste rádi svého dodavatele změnili, 
není vhodné se zaměřit při výběru pouze na jediné-
ho dodavatele. Pro posouzení vhodnosti dodavatele 
je třeba zohlednit i ostatní skutečnosti, mezi něž pat-
ří především obchodní podmínky, které jsou obvykle 
uvedené na webových stránkách dodavatelů.

Musíme si zjistit, jak dlouhou výpovědní lhůtu pro 
ukončení odběru elektřiny máme se stávajícím 
dodavatelem (tyto výpovědní lhůty bývají často až 
půl roku). Pro nové smlouvy je pak výpovědní lhůta 
u smluv uzavřených na dobu neurčitou omezena zá-
konem maximálně na tři měsíce.

Měli bychom se dále zajímat o to, jaké jsou další na-
bízené služby a jaký je k nim přístup. Nový dodava-
tel může například v rámci některých tarifů zpoplat-
ňovat kontaktování zákaznické linky telefonicky nebo 
provozovat zákaznická centra jen ve velkých městech, 
a tak se mohou stát některé jím nabízené služby pro 
zákazníka, který nemá k dispozici použití počítače, té-
měř nedostupné.

Jedním z nejdůležitějších parametrů výběru je 
také pověst nového dodavatele a  jeho finanční  
stabilita. Takové skutečnosti bychom rozhodně ne-
měli opomíjet a přehlížet.

Zaměřme se mimo jiné na to, jaký je úplný a platný 
ceník vybraného dodavatele pro konkrétní rok. Ně-
kteří dodavatelé totiž mohou uvádět zavádějící infor-

ZMĚNa DODaVaTELE ENERGIÍ
2. DÍL: ZMĚNa DODaVaTELE ELEKTřINY

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.

Ing. Radana Šmídová, Ph.D.
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mace typu „ o10 % levnější ceny než stávající dodava-
tel“ atd., ale neuvádějí skutečné absolutní ceny nebo 
předkládají zastaralé ceníky.

A hlavně: důkladně si přečtěme platné obchodní 
podmínky. Obchodní podmínky dodávky elektři-
ny jsou spolu s ceníkem nedílnou součástí smlouvy 
o dodávce elektřiny. Podpisem této smlouvy se tedy 
zavazujeme i k dodržování všech ustanovení těchto 
obchodních podmínek. Je tedy nezbytné, vždy trvat 
ještě před podpisem smlouvy na předložení obchod-
ních podmínek nového obchodníka a na jejich dů-
kladném vysvětlení.

Informujme se také o tom, zda nebude změna doda-
vatele zpoplatněna. Změna dodavatele je ze zákona 
bezplatná, avšak některé společnosti vybírají od zá-
kazníků tzv. aktivační poplatek, pokud změní doda-
vatele prostřednictvím dealerů, kteří nabízejí elektřinu 
v rámci podomního prodeje. Při rozhodování o změ-
ně dodavatele je tedy nutno zahrnout do ceny elek-
třiny od nového dodavatele i výši tohoto poplatku. 
Pokud se chcete zaplacení tohoto poplatku vyhnout, 
je nezbytné, abyste kontaktovali nového dodavatele 
přímo (bez prostředníka).

A pro případ, že bychom byli s novým dodavatelem 
nespokojeni, je pro nás rovněž velmi důležité vě-
dět, jakým způsobem lze ukončit smluvní vztah  
s novým dodavatelem.

V okamžiku, kdy si vyberete nového dodavatele, je ne-
zbytné s ním uzavřít smlouvu o dodávce elektřiny. Před 
definitivním podpisem smlouvy je nutné si nechat před-
ložit tuto smlouvu, platný ceník a platné obchodní pod-
mínky. Tyto dokumenty by měly být znovu a důkladně 
prostudovány, a to včetně poznámek pod čarou a textů 
psaných malým písmem! Ověřme si také, zda tyto doku-
menty nejsou v rozporu s informacemi, které jsme si zjis-
tili anebo které nám byly předkládány a které následně 
vedly k rozhodnutí se pro tohoto obchodníka.

Pro ulehčení celého procesu změny dodavatele je 
možné dát při podpisu smlouvy vybranému obchod-
níkovi plnou moc v zastupování v rámci procesu změ-
ny dodavatele. Obchodník pak může provést někte-
ré činnosti za nás, čímž i z důvodu větších zkušeností 
s procesem změny dodavatele může celý proces změ-
ny dodavatele urychlit.

Pamatujme na to, že pokud je smlouva uzavřena mimo 
prostory obvyklé k podnikání (např. u zákazníka doma), 
má zákazník právo na odstoupení od smlouvy bez udá-
ní důvodu způsobem a podle termínů daných občan-
ským zákoníkem v § 57 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. 
v platném znění. Z toho důvodu je vhodné si pro pří-
pad pozdější reklamace nebo stížnosti vždy vést evi-
denci o jménu osoby, s níž k jednání došlo, datu a mís-
tu kde k jednání došlo a tématu jednání. 

Pokud zákazník podepíše plnou moc pro zastupování 
v procesu změny dodavatele, uskuteční nový obchod-

ník prostřednictvím zákazníka výpověď stávající smlou-
vy. Po fyzické výpovědi této smlouvy probíhá výpo-
vědní lhůta, po  kterou zákazníkovi dodává stále 
původní dodavatel. Tato výpovědní lhůta může být 
podle typu podepsané smlouvy různá. Standardně se 
pohybuje od jednoho měsíce do půl roku. V té době již 
souběžně probíhají technické činnosti spojené s pro-
cesem změny dodavatele. Tyto technické činnosti se 
však dotýkají pouze energetických subjektů dotčených 
změnou dodavatele a zákazník se o ně nemusí zajímat. 
V případě, že se zákazník rozhodne nepodepsat plnou 
moc pro zastupování v procesu změny dodavatele, je 
nezbytné, aby si celý proces vyřídil sám. Úplný soupis 
nutných kroků a dalších probíhajících činností a jejich 
návazností je uveden v § 30 vyhlášky č. 541/2005 Sb. 
v platném znění.

Jakmile proběhnou všechny výše zmíněné úkony 
a uplynou výpovědní lhůty, dodává vám elektřinu 
již nový dodavatel. O této skutečnosti byste měli být 
informováni, stejně jako byste měli být informováni 
o tom, od kterého data byla skutečně zahájena do-
dávka od nového dodavatele. Při změně dodavatele 
na hladině nízkého napětí nemusí docházet k datu 
změny dodavatele k  odečtu elektroměru. Distri-
butor má právo stanovit množství odebrané elektřiny 
k datu změny dodavatele pomocí tzv. metody typo-
vých diagramů dodávek. Takto stanovená spotřeba 
nemusí zcela korespondovat se skutečnou spotře-
bou. Je tedy vhodné, abyste nahlásili k termínu změ-
ny dodavatele samoodečet. Po uskutečnění změny 
dodavatele obdržíte závěrečné vyúčtování spotřeby 
elektřiny, kterým dojde vypořádání vašich závazků 
s původním dodavatelem.

Při prvním závěrečném vyúčtování od nového doda-
vatele je vhodné zkontrolovat celou fakturu, přede-
vším zda jsou dodrženy smluvené podmínky a ceny. 
Je nutné také nezapomenout přesměrovat platby 
za elektřinu na bankovní účet nového dodavatele.

Zdůrazněme si také, že po změně dodavatele s námi 
již nemá původní dodavatel nic společného. Jaké-
koliv problémy, žádosti o informace, reklamace vyúč-
tování apod. je nutné tedy řešit s dodavatelem novým. 
Existuje pouze jediná výjimka, a tou je nahlašování 
poruch. Jelikož porucha vzniká na zařízení distribuční 
soustavy, je možné poruchu nahlašovat distributorovi, 
do jehož distribuční soustavy je odběrné místo připo-
jeno. Poruchu je možné nahlásit též prostřednictvím 
stávajícího obchodníka s elektřinou, který by tuto infor-
maci měl dotčenému distributorovi předat.

Věřím, že se mi podařilo alespoň částečně objasnit 
tuto v poslední době velmi populární transakci a dou-
fám, že pokud se rozhodnete pro změnu dodavatele 
energie, bude vaše rozhodnutí uvážené a přinášející 
do budoucna úspory a jiné výhody. <<<

Článek je zpracován jako jeden z výstupů výzkumného pro-
jektu Fakulty financí a účetnictví VŠE Praha, který je realizo-
ván v rámci institucionální podpory VŠE IP100040. 

Ekonomika
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>>> co nám umožňuje umění klást otázky?
• Pokud položíte otázku, mysl druhého na ni odpoví 
VŽDy! Ale ne vždy nahlas.
Takže otázka dokáže přesměrovat mysl druhého.
• Pomocí vhodně kladených otázek získáváme informa-
ce. Pokud necháme druhého mluvit, dozvíme se po ur-
čitém časovém intervalu i takové věci, které by nám do-
tazovaný zpočátku ani sdělit nechtěl.
• Sled dobře nastavených otázek nás dokáže dovést 
k podstatě problému.
• Pomocí opakovaných tvrzení a otázek také může-
me uložit informace do mysli toho druhého. Pokud se 
na tyto informace přímo zeptáme, víme, jakou odpo-
věď pravděpodobně uslyšíme.
Použitím speciální komunikační techniky vlastně může-
me téměř předurčit žádoucí odpověď!
• Pomocí správně formulovaných otázek můžeme  
určovat a řídit obsah a formu rozhovoru. Kdo klade 
otázky, určuje směr, řídí! Kdo odpovídá, dostává se 
do submisivnější pozice. Vyplatí se začínat rozhovor 
otázkou!

Položíte-li někomu otázku, dotyčná osoba si nemůže 
vybrat, zda na ni odpoví, či nikoliv. 

Vyzkoušejte si a položte otázku sami sobě:
- „Umíš počítat?“
- „Studovala jsi zdravotnickou školu?“
- „Chodíš ráda na kurzy na téma komunikace?“

Vaše mysl odpoví VŽDy – buď ano, nebo ne.
Pokud položíte tzv. „otevřenou otázku“, např. „Ja-
kou barvu mají oči pacientky, kterou jste včera dovedla 
na pokoj?“, možná odpovíte konkrétně, nebo „nevím“, 
ale odpovíte.
Tyto poznatky jsou ve svých důsledcích velmi vý-
znamné! 

Obvykle platí pravidlo: 
Odpovídáme-li v mysli na položenou otázku slo-
vem ANO, zaujímáme k věci pozitivní postoj.
Odpovídáme-li NE, zaujímáme negativní postoj.

Nejenom my, ale i všichni ostatní takto reagují.
Uvědomění si této skutečnosti by nás mělo přivést  
k velmi pozornému formulování otázek a k jistému 
nácviku formulace otázek: Chcete-li, aby váš protějšek 
v rozhovoru zaujímal pozitivní postoj, musíte otázku 
položit takovým způsobem, aby na ni mohl odpově-
dět jen slovem ANO. 

Př.: „Jsi ráda, že bude v pondělí volno?“
„Těšíš se na tu zítřejší přednášku?“

Očekáváme souhlasnou odpověď. Experti v oblasti 
komunikace a přesvědčování dobře vědí, že pokud 
ve sledu otázek následuje opakovaně několikrát ANO, 
lze očekávat souhlasnou odpověď i na následnou 
otázku. 

Pokládáme otázku podle předpokládané odpovědi:
„Máš ráda modrou barvu?“
- „NE.“
„Modrou barvu asi nemáš ráda, že?“
- „NE.“
ev. „ANO“, pokud logicky odpovídající souhlasí s da-
ným tvrzením.

Jak však položit otázku, abychom získali odpověď 
„ANO“? Například takto:
„Máš asi ráda úplně jiné barvy, než modrou, že?“ „ANO!“

chcete-li, aby ostatní odpovídali na  vaše otáz-
ky kladně, doplníme je slůvkem vyjadřujícím, že 
očekáváme kladnou odpověď:
„Jistě se tu dnes budete moci chvíli zdržet a dokončit tu 
zprávu, že ano?“
„Nebylo by skvělé, kdybyste se mohla dnes chvíli zdržet  
a dokončit tu zprávu?“
„Určitě by bylo potřeba dokončit dnes tu zprávu, souhlasí-
te se mnou, že ano?“
„Nebylo by výhodné požádat šéfovou, aby nám sem při-
dala jednu sestru na výpomoc, která by nám vyřešila pro-
blém se službami?“

Pokud chcete spolehlivě získat odpověď „NE“, položte 
otázku tak, že začíná slovy:
- „Vy asi nechcete...“
- „Vám se asi nechce jít tuto sobotu do práce?“
- „Vám se asi nechce připravit tu zprávu, že?“

jAK SPRáVNě POUžíVAT OTáZKy
Rudyard Kipling kdysi řekl: „Mám šest poctivých služeb-
níků. Naučili mě vše, co vím. Jejich jména jsou: CO a PROČ  
a KDY a JAK a KDE a KDO.“

A skutečně jsou to slova, kterými často zahajujeme 
rozhovor, pokud chceme slyšet více než pouhou jed-
noslovnou odpověď.

V hovoru běžně používáme různé typy otázek, je roz-
díl, zda použijeme otázku „otevřenou“ nebo „uza-
vřenou“.

Rozdíl mezi otevřenými a uzavřenými otázkami spo-
čívá v následné reakci dotazovaného. Položíte-li ote-
vřenou otázku, obvykle uslyšíte odpověď, obsahující 
značné množství formací, ale i pocitů, postojů a sta- 

UMĚNÍ DOTaZOVáNÍ aNEB JaK SE SPRáVNĚ PTáT
PhDr. Jana Sládková
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novisek. Dotazovaný může otevřeně odpovědět jak-
koliv. Na uzavřenou otázku lidí reagují poskytnutím 
stručné odpovědi, většinou odpovídají „ano“ nebo 
„ne“.

Př.:
Otevřená otázka:
„Proč si myslíte, že je důležité, aby vědci pokračovali ve vý-
zkumu TBC?“
Uzavřená otázka:
Umožňuje odpovědět jednoslovně – ANO, NE, NEVÍM
„TBC se znovu vyskytla, a proto je výzkum v této oblasti 
užitečný, že?“
„Kolik máte lidí na oddělení?“

Už víme, že pomocí otevřených a uzavřených otázek 
můžeme řídit obsah a délku rozhovoru.

Ten, kdo klade otázky, určuje směr diskuse, udává tón 
– drží volant!

Pokud osoba odpovídající na otevřené otázky hovoří 
příliš dlouho či se začíná vzdalovat od tématu, vrátíme 
ji zpátky pomocí uzavřené otázky.
Jakmile se hovořící osoba odmlčí, aby se nadechla, 
můžeme jí vstoupit do hovoru, event. jí můžeme po-
ložit uzavřenou otázku.
Na důležité pohovory či porady bychom si měli VŽDy 
otázky připravit dopředu!
Současně se také vyplatí předem se zamyslet nad tím, 
jaké odpovědi můžeme dostat a jak na ně budeme re-
agovat (nejlépe ve variantách….)

ZáKlADNí TyPy OTáZEK
Proč jsou otázky významné?
Bývají vždy zodpovězeny, a proto pomocí různých typů 
dotazů dokážeme navodit mnoho různých situací.

1. Otázky obsahující informaci
Tento typ otázek nám umožňuje poskytnout infor-
maci anebo ji získat. Umožňuje nám korigovat např. 
mylné tvrzení druhého a přitom se nedotknout jeho 
důstojnosti.

Otázka poskytující informaci:
Dostanete od nadřízené za úkol připravit pro klienta 
určitý typ materiálu. Přitom víte, že tento klient upřed-
nostňuje např. sklokeramiku. Položíte otázku: „Mám 
připravit skutečně tento materiál? Tento klient doposud 
vždy odebíral sklokeramiku.“
Na otázku jsou možné v zásadě jen dvě odpovědi: 
„Ano, klient změnil objednávku“, nebo „Ne, budeme po-
stupovat jako obvykle“ – a druhý bude rád, že jste do-
kázala zabránit omylu.

Př.: Váš nadřízený iniciativně připravil pro pacienty Do-
tazník spokojenosti. Přečetla jste si ho a zdá se vám 
nesrozumitelný. Namísto vyjádření názoru „Tento for-
mulář lidí jen zmate!“ položíte ohleduplnou otázku: 
„Nemyslíte si, že pro některé pacienty může být tato část 
formuláře méně srozumitelná?“

Otázka potvrzující informaci:
Jde o mimořádně účinnou metodu, vycházející z po-
znatků o podvědomém dekódovacím procesu. Po-
stup spočívá v tom, že nejprve sdělíme informa-
ci, a potom položíme otázku. Dostaneme-li na svou 
otázku odpověď, byla předcházející informace dru-
hou stranou potvrzena.
Struktura: TVRZENÍ / OTÁZKA
Je-li zodpovězena otázka, znamená to, že není zpo-
chybňováno tvrzení!
Př.: 
„Tato práce nám zabere asi 6 hodin přesčasů.“ (tvrzení)
„Myslíte si, že ji zaměstnanci budou chtít udělat raději ten-
to, nebo až příští víkend?“ (otázka)
Jakákoliv odpověď znamená, že dotyčná osoba ak-
ceptuje  skutečnost, že se bude pracovat 6 hodin na-
víc.

Př.:
„Dozvěděli jsme se, že díky našim novým preparátům do-
sáhli vaši lékaři během tří měsíců dvakrát lepších výsledků 
v diagnostice.“ (tvrzení)
„Myslíte si, že této skutečnosti děláme dostatečně velkou 
publicitu?“ (otázka)
Je-li otázka zodpovězena, tvrzení NENÍ zpochybněno. 
Nezáleží na tom, zda je odpověď kladná či záporná, 
ale na tom, že dotyčná osoba přijala předešlou infor-
maci! 

2. Otázky soustřeďující:
Pomocí otázek můžeme přimět své protějšky, aby se 
soustředily na možný výsledek situace a přemýšlely 
o něm:
Př.: Jste na poradě, která se nekonečně vleče a každý má 
jiný názor. Potřebujete běh urychlit a položíte otázku:
„Co pokládáme za žádoucí výsledek této porady?“
Otázka přiměje ostatní, aby odpověděli – a soustředili 
se na žádoucí konečné řešení.

Př.: Máte se rozhodnout, zda vaše nemocnice investuje 
či neinvestuje do určitého nového vybavení. Zeptejte 
se: „Čeho se snažíme dosáhnout investicí do tohoto vyba-
vení?“
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3. Otázky vyplňující chvíle mlčení:
V průběhu rozhovoru může nastat chvíle rozpačitého 
mlčení, vhodná otázka dokáže tento okamžik překle-
nout a dokáže převést řeč k jinému tématu.
Př.: Probíhá přijímací pohovor. Tazatel může uchazeči 
položit tuto otázku: „Na co byste se mě rád zeptal?“ 
Tato otázka otevře oblast témat, o nichž by dotazova-
ný rád hovořil…
Př.: Při hodnocení výkonů se vedoucí oddělení může 
zeptat svého zástupce: „Na co chcete, abych se vás ze-
ptal?“

4. Otázky týkající se problémů:
Otázky mohou být užitečné i tehdy, dojde-li k problé-
mům ve vztazích mezi lidmi.
Př.: Člověk vystupující v roli prostředníka mezi dvěma 
členy týmu může položit následující otázku:
„Jaké máte v této situaci společné cíle?“
ev. „Jaký výsledek by vyhovoval nám všem?“

Ev. hovoříte-li se členem svého pracovního týmu:
„Jaké rozpory jsou podle tebe mezi mými a tvými potře-
bami a jak si myslíš, že bychom mohli dojít k dohodě při-
jatelné pro nás oba?“

5. Otázky svědčící o vaší pozornosti
Vaše otázky svědčí o tom, že svému partnerovi pozor-
ně nasloucháte. 

Př.: „Před chvilkou jsi zmínila, že… Jak to mám chápat 
v kontextu s tím, co jsi uvedla teď?“
„Myslím, že vím, co máte na mysli. Mohla byste mi tu in-
formaci doplnit ještě na příkladu?“
„Domnívám se správně, že tím míníte….?“

Otázky jsou potvrzovací a můžeme jejich pomocí žá-
dat upřesnění, v žádném případě není cílem přistih-
nout partnera při lži!

6. Zklidňující otázky
Otázky mohou mít pozoruhodný zklidňující účinek 
v obtížných situacích – což platí nejen na děti, ale 
i dospělé.

Př.: Rozčilená maminka si stěžuje řediteli nemocnice, 
že došlo k omylu při vyšetření jejího dítěte.
ředitel ji uklidňuje: „Jménem naší nemocnice se vám 
omlouvám. Povězte mi, co bych měl udělat, abychom vše 
napravili?“

6. Reflexní otázky
Tento typ v podstatě provokativních otázek vychází 
ze zákonitostí orientačního reflexu: u člověka dochá-
zí k určité reakci tehdy, narazí-li na podnět, jenž pro 
něj má nějaký zvláštní význam – to znamená setká-li 
se se skutečností nebo detailem, které zná z vlastní-
ho života. Snažíme se druhého vyprovokovat k mimo-
řádné reakci, ke změně chování, které ho prozradí. Re-
flexní otázky bývají formulovány zvláštním způsobem 
– konkrétně tak, že obsahují podněty, na které zarea-
guje pouze ten, kdo zná jejich význam. 

Př.: Z kanceláře už poněkolikáté něco zmizelo. Můžete 
podezírat kolegu, který je známý tím, že si dokáže při-
vlastnit cizí věci. Obvinit přímo ho bez důkazů nemů-
žete, ale pokud se na něj zadíváte a položíte reflexní 
otázku: „Kdy jste tu děrovačku vlastně viděl naposledy?“, 
uvidíte, jak zareaguje. Pokud zareaguje nepřirozeně, 
budete vědět, na čem jste.

Př.: Máte podezření, že se vaše přítelkyně seznámila 
s jiným mužem. Navíc pro vás neměla čas o víkendu, 
který obvykle trávíte spolu. Pokud v pondělí partner-
ce položíte otázku: „Jak ses vyspala?“ uvidíte její reakci. 
Je to sice naprosto běžná otázka, ale pokud její reakce 
bude nepřirozená, asi vaše podezření bude správné.

7. Otázky vytvářející vazbu (vztah, raport)
Otázky nám umožňují vytvořit vztah s druhým člově-
kem, dospět k souladu.
Otázkami získáváte informace a přimějete druhé 
k přemýšlení. 

Pomocí otázek můžete nasměrovat myšlenky zúčast-
něných k žádoucímu výsledku situace. 

Otázkami můžete zaplnit rozpačité mlčení a obrátit 
tok konverzace jiným směrem. Jejich prostřednictvím 
můžete řešit nedorozumění mezi lidmi, dokazovat, že 
nasloucháte aktivně, uklidňovat a vytvářet vazbu.

Důležité je používat vhodný tón a tempo mluvy, 
vhodnou hlasitost a sledovat i vlastní řeč těla!

Pokračování příště...<<<

Kontakt:
IN LINE COMMUNICATION, s.r.o.
PhDr. Jana Sládková, MBA
www. inline.cz
www. vzdelavanisester,cz
sladkova@inline.cz
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>>> Vážení čtenáři,
začíná se stávat tradicí, že na stránkách našeho ma-
gazínu nacházíte „SUDOKU“, které má za úkol zau-
jmout, odreagovat od neustálého shonu, procvičit 
mozek, ale hlavně vás pobavit. To, že sudoku otisku-
jeme znovu, je hlavně vaše zásluha, protože se počet 
úspěšných řešitelů postupně zvyšuje a my vidíme, že o 
tento počin je zájem. Jenom jsme trošku zjednodušili 
obtížnost, aby to pro vás nebylo tak moc těžké.Srdeč-
ně gratulujeme vylosovanému výherci z minulého čís-
la, kterým se stala paní Jaroslava Josefiová z Liberce, 
a doufáme, že výhru v pořádku obdržela.

Takže neváhejte a opět potrapte své mozkové závity 
a zkuste si další dvě sudoku, tentokrát jsou lehčí. Úko-

lem v této hře je zaplnit všechna políčka čísly od 1 do 
9 tak, aby se v žádném řádku, sloupci ani čtverci čísla 
neopakovala. Předkládáme vám dvě obtížnosti. 

Vyplňte lehké i  těžké sudoku a  pošlete nám čís-
la, která mají být v zelených políčkách nejpozději 
do 31. 10. 2014 (do 24.00 hod.) SMS zprávou na te-
lefonní číslo +420 602 224 298 ve tvaru: lehke?tez-
ke? 

nebo e-mailem na adresu: sekretariat@komorazt.cz 
V obou případech se nezapomeňte podepsat!!! 
Vylosovaný výherce obdrží cenu v  hodnotě  
500 Kč. <<<

Lehké

Těžké

SOUTĚŽ
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VzděláVáníVZDĚLÁVÁNÍ

PřEhLED VZDĚLáVacÍch aKcÍ PODZIM 2014
Praktické školení
jednoduchost a estetika 
v protetice - nový trend 
fazetovací techniky
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Karel Špička
Termín: 16. 10. 2014
Místo konání: laboratoř Brno, 
Mezicestí 19
cena kurzu: 990 Kč vč. DPH
Upozornění: 20 osob

Praktické školení
jednoduchost a estetika 
v protetice - nový trend 
fazetovací techniky
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Karel Špička
Termín: 13. 11. 2014
Místo konání: Plzeň, Úněšovská 20
cena kurzu: 990 Kč vč. DPH
Upozornění: 20 osob

Praktické školení
zhotovení zubních 
náhrad na implantáty
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: MUDr. Petr Blecha, Tomáš 
Skoupý
Termín: Dle individuální domluvy.
Místo konání: školící laboratoř

 EURODENT Brno
cena kurzu: 18.500 Kč vč. DPH
Upozornění: max. 10 osob

Praktické školení
teleskopické korunky
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Tomáš Skoupý
Termín: 8. 12. 2014
Místo konání: školící laboratoř 
EURODENT Brno
cena kurzu: 1.500 Kč vč. DPH
Upozornění: max. 15 osob

Praktické školení
systém thermopress 400, 
Visio-lign a přesné odlé-
vání konstrukcí
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Karel Špička
Termín: 3. 11. 2014
Místo konání: školící laboratoř Brno, 
Mezicestí 19
cena kurzu: 1.400 Kč vč. DPH
Upozornění: max. 15 osob

Praktické školení
práce s implantáty
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Tomáš Skoupý
Termín: Dle individuální domluvy.

Místo konání: školící laboratoř Eurodent 
Brno
cena kurzu: bude upřesněna
Upozornění: max. 10 osob

Praktické školení
zásuvné spoje bredent
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Tomáš Skoupý
Termín: Dle individuální domluvy.
Místo konání: školící laboratoř Eurodent 
Brno
cena kurzu: bude upřesněna
Upozornění: max. 10 osob

Praktické školení
cad/cam praktické kurzy
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Tomáš Skoupý
Termín: Dle individuální domluvy.
Místo konání: školící laboratoř Eurodent 
Brno
cena kurzu: bude upřesněna
Upozornění: max. 5 osob

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

Dvoudenní praktický kurz
tepelné tvarování fólií
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Tom Arslanian
Termín: 20. 10. - 21. 10. 2014
Téma kurzu: Praktické využití techniky vakuově 
tepelného tvarování folií v zubní laboratoři (indivi-
duální lžíce, chrániče chrupu, dlahy, nosiče bělicích 
přípravků, provizorní můstky atd.)
Místo konání: Dental Training Centrum Praha
cena kurzu: 5.200 Kč vč. DPH
bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274783 114, 278 814 404, 
email: interdent@interdent.cz, www.interdent.cz

Dvoudenní praktický kurz
vmk master - mistrovský
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Čeněk Neruda
Termín: 30. 10. - 31. 10. 2014
Téma kurzu: Individuální vrstvení keramických 
hmot z materiálu VMK Master, použití Additional 
Kitu, Akzentu Plus a Interna.  řešení barevně ná-
ročnějších rekonstrukcí ve frontálním úseku.
Místo konání: Dental Training Centrum Praha
cena kurzu: 6.500 Kč vč. DPH 
bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274783 114, 278 814 404, 
email: interdent@interdent.cz, www.interdent.cz

Třídenní praktický kurz
zásuvné spoje acrylock 
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Tom Arslanian
Termín: 5. 11. - 7. 11. 2014
Téma kurzu: Zhotovení konstrukce fixní a sníma-
telné části protetické náhrady, při použití dvou va-
riant  zásuvných spojů Acrylock.
Místo konání: Dental Training Centrum Praha
cena kurzu: 6.300 Kč vč. DPH
bodová hodnota: 12 kreditů
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274783 114, 278 814 404, 
email: interdent@interdent.cz, www.interdent.cz

Dvoudenní praktický kurz
snímací protetika
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Tom Arslanian
Termín: 17. 11. - 18. 11. 2014
Téma kurzu: Teorie výběru zubů podle fyziogno-
mie obličeje, registrace mezičelistních vztahů. Za-
stavění modelů do artikulátoru, stavění zubů po-
dle ověřených pravidel, anatomická modelace 
náhrady měkkých tkání, základní pravidla správné 
adheze protézy.   
Místo konání: Dental Training Centrum Praha
cena kurzu: 5.500 Kč vč. DPH
bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274783 114, 278 814 404, 
email: interdent@interdent.cz, www.interdent.cz

Praktický kurz
sirona ineos X5 a cerec inlab 
4.2.5  
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Tom Arslanian
Termín: 28. 11. 2014
Téma kurzu: Seznámení se s programem inLab 
a novým scanerem inEos X5. Praktická ukázka fré-
zování. Ordinační scaner Apollo. Školení je určené 
pro zubní lékaře i zubní techniky.
Místo konání: Dental Training Centrum Praha
cena kurzu: 600 Kč vč. DPH
bodová hodnota: 4 kredity
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274783 114, 278 814 404, 
email: interdent@interdent.cz, www.interdent.cz

Třídenní praktický kurz
kovokeramika – základní
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Michal Nový
Termín: 3. 12. - 5. 12. 2014
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). 

Místo konání: Dental Training Centrum Praha
cena kurzu: 4.800 Kč vč. DPH
bodová hodnota: 12 kreditů
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274783 114, 278 814 404, 
email: interdent@interdent.cz, www.interdent.cz

Dvoudenní praktický kurz
keramika - barva bez hranic  
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Renato Carretti
Termín: 22. - 23. 1. 2015
Téma kurzu: Žádná barva není problém! Renato 
Carretti - mistr zubní technik ze Švýcarska v Praze 
opět ukáže své umění. Individuální vrstvení ke-
ramických materiálů VM 13 a VM 9. „Využití hmot 
VITA INTERNO v estetice frontálních zubů. apod.„
Místo konání: Dental Training Centrum Praha
cena kurzu: 15.000 Kč vč. DPH (částku 7.500 Kč 
hradí našim zákazníkům firma INTERDENT a VITA) 
bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274783 114, 278 814 404, 
email: interdent@interdent.cz, www.interdent.cz

Praktické školení
kovokeramika - noritake eX-3  
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Filip Prokeš
Termín: 3. - 4. 10. 2014
Téma kurzu: Každý účastník si pod vedením 
instruktora zhotoví 1 korunku na  studijních 
modelech, které obdrží v ceně kurzu. Seznámí-
te základní teorii o Noritake  EX-3 a na modelech 
si vyzkouší práci s kovokeramickým materiálem ja-
ponské prvotřídní kvality. Přednáška s promítáním 
a diskusí. Po dobu školení občerstvení zajištěno.
Místo konání: D&CT, s.r.o. - DENTAS
Mánesova 8, 120 00 Praha 2
cena kurzu: 5.950Kč vč. DPH
bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Mgr. Monika Szücsova, tel: 222 252 055
email: dentas@dct.cz, www.dentas.cz
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Praktické školení
fleXilite technologie
(získání vysokého povrchového lesku a opravy 
Flexite protéz) 
Přednášející: Jana Černá
Termín: 24. - 25. 10. 2014
Téma kurzu: účastníci se seznámí s techno-
logii flEXITE. Každý účastník si pod vedením 
instruktora zhotoví flexite částečnou ná-
hradu na studijních modelech, které obdrží  
v  ceně kurzu. Teoretická přednáška s promí-
táním a diskusí. Instruktor zhotoví 1 částečnou 
náhradu z Flexite supreme materiálu a 1 částeč-
nou náhradu z Acetalu na studijních modelech 
a předvede kompletní technologii. Po dobu 
školení občerstvení zajištěno.
Místo konání: D&CT, s.r.o. - DENTAS
Mánesova 8, 120 00 Praha 2
cena kurzu: 5.950Kč vč. DPH
bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Mgr. Monika Szücsova, tel: 222 252 055
email: dentas@dct.cz, www.dentas.cz

Praktické školení
noritake czr zirkonová celoke-
ramika
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Filip Prokeš
Termín: 7. - 8. 11. 2014
Téma kurzu: Každý účastník si pod vede-
ním instruktora zhotoví korunku na studij-
ních modelech, které obdrží v ceně kurzu. 
Instruktor zhotoví zirkonovou korunku na stu-
dijních modelech a předvádí  kompletní vrst-
vení a mezivrstvové dobarvování. Účastnici se 
seznámí s základní japonskou technologii - No-
ritake CZR - materiálem. Přednáška s promítá-
ním a diskusí. Po dobu školení občerstvení za-
jištěno.
Místo konání: D&CT, s.r.o. - DENTAS
Mánesova 8, 120 00 Praha 2
cena kurzu: 5.950Kč vč. DPH
bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Mgr. Monika Szücsova, tel: 222 252 055
email: dentas@dct.cz, www.dentas.cz 

Praktické školení
duropont kompozitní materiál 
na zhotovení korunek  
a můstků
(teoretické školení s praktickým předváděním) 
Přednášející: Jana Černá
Termín: 31. 10. 2014
Téma kurzu: Instruktor zhotoví 1korunku na stu-
dijním modelu a předvádí  modelaci a komplet-
ní vrstvení na kovovou korunku a provizorních 
pryskyřičných korunek. Účastnici se seznámí  
s možnostmi využití Duropont systémem vý-
robce Novodent. Přednáška s promítáním a dis-
kusí. Po dobu školení občerstvení zajištěno.
Místo konání: D&CT, s.r.o. - DENTAS
Mánesova 8, 120 00 Praha 2
cena kurzu: 1.950Kč vč. DPH
bodová hodnota: 4 kredity
Kontakt: Mgr. Monika Szücsova, tel: 222 252 055
email: dentas@dct.cz, www.dentas.cz

Praktické školení
fleXilite
(teoretické školení s praktickým předváděním) 
Přednášející: Jana Černá
Termín: 31. 10. 2014
Téma kurzu: Instruktor zhotoví 1 částečnou 

náhradu a předvede technologii z materiá-
lu Flexite (supreme a flexite plus). Předváděny 
budou opravy injektáží a studenou metodou. 
Přednáška s promítáním a diskusí. Po dobu ško-
lení občerstvení zajištěno.
Místo konání: D&CT, s.r.o. - DENTAS
Mánesova 8, 120 00 Praha 2
cena kurzu: 1.950Kč vč. DPH
bodová hodnota: 4 kredity
Kontakt: Mgr. Monika Szücsova, tel: 222 252 055
email: dentas@dct.cz, www.dentas.cz

Praktické školení
mistrovský kurz noritake czr
zirkonová celokeramika
individuální vrstvení
(celokeramika teoretická část a praktické před-
vedení) 
Přednášející: Zsolt Balogh
Termín: 14. - 15. 11. 2014
Téma kurzu: Každý účastník si pod vede-
ním instruktora zhotoví korunku na studij-
ních modelech, které obdrží v ceně kurzu. 
Instruktor zhotoví zirkonovou korunku na stu-
dijních modelech a předvádí  kompletní vrst-
vení a mezivrstvové dobarvování. Účastnici  
se seznámí s základní japonskou technologii 
-  Noritake CZR- materiálem. Přednáška s pro-
mítáním a diskusí. Po dobu školení občerstvení 
zajištěno.
Místo konání: D&CT, s.r.o. - DENTAS
Mánesova 8, 120 00 Praha 2
cena kurzu: 9.950Kč vč. DPH
bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Mgr. Monika Szücsova, tel: 222 252 055
email: dentas@dct.cz, www.dentas.cz

Praktické školení
mistrovský kurz modelování                                   
anatomie a funkce molárů
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: János Mako
Termín: 21. - 23. 11. 2014
Téma kurzu: Během teoretického a praktické-
ho třídenního kurzu se hodně detailně sezná-
míme s formami a funkčností dolních horních 
malých a velkých molárů.V praktické části kur-
zu se budeme věnovat anatomii dolních a hor-
ních zubů č. 4-5-6, s důrazem na spojení formy 
a funkcí. Dále si účastníci kurzu vymodelují vos-
kem dolní 4,5,6 a horní 4,5,6 zuby, na předem 
zartikulované modely, na kterých jsou zcela 
a částečně obroušené zuby
Místo konání: D&CT, s.r.o. - DENTAS
Mánesova 8, 120 00 Praha 2
cena kurzu: na vyžádání
bodová hodnota: 12 kreditů
Kontakt: Mgr. Monika Szücsova, tel: 222 252 055
email: dentas@dct.cz, www.dentas.cz

Praktické školení
mistrovský kurz modelování 
anatomie a funkce frontálních 
zubů
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: János Mako
Termín: 24. - 26. 11. 2014
Téma kurzu: Během teoretického a praktické-
ho třídenního kurzu se hodně detailně sezná-
míme s formami a morfologií frontálních zubů. 
V praktické části kurzu si účastníci vymodelují 
voskem horní zuby 1-2-3 v oválné, trojúhelníko-
vé, čtyřhranné formě, ve všech třech případech 

pro pacienta mladého a ve verzi abradovaný. 
Následně si vymodeluje to samé z dolních fron-
tálních zubů.
Místo konání: D&CT, s.r.o. - DENTAS
Mánesova 8, 120 00 Praha 2
cena kurzu: na vyžádání
bodová hodnota: 12 kreditů
Kontakt: Mgr. Monika Szücsova, tel: 222 252 055
email: dentas@dct.cz, www.dentas.cz

Praktické školení
fleXilite technologie
(získání vysokého povrchového lesku a opravy 
Flexite protéz) 
Přednášející: Jana Černá
Termín: 5. - 6. 12. 2014
Téma kurzu: účastníci se seznámí s techno-
logii flEXITE. Každý účastník si pod vedením 
instruktora zhotoví flexite částečnou ná-
hradu na studijních modelech, které obdrží  
v  ceně kurzu. Teoretická přednáška s promí-
táním a diskusí. Instruktor zhotoví 1 částečnou 
náhradu z Flexite supreme materiálu a 1 částeč-
nou náhradu z Acetalu na studijních modelech 
a předvede kompletní technologii. Po dobu 
školení občerstvení zajištěno.
Místo konání: D&CT, s.r.o. - DENTAS
Mánesova 8, 120 00 Praha 2
cena kurzu: 5.950Kč vč. DPH
bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Mgr. Monika Szücsova, tel: 222 252 055
email: dentas@dct.cz, www.dentas.cz

Dvoudenní praktický kurz
dwos - implantáty
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: M. Kopalová, DiS.
Termín: 2. - 3. 10. 2014
Téma kurzu: 1. den – implantologický modul, 
navigovaná chirurgie, skenování implantátů, 
individuální abutment, cementované práce, 
diskuze
2. den – TiBase abutment, šroubovaná korunka, 
šroubovaný můstek, třmen, diskuze
Místo konání: Školící centrum Bystré, Sulkovská 
79, 569 92, Bystré
cena kurzu: 4.000Kč vč. DPH
bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: 774 855 700
email: kadlecova@microdent.cz

Dvoudenní praktický kurz
dwos - implantáty
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: M. Kopalová, DiS.
Termín: 13. - 14. 11. 2014
Téma kurzu: 1. den – implantologický modul, 
navigovaná chirurgie, skenování implantátů, 
individuální abutment, cementované práce, 
diskuze
2. den – TiBase abutment, šroubovaná korunka, 
šroubovaný můstek, třmen, diskuze
Místo konání: Školící centrum Bystré, Sulkovská 
79, 569 92, Bystré
cena kurzu: 4.000Kč vč. DPH
bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: 774 855 700
email: kadlecova@microdent.cz

Dvoudenní praktický kurz
dwos - implantáty
(teoretická část a praktické předvedení) 
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Přednášející: M. Kopalová, DiS.
Termín: 4. - 5. 12. 2014
Téma kurzu: 1. den – implantologický modul, 
navigovaná chirurgie, skenování implantátů, 
individuální abutment, cementované práce, 
diskuze
2. den – TiBase abutment, šroubovaná korunka, 
šroubovaný můstek, třmen, diskuze
Místo konání: Školící centrum Bystré, Sulkovská 
79, 569 92, Bystré
cena kurzu: 4.000Kč vč. DPH
bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: 774 855 700
email: kadlecova@microdent.cz

Dvoudenní praktický kurz
dwos - začátečníci
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: M. Kopalová, DiS.
Termín: 23. - 24. 10. 2014
Téma kurzu: 1. den – úvod do DWOS, údržba  
a kalibrace skeneru, skenování, diskuze
2. den – korunky, můstky, fasetové práce, úvod 
do výroby, materiály, diskuze
Místo konání: Školící centrum Bystré, Sulkovská 
79, 569 92, Bystré
cena kurzu: 4.000Kč vč. DPH
bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: 774 855 700
email: kadlecova@microdent.cz

Dvoudenní praktický kurz
dwos - začátečníci
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: M. Kopalová, DiS.
Termín: 11. - 12. 12. 2014
Téma kurzu: 1. den – úvod do DWOS, údržba  
a kalibrace skeneru, skenování, diskuze
2. den – korunky, můstky, fasetové práce, úvod 
do výroby, materiály, diskuze
Místo konání: Školící centrum Bystré, Sulkovská 
79, 569 92, Bystré
cena kurzu: 4.000Kč vč. DPH
bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: 774 855 700
email: kadlecova@microdent.cz

Dvoudenní praktický kurz
dwos - pokročilý
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: M. Kopalová, DiS.
Termín: 11. - 12. 12. 2014
Téma kurzu: 1. den - inlay, onlay, faseta, mary-
landský můstek, teleskopická korunka, diskuze
2. den - wax-up, zrcadlení anatomií, skelet, sní-
matelné náhrady, zásuvné spoje, diskuze
Místo konání: Školící centrum Bystré, Sulkovská 
79, 569 92, Bystré
cena kurzu: 4.000Kč vč. DPH
bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: 774 855 700
email: kadlecova@microdent.cz

PL4
Vlc - sVětlem tuhnoucí
materiály v zubní technice
(teoreticko-demonstrační kurz) 
Přednášející: Hynek Rožnovský
Termín: 22. 10. 2014
Téma kurzu: RADICA - VLC materiál na výrobu 
dlouhodobých provizorií s pevností 160 Mpa. 
Demo: zhotovení tříčlenného můstku. In:Joy 

- VLC materiál na estetické fazetování. Demo: 
estetika na tříčlenném můstku z kompozitu Ra-
dica. Kombinace a plnohodnotné využití v la-
boratoři.
Místo konání: HENRy SCHEIN (Libušská 210, Pra-
ha 4)
cena kurzu: 1.490 Kč vč. DPH 
bodová hodnota: zažádáno o 4 kredity u KZT
Upozornění: max. 12 osob
Kontakt: HENRy SCHEIN DENTAL, Stanisla-
va Černochová - mobil: 420 732 763 450, tel.: 
420 541 426 886, email: stanislava.cernochova@
henryschein.cz

PL5
Vlc - sVětlem tuhnoucí
materiály v zubní technice
(teoreticko-demonstrační kurz) 
Přednášející: Hynek Rožnovský
Termín: 19. 11. 2014
Téma kurzu: RADICA - VLC materiál na výrobu 
dlouhodobých provizorií s pevností 160 Mpa. 
Demo: zhotovení tříčlenného můstku. In:Joy 
- VLC materiál na estetické fazetování. Demo: 
estetika na tříčlenném můstku z kompozitu Ra-
dica. Kombinace a plnohodnotné využití v la-
boratoři.
Místo konání: HENRy SCHEIN (Palackého třída 
163, Brno)
cena kurzu: 1.490 Kč vč. DPH 
bodová hodnota: zažádáno o 4 kredity u KZT
Upozornění: max. 12 osob
Kontakt: HENRy SCHEIN DENTAL, Stanisla-
va Černochová - mobil: 420 732 763 450, tel.: 
420 541 426 886, email: stanislava.cernochova@
henryschein.cz

PL6
ips e.maX
(praktický kurz pro pokročilé) 
Přednášející: Roger Zünd (český překlad za-
jištěn)
Termín: 10. - 11. 11. 2014
Téma kurzu: V tomto kurzu se zaměříme 
na strategické body vedoucí k úspěšnému zho-
tovení náhrad frontálních zubů (MO ingoty). Jak 
můžeme posoudit, který z ingotů je v daném 
případě ten správný? Potenciál a univerzálnost 
celého IPS e.max systému a aplikace různých 
materiálů. Kurz je určen zubním technikům, 
kteří se chtějí učit a posunout jejich estetické 
dovednosti do vyšší kategorie.
Místo konání: HENRy SCHEIN (Libušská 210, Pra-
ha 4)
cena kurzu: 8.490 Kč vč. DPH 
bodová hodnota: zažádáno o 8 kreditů u KZT
Upozornění: max. 8 osob
S sebou: rotační a modelovací nástroje na ke-
ramiku
Kontakt: HENRy SCHEIN DENTAL, Stanisla-
va Černochová - mobil: 420 732 763 450, tel.: 
420 541 426 886, email: stanislava.cernochova@
henryschein.cz

PL7
ips inline, inline one
(praktický kurz pro pokročilé) 
Přednášející: Roger Zünd (český překlad za-
jištěn)
Termín: 12. - 13. 11. 2014
Téma kurzu: Vrstvení kovokeramiky IPS InLine 
na kovovou konstrukci ve frontálním úseku. Po-
užití klasické vrstvící keramiky IPS Inline a eko-

nomické varianty Inline one, jejich vzájemné 
srovnání. Estetické dokončení pomocí Shade 
a Stains past.
Místo konání: HENRy SCHEIN (Libušská 210, Pra-
ha 4)
cena kurzu: 6.500 Kč vč. DPH 
bodová hodnota: zažádáno o 8 kreditů u KZT
Upozornění: max. 8 osob
S sebou: rotační a modelovací nástroje na ke-
ramiku
Kontakt: HENRy SCHEIN DENTAL, Stanisla-
va Černochová - mobil: 420 732 763 450, tel.: 
420 541 426 886, email: stanislava.cernochova@
henryschein.cz

PL8
co je to ips e.maX ?
(praktický kurz pro začátečníky) 
Přednášející: Ondřej Adam
Termín: 27. - 28. 11. 2014
Téma kurzu:Úvodní školení celokeramického 
systému Ivoclar Vivadent IPS e.max all cera-
mic. Tento praktický kurz je určen všem zub-
ním technikům, kteří s tímto materiálem pra-
cují, začínají pracovat nebo uvažují o jeho 
pořízení. Programem je vysvětlení rozdělení 
celého systému, teoretická prezentace postu-
pu práce s lithium disilikátem presováním (IPS 
e.max Press) a demonstrace vlastních případů 
řešených tímto druhem náhrad. Příprava, za-
tmelení a vylisování celoanatomické náhrady  
a konstrukce pro fazetování. Vysvětlení použití 
shadů a essencí, dobarvení a následná glazura 
celoanatomické náhrady. Teorie vrstvení kera-
miky IPS e.max Ceram, praktická ukázka a vlast-
ní realizace účastníky kurzu na podklady z lithi-
um disilikátu.
Místo konání: HENRy SCHEIN (Libušská 210, Pra-
ha 4)
cena kurzu: 5.900 Kč vč. DPH (vč. 2x snídaně, 
2x oběd, 1x večeře)
bodová hodnota: zažádáno o 8 kreditů u KZT
Upozornění: max. 8 osob
S sebou: rotační a modelovací nástroje na ke-
ramiku
Kontakt: HENRy SCHEIN DENTAL, Stanisla-
va Černochová - mobil: 420 732 763 450, tel.: 
420 541 426 886, email: stanislava.cernochova@
henryschein.cz

PL9
ips e.maX, abutment solution
(praktický kurz pro pokročilé) 
Přednášející: Ondřej Adam
Termín: 4. - 5. 12. 2014
Téma kurzu: Teoretické představení IPS e.max 
Press – řešení implantátů. V praktické části se 
zaměříme na presování a dokončení hybridní-
ho abutmentu v postranním úseku v jednom 
kuse a presování korunky na frontální předem 
vypresovaný abutment na titanové bázi. Lepe-
ní Multilink hybrid abutment cementem. Do-
barvování pomocí shade a stains past.
Místo konání: Ivoclar Vivadent (Donau - City - 
Strasse 1, Vídeň)
cena kurzu: 9.500 Kč vč. DPH (v ceně 1 noc 
ubytování v hotelu)
bodová hodnota: zažádáno o 11 kreditů u KZT
Upozornění: max. 11 osob
S sebou: rotační a modelovací nástroje na ke-
ramiku
Kontakt: HENRy SCHEIN DENTAL, Stanisla-
va Černochová - mobil: 420 732 763 450, tel.: 
420 541 426 886, email: stanislava.cernochova@
henryschein.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:  4.

Periodicita:  2 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 2014
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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

Frézované CAD/CAM konstrukce a pilíře

BioCam®

• První technologie v ČR bez vlepených bazí

• Materiály titan, slitina Cr-Co nebo ZrO2

• K dispozici na přední systémy: LASAK Impladent® a BioniQ®, 
 Astra Tech®, NobelActiveTM, NobelReplace®, Straumann® Bone Level 
 a SynOcta®.

biocam_210x100.indd   1 21.08.14   11:43

CeraFirm musíte mít!
Modelovací tekutina pro keramiku, která
• skutečně nemá vliv na barvu
• nemá téměř žádné smrštění
• zajistí pevnou krásně modelovatelnou směs
• je bez glykolu - pro jasnější, zářivější barvu
• umožňuje rychlejší vrstvení, protože nemusíte sušit mezi vrstvami
• po vypálení zanechává ostré hrany korunky a ta je estetičtější než dosud

CeraFirm Set obsahuje: 250 ml tekutiny a 3,5 ml Add.

Moravní 909, 765 02 Otrokovice
Tel: 577 926 226-2
objednavky@hufa.cz, www.hufa.cz

1 895,-
set 250 ml x 3,5 ml
•obj. kód:  967192

2 030,-

CeraFirm Kit mě pomáhá při modelaci 
keramiky štětcem. Dovoluje mi to si ještě 
detailněji připravit keramický prášek pro první 
pálení, což má pozitivní vliv na tvar protetiky 
i jemné probarvení. Homogenita nanášeného 
keramického materiálu s tekutinou CeraFirm 
umožňuje i nové techniky vrstvení keramiky 
štětcem, které ještě nemám osvojené, neboť 
zatím používám tento přípravek krátkou dobu. 
Zatím jsem velmi spokojený.

Jakub Hošek, Precident

S modelovací tekutinou CeraFilm jsem měl 
možnost pracovat asi jeden měsíc. To, co se mi 
asi nejvíce líbí na této tekutině, je že neobsahuje 
glykol a glycerin. Tekutina nikterak neovlivňuje
barvu a transparenci keramických prášků. 
Díky absenci zmiňovaných látek, se dá zkrátit 
doba předsoušení. Dá se říct, že jsem si rychle 
zvykl na novou tekutinu a práci s ní.

Jiří Taufer
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Výstaviště Praha - Holešovice
9. - 11. 10. 2014

www.pragodent.eu

22. mezinárodní dentální VeletrH
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NEjVěTŠÍ  

DENTÁLNÍ  

VELETRh V ČR

Odborní partneři

Mediální partneři

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 STOMATOLOGICKÉM VÝZKUMNÉM ÚSTAVU
■ FLEXITE BYL UVEDENÝ NA ČESKÝ TRH PŘED 16 LETY,  NÁHRADY Z MATERIÁLU FLEXITE 
   UŽÍVAJ Í  STATIS ÍCE SPOKOJENÝCH PACIENTŮ
■ ŽIVOTNOST NÁHRADY JE  OMEZENA POUZE PŘIROZENOU DEFORMACÍ  DÁSNĚ
■ SPLŇUJE NORMU NASÁKAVOSTI
■ LZE J I  OPRAVOVAT A DOPLŇOVAT
■ MOŽNOST KOMBINACE S KOVEM I  ACETÁTEM,  KTERÝ UMOŽNÍ  DENTÁLNÍ  PŘENOS
■ NEROZEZNATELNOST OD VLASTNÍHO CHRUPU A ESTET ICKÝ VZHLED
■ NENÁPADNOST PROTÉZY V ÚSTECH,  LEHKÉ,  PŘ Í JMENÉ = SPOKOJENÍ  PACIENTI

OR IGINÁL FLEXITE
SNÍMATELNÉ PROTÉZY

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

FLEXITE SUPREME
Revolučn í  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,  bez monomeru . 

FLEXITE ULTRA
Výj imečný mater iá l  p ro a le rg iky,  es tet icky  a funkčně je  s rovnate lný  s  jakoukol iv 
ak ry látovou náhradou . 

Výhradní  dovozce:    
     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

Pragodent

Stánek LK 20

TERMÍNY ŠKOLENÍ VE 4Q/2014: 
19.-20. ZÁŘÍ 
24.-25. ŘÍJNA
5.-6. PROSINCE

PŘEDNÁŠKA
31. ŘÍJNA

VE ŠKOLÍCÍ LABORATOŘI DENTAS, V PRAZE MÁNESOVA 8
TEL: 222 252 055

VÝHODNÉ BALÍČKY

AKČNÍ NABÍDKA SPON

GARANCE KVALITY

SKLADEM

Pragodent 2014 - LK 20

během výstavy akční nabídka 
na KOMPLETNÍ Technologii

INTERDENT®
100 00 Praha 10, Foerstrova 12 • tel.: 274 783 114, 274 814 404 • www.interdent.cz

SPECIAL EDITION
VACUMAT 6000 M

• výběr z osmi barev
• 2 boční panely dle vlastního přání (logo nebo fotografie)
• 2 boční panely bílé
• individuální spořič obrazovky (logo nebo fotografie)
• dotykové pero
• držák na pinzetu
•  sada příslušenství (pinzeta, stojánek na kovokeramiku, 

stojánek na celokeramiku)
• 30 měsíců záruka

VITA Vacumat6000MSE.indd   1 29.8.2014   14:45:55

AKCE
U PŘÍLEŽITOSTI KONÁNÍ
VELETRHU PRAGODENT

9. 10. - 17. 10 2014

Oralium

Aurix L, Aurix L60, Aurosa

Argenpal, Palargen

Oralium Ceramic

500 g + 250 g zdarma

10% sleva, při nákupu nad 10g

15% sleva, při nákupu nad 30g

250 g + 100 g zdarma

K objednávkám nebude účtováno poštovné a balné.

SAFINA, a.s., Vídeňská 104, 252 42  Vestec
 tel.: +420 241 024 111, fax: +420 241 024 292

e-mail: info@safi na.cz

www.safi na.cz

zerce 91 x 275 mm)_korektura.indd   1 27.8.2014   8:41:11

Straumann s.r.o., Na žertvách 2196/34, Praha 8; tel. 284 094 650
e-mail: info.cz@straumann.com, www.straumann.cz

CADCAM skenery Dental Wings
7Series a 3Series

Nově od Straumann CADCAM skenery společnosti Dental Wings na českém a slovenském trhu.
Straumann a Dental Wings spojily síly a dodávají nyní společná řešení pro stomatologické laboratoře.
V rámci spolupráce společností Straumann a Dental Wings Vám nabízíme skenery 7Series a 3Series 
včetně software CARES Visual 9.0® pod značkou Straumann.

Proč koupit skenery Dental Wings od firmy Straumann s.r.o.: 

•	 3Series skener s implantologickým modulem již v základní ceně
•	 otevřený software kompletně v českém jazyce na platformě Dental Wings
•	 plná technická online podpora v českém jazyce ve Vašem PC 
•	 široký rozsah indikací na zuby a implantáty různých značek
•	 rozsáhlá nabídka materiálů ve validovaném procesu Straumann:
•	 licenční poplatky od 1 Kč/rok                                                                                                                 
•	 propojení s intraorálními scannery iTero nebo LAVA
•	 modul Navigovaná chirurgie
•	 funkce Videoprůvodce programem pro snadnou obsluhu i nezkušeným uživatelem

Straumann představuje

Navštivte stánek Straumann na veletrhu PRAGODENT 
ve dnech 9.-11. října 2014.

MAJOR SUPER LUX
nejpoužívanější pryskyřičné zuby 
v českých stomatologických laboratořích

Zuby pro každého

Flava s.r.o.
Lanškrounská 31, 568 02 Svitavy
tel.: 461 533 323
e-mail: offi ce@fl ava.cz
www.fl ava.cz

A4 - var2.indd   1 27.8.2014   10:34:50

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 STOMATOLOGICKÉM VÝZKUMNÉM ÚSTAVU
■ FLEXITE BYL UVEDENÝ NA ČESKÝ TRH PŘED 16 LETY,  NÁHRADY Z MATERIÁLU FLEXITE 
   UŽÍVAJ Í  STATIS ÍCE SPOKOJENÝCH PACIENTŮ
■ ŽIVOTNOST NÁHRADY JE  OMEZENA POUZE PŘIROZENOU DEFORMACÍ  DÁSNĚ
■ SPLŇUJE NORMU NASÁKAVOSTI
■ LZE J I  OPRAVOVAT A DOPLŇOVAT
■ MOŽNOST KOMBINACE S KOVEM I  ACETÁTEM,  KTERÝ UMOŽNÍ  DENTÁLNÍ  PŘENOS
■ NEROZEZNATELNOST OD VLASTNÍHO CHRUPU A ESTET ICKÝ VZHLED
■ NENÁPADNOST PROTÉZY V ÚSTECH,  LEHKÉ,  PŘ Í JMENÉ = SPOKOJENÍ  PACIENTI

OR IGINÁL FLEXITE
SNÍMATELNÉ PROTÉZY

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

FLEXITE SUPREME
Revolučn í  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,  bez monomeru . 

FLEXITE ULTRA
Výj imečný mater iá l  p ro a le rg iky,  es tet icky  a funkčně je  s rovnate lný  s  jakoukol iv 
ak ry látovou náhradou . 

Výhradní  dovozce:    
     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

Pragodent

Stánek LK 20

TERMÍNY ŠKOLENÍ VE 4Q/2014: 
19.-20. ZÁŘÍ 
24.-25. ŘÍJNA
5.-6. PROSINCE

PŘEDNÁŠKA
31. ŘÍJNA

VE ŠKOLÍCÍ LABORATOŘI DENTAS, V PRAZE MÁNESOVA 8
TEL: 222 252 055

VÝHODNÉ BALÍČKY

AKČNÍ NABÍDKA SPON

GARANCE KVALITY

SKLADEM
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během výstavy akční nabídka 
na KOMPLETNÍ Technologii
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OR IGINÁL FLEXITE
SNÍMATELNÉ PROTÉZY
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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,  bez monomeru . 
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INTERDENT®
100 00 Praha 10, Foerstrova 12 • tel.: 274 783 114, 274 814 404 • www.interdent.cz

SPECIAL EDITION
VACUMAT 6000 M

• výběr z osmi barev
• 2 boční panely dle vlastního přání (logo nebo fotografie)
• 2 boční panely bílé
• individuální spořič obrazovky (logo nebo fotografie)
• dotykové pero
• držák na pinzetu
•  sada příslušenství (pinzeta, stojánek na kovokeramiku, 

stojánek na celokeramiku)
• 30 měsíců záruka
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