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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 a ordinace.
V rámci spolupráce společností Straumann a Dental Wings Vám nabízíme skenery 7Series a 
3Series včetně software CARES Visual 9.5® 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                                           
                          CADCAM skenery Dental Wings                  
                                                     7Series a 3Series

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

simply doing more



3komorazt # 1  2015

Editorial

Vážení kolegové,

….dlouho jsem váhala, čím editorial tohoto čísla otevřít. 
Zda psát o novém vydavateli magazínu, kterým jsme se 
stali my, KZT, ale to by mohlo působit trošku narcistic-
ky, nebo spíš o tom proč k tomuto počinu došlo. Jestli 
se perspektivně zamýšlet nad budoucími plány, nebo 
detailně rozebírat minulost. Připadala jsem si jako člo-
věk, který zabloudil, ocitl se na rozcestí a neví kudy kam, 
neví, zda se dát doprava nebo doleva. 
V jistém ohledu jsem si ale jistá, že číslo, které držíte v 
ruce, bychom mohli nazvat číslem splněných přání. 
Mnohokrát zaznívaly stesky firem, že výtěžek z inzerce 
se nedostává tam, kam by měl správně směřovat a to 
k zubním technikům. Sama jsem v očekávání, co tato 
změna přinese, jak dopadne závěrečné vyúčtování a 
zda budeme moci konstatovat, že magazín se ufinan-
coval z inzerce.

Nebojte, grafická tvář magazínu, za kterou jsme byli 
chváleni, zůstává nezměněna. Nemění se ani obsah, 
nadále vás budeme informovat o legislativních novin-
kách, stále se budeme zabývat ekonomickou stránkou 
naší profese, vždy najdete nějaký odborný článek a taky 
něco pro zábavu. 

Tak například konkrétně v tomto čísle si můžete prostu-
dovat další kalkulace některých íčkových kódů, které 
směřovaly na Ministerstvo zdravotnictví, také zde na-
jdete informace ohledně nových povinností. V rubrice 
„odbornost“ pokračuje seriál ortodoncie a podíváte se 
také na to, co dokáže vytvořit frustrovaný zubní technik. 
Dále pro vás máme zajímavost, že i zuby se dají pořídit 
na úvěr, dozvíte se, jak pokračuje soutěž „Škola roku“, na-
jdete zde pozvánku na již VI. řádný Sněm a nechybí ani 
výherní „Sudoku“ pro zábavu.

Co říci závěrem? Tento magazín je hlavně pro vás zubní 
techniky. Nutno poznamenat, že ho vytváří další zubní 
technici, a pokud vydělá nějakou tu korunu, bude uži-
tečný zase jen pro zubní techniky, v tomto případě pro 
techniky, kteří jsou členy Komory. Takže zubní technici 
neváhejte a zkuste se i vy podělit se svými kolegy o zku-
šenosti z laboratoří, ať jsou dobré nebo naopak zlé, vždy 
mohou být poučením či inspirací pro ostatní. Neostý-
chejte se a posílejte nám vaše podněty nebo fotografie 
vašich zajímavých prací, rádi je zveřejníme…J

Naděžda Kroupová
šéfredaktorka časopisu
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>>> Vážení kolegové,

ve světě se dějí divné věci. Nedaleko od nás se roz-
hořela skutečná válka, ve které opravdu umírají lidé. 
Přímo u nás šílená žena zabila nevinného studenta 
a nedávno šílený muž postřílel několik nevinných 
lidí. 
Také v našem malém zubotechnickém světě se dějí 
věci velmi podivné. Sice neteče krev, ale důsledky 
divného chování jsou pro obor bolestné - narostla 
zaručená mzda - což způsobilo poprask mezi ně-
kterými majiteli laboratoří. Je velmi smutné, když v 
tak nenahraditelném oboru je problém vyplatit za-
městnanci tak směšnou částku. Nedávno mi psala 
děvčata z jedné laboratoře - podepsala nevýhodné 
pracovní smlouvy a důsledkem je, že dostávají 8-10 
tisíc, a v práci jsou celý den. Nebo nám volají majite-
lé laboratoří, že mají problém s tím, že mají zaměst-
nancům nakoupit oblečení, jedna majitelka si do-
konce nechává od zaměstnance zaplatit zlomený 
modelovací nožík…. Dějí se věci podivné. 

Mnozí, kdo čtete zápisy ze zasedání Rady, víte, že 
loňský Sněm KZT vydal prohlášení, ve kterém sdě-
luje veřejnosti, že nastává doba, kdy již nebude v 
silách zubních techniků dotovat výrobu celkových 
náhrad, neboť není z čeho. Bezprostředně po Sně-
mu jsme zahájili silnou kampaň. Spolupracujeme 
s advokáty, PR agenturou, vypracovali jsme po-
ctivé ekonomické pojednání, které jasně dokazu-
je, že pracujeme již za méně, než činí náklady. Ab-
solvovali jsme řadu schůzek a jednání, vypracovali 
spoustu dokumentů. 

Musím konstatovat, že na MZ nikdo naprosto nepo-
chybuje o tom, že nám je nutno na úhradách při-
dat - a nejen to, je třeba udělat řadu systémových 
změn, které mají prostředí zubní techniky ozdra-
vit. Ovšem dějí se věci podivné. Slýcháme často v 
médiích, jak velkoryse se vláda chová v některých 
otázkách - napravují se jakési křivdy a doplácí se 
zpětně tu poslancům, tu soudcům, kde je ale zubní 
technik? Bohužel jsme narazili na nedostatek peněz 
v pojišťovnách. Přestože uznávají, že na tento seg-
ment nebylo přidání již řadu let, nějak nemohou 
peníze pro nás najít - „musí čelit dopadům zrušení 
regulačních poplatků“. 

Vážení kolegové, my to ale nevzdáváme. Budeme 

se prát, i kdybychom měli skončit u ústavního sou-
du. Nápoj z hořkých bylin přetekl. Zveme Vás na 
Sněm KZT, který – pokud do té doby nedojde k ná-
pravě, v což doufáme - učiní zásadní rozhodnutí.  
Na Sněm přizveme i zástupce MZ, aby nám přede-
střeli, jaké změny nás čekají. Bude-li třeba, pozve-
me i média- uděláme po skončení Sněmu tiskovou 
konferenci, kde sdělíme veřejnosti, na čem se Sněm 
dohodl. A věřte, že scénářů je několik, nebudeme je 
z taktických důvodů zveřejňovat, ale jedno je jisté- 
ani jeden nebude pro veřejnost, politiky a úředníky 
příjemným sdělením. 
Přijeďte nás podpořit, ukázat konečně sílu a 
jednotu- to je vaše role v tomto boji. 
Na stránkách magazínu najdete výsledky dotazní-
kového průzkumu, který zkoumal ceny a mzdy u „I“ 
kódů a proběhl na podzim 2014. Jak jsme předpo-
kládali, ukázalo se, že stále je řada těch, kdo účtují 
velmi nízké ceny, do kterých nepromítli ani ta na-
výšení úhrady, ke kterým v minulých letech došlo. 
A stále je řada těch, kdo jsou ochotni pracovat za 
mzdu, která neodpovídá ani odměně v dělnických 
profesích. Nabízí se tedy otázka, zda naše snahy o 
případné změny v oblasti „I“ kódů budete jednotně 
akceptovat či nikoli. 

A něco pozitivního nakonec- je sice teprve jaro, ale 
již nyní se pracuje na podobě letošního Pragoden-
tu. Stejně jako veškerý okolní svět digitalizuje ko-
munikační kanály, také Pragodent přináší v tomto 
ohledu novinku. Budete se moci s předstihem zare-
gistrovat jako návštěvníci Pragodentu, obdržíte QR 
kód, a s tímto kódem projdete vstupním vchodem 
výstavního paláce. Kód bude načten čtečkou a ka-
ždý den proběhne losování jednotlivých QR kódů- 
tedy návštěvníků, o velmi hodnotné ceny. Navíc ka-
ždý předběžně zaregistrovaný návštěvník bude mít 
nárok na výraznou slevu na ubytování v některých 
Pražských hotelech. Podrobné pokyny naleznete 
včas na webu a facebooku KZT. Sledujte tedy naše 
stránky, v průběhu léta se na nich objeví odkaz pro 
registraci.
 
Vážení kolegové, zveme vás na Sněm KZT, kte-
rý v loňském roce díky „prohlášení“ odstarto-
val kampaň za změnu v oblasti „I“ kódů. Přijeď-
te nás podpořit, ať pozvaní hosté vidí, že jsme 
jednotní a odhodlaní tento boj dotáhnout do 
konce. <<<

SLOVA PREZIDENTKY
Alexandra Seidlová

Alexandra Seidlová

Dění v KZT
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>>> Vážení kolegové, 

srdečně vás zveme v pořadí na VI. Sněm  Komory zub-
ních techniků, na kterém budete podrobně informová-
ni, jaké kroky KZT   v posledních měsících podnikla a 
zároveň vás seznámíme s tím, co se za celý minulý rok 
událo, ale hlavně s událostmi kolem I kódů.

Sněm bude opět probíhat v krásném prostředí hote-
lu PYRAMIDA, který se nachází v Praze 6 – Břevnově v 
klidné části Prahy, v blízkosti Pražského hradu a je svou 
polohou a vybavením ideálním místem zejména pro 
pořádání konferencí, sněmů a podobných akcí.  Toto 
prostředí využíváme už poněkolikáté a oblíbili jsme si 
ho díky pozitivním zkušenostem z minulých akcí, kdy 
byla KZT překvapena příjemnou a profesionální obslu-
hou a veškerými poskytnutými službami při zajištění 
akce. 
Jak již bylo zmíněno ve slovech prezidentky, že nápoj z 
hořkých bylin přetekl, jde do tuhého, a my vás proto žá-
dáme, přijeďte v hojném počtu, potřebujeme, aby nás 
bylo nejen slyšet, ale hlavně vidět. 
Z organizačních důvodů prosíme všechny členy 
KZT, kteří mají zájem o účast na Sněmu, aby se 
předem přihlásili na sekretariátu KZT. <<<

VI. SNĚM KZT ČR

Dění v KZT

18. 4. 2015 - OREA Hotel Pyramida

PROGRAM SNĚMU

 1)  Zahájení, uvítání hostů

 2)  Schválení programu, volba komisí

 3)  Zpráva o činnosti za uplynulé období                                     

 4)  Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2015    

 5)  Zpráva Revizní komise                                                            

 6)  Zpráva mandátové komise

 7)  Dílčí zprávy: 

       Výsledky mediální kampaně – vystoupení hostů PR agentura
        Výsledky jednání ohledně „I“ kódů - vystoupení hostů MZ
        Další strategie – výhled do budoucna /diskuse
        Zákon o zdravotnických prostředcích /diskuse                 
        Zuby na úvěr- představení projektu, vystoupení hostů /dotazy  
        Zaručená minimální mzda /diskuse, dotazy a další.
 8)  Organizační záležitosti

 9)  Diskuse

10) Návrh usnesení a jeho přijetí

11) Závěr

ŠKOLENÍ - Zdravotnické prostředky (4 kredity) 
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Trasa linky č. 22 
Interval mezi 8:00 – 9:00 10 minut
Interval od 9:00 7-8 minut 

Zastávka Metro Dojezd

Nádraží Hostivař 54 min

Náměstí Míru „M“ 28 min

I. P. Pavlova „M“ 26 min

Štěpánská

Karlovo náměstí „M“ 22 min

Národní třída

Národní divadlo

Újezd

Hellichova

Malostranské nám.

Malostranská „M“ 11 min

Královský letohrádek

Pražský hrad

Brusnice

Pohořelec

Malovanka

Trasa linky č. 25
Interval 15 minut

Zastávka Metro Dojezd

Lehovec 40 min

Hloubětín „M“ 39 min

Nádraží Libeň

Multiaréna Praha

Palmovka „M“ 25 min

Libeňský most

Pražská tržnice

Vltavská „M“ 16 min

Letenské nám.

Korunovační

Sparta

Hradčanská „M“ 8 min

Prašný most

Vozovna Střešovice

Hládkov

Malovanka

Dění v KZT

Doprava po vlastní ose:
GPS souřadnice
N 50° 5.13263‘, E 14° 22.79857‘
50.0855439N, 14.3799761E

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

Příjezd po R7 a D5: Itinerář od exitu č. 26 výjezd 
směr centrum 
mírně vpravo po silnici I. třídy Karlovarská - 984 m 
rovně po silnici I. třídy Bělohorská - 573 m, Karlovar-
ská – 548 m, Bělohorská – 2.4 km, Patočkova - 1,6 km, 
vpravo po hlavní Pod Královkou - 256 m, vlevo po 
hlavní Bělohorská - 173 m, vlevo po ulici Gymnastic-
ká - 14 m, vlevo po hlavní Bělohorská - 100 m, OREA 
Hotel Pyramida

D1, D11, R10: Itinerář od křížení Jižní spojky a 
ulice 5.května: 
rovně po rychlostní silnici Jižní spojka směr Barrandov 
- 5.3 km, Barrandovský most – 650 m, Strakonická – 
790 m, Dobříšská - 1,1 km, Tunel Mrázovka - 1,5 km, 
Městský okruh – 202 m, mírně vlevo po rychlostní sil-

nici Strahovský tunel - 2.0 km, rovně po silnici I. třídy 
Patočkova - 573 m, vlevo po hlavní Pod Královkou - 
256 m, vlevo po hlavní Bělohorská - 173 m, vlevo po 
ulici Gymnastická - 14 m, vlevo po hlavní Bělohorská 
- 100 m, OREA Hotel Pyramida 

D 8: Itinerář od přejezdu mostu Barikádníků 
rovně po silnici I. třídy Argentinská - 197 m, vyjeďte 
po výjezdu MÚK Holešovice vpravo na silnici II. třídy 
Vrbenského - 599 m, vlevo po silnici II. třídy Partyzán-
ská - 349 m, rovně po silnici II. třídy U Výstaviště - 395 
m, vpravo po silnici II. třídy Strojnická - 407 m, mírně 
vpravo po silnici I. třídy Veletržní - 391 m, rovně po 
silnici I. třídy Milady Horákové - 2.3 km, 

Varianta č.1: vlevo po hlavní U Brusnice - 169 m, 
vpravo po hlavní Keplerova - 839 m, mírně vpravo 
po hlavní Dlabačov - 287 m, rovně po hlavní Bělohor-
ská - 329 m, OREA Hotel Pyramida 

Varianta č.2: rovně po hlavní Patočkova (před Stra-
hovským tunelem lehce vpravo) - cca 850 m, vlevo 
ulice Pod Královkou - 256 m, vlevo po hlavní Bělohor-
ská - 173 m, vlevo po ulici Gymnastická - 14 m, vlevo 
po hlavní Bělohorská - 100 m, OREA Hotel Pyramida

Doprava MHD: 
Tramvajová zastávka MALOVANKA (trasa linek 22 a 25) se nachází přímo naproti hotelu OREA 
PYRAMIDA, Praha 6, Bělohorská 125/24.

JAK SE DOSTAT NA SNĚM 2015? 

Nejrychlejší trasa z autobusového nádraží Florenc:
Varianta č. 1:
Tramvaj č. 8 odjezd ze zastávky Florenc 9:03 hod., pří-

jezd na zastávku Hradčanská 9:18 hod.
Tramvaj č. 25 odjezd ze zastávky Hradčanská 9:20 hod., 
příjezd na zastávku Malovanka 9:28 hod.



Dění v KZT

JAK SE DOSTAT NA SNĚM 2015? Celkový čas 25 min. cena 24,- Kč (interval linky č. 8 - 15 
min, linky č. 25 15 minut)
Varianta č. 2:
Metro – trasa „C“ směr Letňany odjezd 9:08 hod., pří-
jezd do zast. Vltavská 9:10 hod., přesun cca 1 min.
Tramvaj č. 25 odjezd ze zastávky Vltavská 9:12 hod, pří-
jezd na zastávku Malovanka 9:28 hod.
Celkový čas 20 min. cena 24,- Kč (interval metra 7-8 
min.)
Nejrychlejší trasa ze zastávky Hlavní nádraží:
Varianta č. 1:
Metro – trasa „C“ směr Háje odjezd 9:02, příjezd do 
zast. Muzeum 9:03, přestup na trasu „A“, přesun cca 2 

min., odjezd ze zast. Muzeum směr Dejvická 9:09, pří-
jezd na zastávku Hradčanská 9:15, přesun 3 min.
Tramvaj č. 25 odjezd ze zast. Hradčanská 9:20, příjezd 
na zast. Malovanka 9:28 hod.
Celkový čas 26 min. cena 24,- Kč (interval metra 7-8 
min, linky č. 25 15 minut)

Varianta č. 2:
Metro - trasa „C“ směr Letňany odjezd 8:59 hod., pří-
jezd do zastávky Vltavská 9:03 hod.,
přestup cca 1 min.
Tramvaj č. 25 odjezd ze zastávky Vltavská 9:12 hod., 
příjezd na zastávku Malovanka 9:28 hod.
Celkový čas 29 min. cena 24,- Kč (interval 1.varianta)

Minulý rok na podzim se Rada KZT rozhodla, že pro 
všechny členy KZT nechá zhotovit „certifikát“, ve kte-
rém KZT potvrzuje, že jste řádně registrovanými vý-
robci zdravotnického prostředku. Pro všechny členy 
KZT jsme jej nechali vyrobit v podobě samolepky, 
kterou si můžete v laboratoři nalepit na viditelné mís-
to. Na požádání a za mírný poplatek může také kaž-
dý obdržet originální certifikát s pečetí KZT v papíro-
vé podobě, který se může zarámovat a také pověsit 
na viditelné místo v laboratoři. Podobu certifikátu vi-
díte výše. Ti z vás, kteří si certifikát nevyzvedli na 
Pragodentu, mají možnost si jej vyzvednout na 
Sněmu KZT.  Týká se pouze členů KZT!
Množí se telefonáty, kde dotyční tvrdí, že vaše labora-
toř byla ohodnocena jako kvalitní firma a na základě 
toho vám zhotoví certifikát za cenu 700,- Kč. Zpátky 
se na tato čísla nelze dovolat, hlásí, že jsou dočasně 

nedostupná.
Upozorňujeme, že tyto certifikáty nemají nic spo-
lečného s certifikáty, které vydává KZT svým čle-
nům, co by řádně registrovaným výrobcům zdra-
votnických prostředků. 

reklama
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KALKULACE DALŠÍCH I KÓDŮ, KTERÉ 
SMĚŘOVALY NA MZ

>>> Vážení, níže vám předkládáme kalkulace dalších 
nejfrekventovanějších íčkových kódů, které jsme zpraco-
vali na základě požadavku Ministerstva zdravotnictví a 
které jim byly zaslány k prostudování.

Kalkulace ceny / laboratoř – statistické šetření 
2010    Celkem 78 kalkulací ZT

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

10% spodních a 10% horních hodnot bylo „odříznu-
to“ ze zpracování – abychom eliminovali chyby z dů-
vodů chybějících či mylných ekonomických údajů a 
extremní případy. 

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 %

KZT a ekonomika

Nejdříve vás seznámíme s kalkulací nejčastěji účtova-
ných íčkových kódů vyráběných v ortodoncii . Jedná 
se o ortodontické diagnostické a dokumentační mo-
dely, opravy jednoduché a složité s otiskem. Poté ná-
sleduje kalkulace jednoduché částečné snímatelné 
náhrady.       

ortodontické diagnostické a dokumentač-
ní modely 76001/86001

oprava a úprava snímacího aparátu jedno-
duchá (lom, drát. prvek) 76080/86080

oprava a úprava snímacího aparátu s otis-
kem 76081/86081

Při výpočtu ceny pracujeme s minutovou sazbou, ve 
které je obsažen i materiál, neboť nehraje zásadní roli 
v ceně - viz příloha č1. Minutová sazba je násobena po-
čtem minut, potřebným pro výrobu. 
KZT ČR zredukovala čas na výrobu ortodontických 
diagnostických a dokumentačních modelů na nej-
spodnější možnou hranici – nezahrnuje žádné retuše 
a estetický design modelů, tzn. retuše drobných bub-
linek, seříznutí ostrých hran modelu popř. naleštění 
modelů/viz. časový snímek výroby /příloha č2. Pokud 
by byly tyto úkony do standardního času započteny, 
kalkulovaná cena by byla při retuši a skosení hran na-
výšena minimálně o 10 minut, o další minuty při na-
leštění modelů a tím by se stala nepřijatelně vysokou i 



11komorazt # 1  2015

v případě, že se žádné estetické úpravy nedělají. 
Proto považujeme za nejlepší řešení ortodontické dia-
gnostické a dokumentační modely přesunout mezi 
doplatkové kódy anebo v případě ponechání těchto 
kódů mezi plně hrazenými výrobky z veřejného zdra-
votního pojištění za tyto extra úkony zlegalizovat do-

platky. 
KZT provedla analýzu času a po odečtení estetických 
úprav zredukovala čas na výrobu ortodontických dia-
gnostických a dokumentačních modelů na 30 minut. 
Pro přehlednost uvádíme cenu při obou variantách. 

76001/86001 ortodontické modely Kč/min. čas cena

Prům. min. náklad se započtením rezervních fondů a odměnou pro podnikatele 10,50 45 472,5

Prům. min náklad - bez rezervních fondů s odměnou pro podnikatele 7,90 45 355,5

Prům. min. náklad - bez rezervních fondů s odměnou pro podnikatele / snížený počet minut na výrobu 7,90 30 237

Prům. min. náklad - čisté náklady 7,00 45 315

Prům. min. náklad - čisté náklady / snížený počet minut na výrobu 7,00 30 210

průměrná reálná / vynucená / cena v praxi 2,33 30 70

Úhrada pojišťoven za 1 pár ortodontických diagnos-
tických a dokumentačních modelů činí 217 Kč a tato je 
určena pro oba subjekty - zubního technika i zubního 
lékaře, kteří se o ni musí podělit.
Z výše uvedeného vyplývá, že v současné době cena 
uplatňovaná v praxi pokrývá pouze 1/3 čistých nákla-
dů na výrobu.

Opravy a úpravy snímacích aparátů se dělí na dva 
typy. První 76080/86080 je oprava/úprava jednodu-
chá, která se provádí na modelu uchovaném z výro-
by a jedná se o prasklý drátěný prvek nebo lom. Tyto 
vady jsou způsobeny buď nevhodným chováním 
pacienta k aparátku anebo tzv. únavou materiálu, ke 
které dochází v důsledku pružení aktivních drátěných 
prvků, což je u snímacích aparátů principem ortodon-

tické léčby.
Druhý typ opravy/úpravy s otiskem 76081/86081 se 
provádí na nově odlitém modelu a nahrazuje se v 
ní většinou více prvků. Obvyklou indikací u těchto 
úprav je přidání či změna aktivních prvků nebo šrou-
bů, z důvodu posunu zubů, a zhotovují se většinou 
tehdy, když pacient nemá podle frekvenčního ome-
zení nárok na úhradu nového aparátu od pojišťovny. 
V jiných případech se tyto opravy/úpravy provádějí u 
aparátků, které pacientovi nesedí z důvodu nenoše-
ní. V obou případech jsou úpravy takových aparátků 
mnohdy složitější než zhotovení aparátu nového, pro-
tože dochází k jeho totální rekonstrukci. KZT však po-
užila pro kalkulaci těchto úprav pouze zhotovení jed-
noho prvku a výměnu šroubu, aby eliminovala cenu 
opravy/úpravy na nejnižší možnou míru.

KZT a ekonomika

76080/86080 oprava/úprava aparátu jednoduchá (lom, prvek) Kč/min. čas cena

Prům. min. náklad se započtením rezervních fondů a odměnou pro podnikatele 10,50 55 577,5

Prům. min náklad - bez rezervních fondů s odměnou pro podnikatele 7,90 55 434,5

Prům. min. náklad - čisté náklady 7,00 55 385

průměrná reálná / vynucená / cena v praxi 3,53 55 194

76080/86080 oprava/úprava aparátu s otiskem Kč/min. čas cena

Prům. min. náklad se započtením rezervních fondů a odměnou pro podnikatele 10,50 90 945

Prům. min náklad - bez rezervních fondů s odměnou pro podnikatele 7,90 90 711

Prům. min. náklad - čisté náklady 7,00 90 630

průměrná reálná / vynucená / cena v praxi 3,14 90 283

Úhrada pojišťoven za opravu/úpravu snímacího apa-
rátu jednoduchou činí 298 Kč a tato je určena pro oba 
subjekty - zubního technika i zubního lékaře, kteří se 
o ni musí podělit.

Z výše uvedeného vyplývá, že v současné době cena 
uplatňovaná v praxi pokrývá pouze 1/2 čistých nákla-
dů na výrobu.

Úhrada pojišťoven za opravu/úpravu snímacího apa-
rátu s otiskem činí 579 Kč a tato je určena pro oba sub-
jekty - zubního technika i zubního lékaře, kteří se o ni 
musí podělit. Z výše uvedeného vyplývá, že v součas-
né době cena uplatňovaná v praxi pokrývá pouze ne-
celou 1/2 čistých nákladů na výrobu.

Materiál: 
Jak je zřejmé z grafu a podrobného rozkladu minuto-

vé sazby, materiál nehraje zásadní roli v ceně výrobku, 
je proto rozpuštěn do minutové sazby. 

Přesto přikládáme pro úplnost přehled materiálu po-
užitého pro výrobu ortodontických diagnostických 
a dokumentačních modelů, oprav/úprav snímacích 
aparátů z roku 2008 - kdy podléhaly materiály režimu 
maximálních cen, a roku 2014, kdy jsou od regulace 
osvobozeny/ příloha č.1 
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Mzda technika
Technici jsou odměňovaní nejčastěji procentem z ob-
ratu- cca 25-30%.

Budeme-li vycházet z toho, že čas na výrobu orto-
dontických modelů je redukován na 30 min., a mzdo-
vé náklady bez odvodů činí 2,90 Kč, potom by měla 
mzda technika činit 87,- Kč/hod.
Při potřebném času na výrobu 30 minut a při koefi-
cientu využitelnosti pracovní doby cca 80%, je scho-
pen zubní technik vyrobit cca 13 ortodontických dia-
gnostických a dokumentačních modelů denně. Tzn. 
cca 273 párů modelů měsíčně. Při odměně 21,- Kč za 
1 pár ortodont. modelů, činí měsíční mzda 5 733 Kč.

Podobné je to i u oprav/úprav snímacích aparátků. 
Vezmeme-li úpravy s otiskem tak při potřebném času 
90 minut a při koeficientu využitelnosti pracovní doby 
cca 80%, je schopen zubní technik zhotovit denně cca 
4,5 oprav/úprav s otiskem. Tzn. cca 95 měsíčně. Při od-
měně 85,- Kč za 1 opravu/úpravu snímacího aparátu, 
činí měsíční mzda 8 075 Kč.
Tyto výdělky se přibližovaly průměrné hrubé mzdě v 
roce 1996, která v podnikatelské sféře činila 
9 764,- Kč, ale v dnešní době se dostávají hluboko pod 
průměrnou mzdu, která v roce 2014 dosáhla výše 25 
500,- Kč, zdaleka nedosahují na sumu zaručené mini-
mální mzdy, dokonce ani na minimální mzdu nejniž-

KZT a ekonomika

ší přípustnou výši odměny pro pomocné profese, 
kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout  za práci 
zaměstnanci. 
Vzhledem k tomu, že v minulosti došlo v ortodon-
cii k rozvoji léčby fixními aparáty, tak se ortodontic-
ké diagnostické a dokumentační modely staly velmi 
frekventovaným kódem, jsou zhotovovány každému 
pacientovi na počátku a na konci ortodontické léčby. 
V rámci celé léčby se nejedná o velkou finanční polož-
ku, ale vzhledem k tomu, že laboratoř u léčby fixními 
aparáty vyrábí pouze tyto modely, je nutno uvést, že 
jejich výroba pro jednoho zubního technika v orto-
dontické laboratoři zaujímá 1/6 z celého objemu jeho 
práce. Další 1/6  až 1/5 objemu výroby zaujímají opra-
vy/úpravy snímacích aparátů, to znamená, že celá 1/3 
výroby v ortodontické laboratoři je těžce prodělečná 
a tuto ztrátu již není možné dotovat ze zisku doplat-
kových kódů.
Pro narovnání mzdových podmínek na dosažení prů-
měrné mzdy v ČR, která zubnímu technikovi jako ne-
nahraditelnému odborníkovi (specialistovi ortodon-
cie) právem patří, by bylo třeba, aby odměna technika 
činila alespoň 1 200,- Kč denně = 150 Kč/hod.
Dalším aspektem, který musíme zmínit, je, že dochází 
k nelogickému proplácení úhrad za protetický studijní 
model a ortodontické diagnostické a dokumentační 
modely.

výrobek minut cena laboratoře hrubá mzda technika hrubá mzda technika/ hodinu

25% 28% 30% 25% 28% 30%

ortodontické modely (1 pár) 30 70 Kč 18 Kč 20 Kč 21 Kč 35 Kč 39 Kč 42 Kč

opravy/úpravy jednoduché 55 194 Kč 49 Kč 54 Kč 58 Kč 53 Kč 59 Kč 63 Kč

opravy/úpravy s otiskem 90 283 Kč 71 Kč 79 Kč 85 Kč 47 Kč 53 Kč 57 Kč

výrobek množství úhrada pojišťovny cena pro laboratoř z rozděle-
ného sazebníku 1996

70001/80001 - studijní model 1 ks 113 Kč 45 Kč

1 pár 226 Kč 90 Kč

76001/86001 - ortodontické modely 1 pár 217 Kč 69,70 Kč

Paradoxem je (znázorněno v tabulce výše), že za zho-
tovení 1 páru studijních protetických modelů je vyš-
ší úhrada (pojišťovna proplácí modely za 1 ks), i když 
zhotovení těchto modelů je méně náročné, než zho-
tovení modelů ortodontických. Součástí zhotovování 
protetických studijních modelů není stanovení me-
zičelistního vztahu pomocí voskového registrátu v 
ordinaci a následně adaptace a ořezání modelů v la-
boratoři do tohoto postavení, tak jak to musí být pro-
váděno u ortodontických diagnostických a dokumen-
tačních modelů.
Z výše uvedeného jasně vyplývá, že zubní technik do-
tuje výrobu krácením mzdy pro zaměstnance, kráce-
ním nákladů o rezervy a podnikatelskou odměnu a 
vykazuje místo zisku hlubokou ztrátu. 
Tento stav se opakuje u všech výrobků označených „I“ 
– plně hrazených pojišťovnou. 
Závěrem lze říci, že zubní technik po právu požaduje 
zvýšení úhrad za „plně hrazené“ výrobky, a jeho poža-

davek na rozdělení úhrady regulátorem mezi stoma-
tologa a výrobce je relevantní. 

Poznámka:
Statistické šetření, které proběhlo v roce 2010, je vypo-
vídající i v roce 2014. Úhrady ortodontických I kódů se 
neměnily od roku 1996, což je celých 18 let. Tento stav 
je již neudržitelný.

Zpracovala: Kroupová, KZT ČR
prosinec 2014

Přílohy:
1. materiálové náklady 2008, 2014: 

ortodontické diagnostické a dokumentační modely 
oprava/úprava snímacího aparátu jednoduchá 
oprava/úprava snímacího aparátu s otiskem

2. časové snímky výroby:  
ortodontické diagnostické a dokumentační modely 
- technik/stomatolog  
oprava/úprava snímacího aparátu jednoduchá 
oprava/úprava snímacího aparátu s otiskem
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Ortodontické diagnostické a dokumentační modely 2008, 2014

Materiálové náklady 2008 množství cena za balení náklady

sádra pro modely

sádra kamenná 450 g 25 kg/656,44 Kč 11,82

KZT a ekonomika

Materiálové náklady 2014 množství cena za balení náklady

sádra pro modely

sádra kamenná 450 g 25 kg/1 049 Kč 18,88

Oprava nebo úprava snímacího aparátu jednoduchá 2008, 2014

Materiálové náklady 2008 množství cena za balení náklady

drátěný prvek

drát o průměru 0,7 mm Remanium 25 cm 5 m/56,36 Kč 2,82

fixace aparátu

ploténkový vosk růžový Ceradent 3 g 500 g/134,97 Kč 0,81

polymerace

pryskyřice polymer Premacryl 3 g 500 g/445,73 Kč 2,67

pryskyřice monomer Premacryl 1,5 g 250 g/124,38 Kč 0,75

celkem 7,05

Materiálové náklady 2014 množství cena za balení náklady

drátěný prvek

drát o průměru 0,7 mm Remanium 25 cm 165 m/1955 Kč 2,96

fixace aparátu

ploténkový vosk růžový Ceradent 3 g 1000 g/499 Kč 1,50

polymerace

pryskyřice polymer Orthocryl 3 g 1000 g/1531,50 Kč 4,59

pryskyřice monomer Orthocryl 1,5 g 250 ml/241 Kč 3,25

celkem 12,30

oprava nebo úprava snímacího aparátu s otiskem 2008, 2014

Materiálové náklady 2008 množství cena za balení náklady

sádra pro model

sádra kamenná 225 g 25 kg/656,44 Kč 5,91

drátěný prvek a šroub

drát o průměru 0,7 mm Remanium 25 cm 5 m/56,36 Kč 2,82

šroub* 1 ks 1 ks/57,50 Kč 57,50

fixace aparátu

ploténkový vosk růžový Ceradent 3 g 500 g/134,97 Kč 0,81

polymerace

pryskyřice polymer Premacryl 4 g 500 g/445,73 Kč 3,57

pryskyřice monomer Premacryl 2 g 250 g/124,38 Kč 1,00

celkem 71,61

Materiálové náklady 2014 množství cena za balení náklady

sádra pro model

sádra kamenná 225 g 25 kg/1049 Kč 9,44

drátěný prvek a šroub

drát o průměru 0,7 mm Remanium 25 cm 165 m/1955 Kč 2,96

šroub* 1 ks 1 ks/68 Kč 68

fixace aparátu

ploténkový vosk růžový Ceradent 3 g 1000 g/499 Kč 1,50

polymerace

pryskyřice polymer Orthocryl 4 g 1000 g/1531,50 Kč 6,13

pryskyřice monomer Orthocryl 2 g 250 ml/241 Kč 4,33

celkem 92,36

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   

* u této úpravy je použit 
běžný oboustranný orto-
dontický šroub, který patří 
mezi levné šrouby. V sazeb-
níku je v současné době ně-
kolik kódů ortodontických 
šroubů, které se mohou k 
opravě/úpravě snímacího 
aparátu s otiskem přičítat. 
Cena oboustranného šrou-
bu v sazebníku činí 58,80 Kč, 
takže neodráží skutečnou 
výši ceny, která je obvyklá. 
Zásadním problémem u při-
čítání položek šroubů je, že u 
mnohých případů zubní lé-
kař požaduje vložení šroubu 
speciálního např. vějířového 
s kloubem 210,- Kč, mikro 
sektorového 110,- Kč nebo 
dokonce třístranného 450,- 
Kč a tyto typy šroubů sazeb-
ník nezahrnuje. Vzhledem 
k tomu, že se také jedná o I 
kódy, které jsou plně hraze-
né z veřejného zdravotního 
pojištění, KZT navrhuje zru-
šit kódy pro ortodontické 
šrouby a opravy/úpravy sní-
macích aparátu změnit na 
doplatkový kód.
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Příloha. č2
Časový snímek výroby ortodontických diagnostických a dokumentačních modelů, 
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 věnovat se více pacientům najednou.

Ordinace

Laboratoř

KZT a ekonomika

Celkový čas:   Ordinace:    32 minut
                            Laboratoř:  30 minut

Pozn.:  Čas na výrobu ortodontických diagnostických a dokumentačních modelů v laboratoři KZT ČR zredukovala na nejspodnější 

možnou hranici. Nově stanovený čas v sobě nezahrnuje žádné retuše a estetický design modelů, tzn. retuše drobných bublinek, seříz-

nutí ostrých hran modelu popř. naleštění modelů. Pokud by byly tyto úkony do standardního času započteny, kalkulovaná cena by 

byla navýšena minimálně o 10 minut při retuši a skosení hran, více při naleštění modelů a tím by se stala nepřijatelně vysoká i v přípa-

dě, že se žádné estetické úpravy nedělají. 

Proto považujeme za nejlepší řešení ortodontické diagnostické a dokumentační modely přesunout mezi doplatkové kódy anebo v 

případě ponechání těchto kódů mezi plně hrazenými výrobky z veřejného zdravotního pojištění za tyto extra úkony zlegalizovat do-

platky.

Časový snímek oprav/úprav snímacích aparátů, ordinační a laboratorní fáze
76081/86081 oprava/úprava snímacího aparátu s otiskem

Ordinace:

Laboratoř

Celkový čas:   Ordinace:    15 minut
                            Laboratoř:  90 minut

1 OTISK ČELISTI ALGINÁTEM 15

2 OTISK PROTILEHLÉ ČELISTI ALGINÁTEM 15

3 ZHOTOVENÍ VOSKOVÉHO REGISTRÁTU SKUSU 2

1 EVIDENCE ZAKÁZKY 4

2 DESINFEKCE OTISKŮ 1

3 MODEL ČELISTI 10

4 MODEL PROTILEHLÉ ČELISTI 10

5 ADAPTACE MODELŮ PODLE VOSKOVÉHO REGISTRÁTU SKUSU 5

TRANSPORT

1 OTISK ČELISTI ALGINÁTEM 15

1 EVIDENCE ZAKÁZKY 4

2 DESINFEKCE OTISKU 1

3 MODEL ČELISTI 10

4 RETUŠ MODELU 3

5 ODBROUŠENÍ VADNÝCH ČÁSTÍ A ZHOTOVENÍ ZÁŘEZŮ 5

6 ADAPTACE ZBYLÝCH ČÁSTÍ APARÁTU NA MODEL 8

7 ZHOTOVENÍ NOVÉHO PRVKU 15

8 VLOŽENÍ ORTODONTICKÉHO ŠROUBU 5

9 PŘILEPENÍ VOSKEM 3

10 SYPÁNÍ PRYSKYŘICE 5

11 POLYMERACE, VYVAŘENÍ VOSKU 4

12 OPRACOVÁNÍ – BROUŠENÍ VČETNĚ ROZŘEZÁNÍ APARÁTU V MÍSTĚ ŠROUBU 17

13 OPRACOVÁNÍ - LEŠTĚNÍ 10

TRANSPORT
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76080/86080 oprava/úprava snímacího aparátu (lom, 1 drátěný prvek)

Laboratoř

Celkový čas:   Ordinace:    0 minut ( na úpravě se nepodílí, pouze od pacienta převezme aparát)
                             Laboratoř:  55 minut

1 EVIDENCE ZAKÁZKY 4

2 ODBROUŠENÍ VADNÝCH ČÁSTÍ A ZHOTOVENÍ ZÁŘEZŮ 3

3 ADAPTACE ZBYLÝCH ČÁSTÍ APARÁTU NA MODEL 4

4 ZHOTOVENÍ NOVÉHO PRVKU 15

5 PŘILEPENÍ VOSKEM 3

6 SYPÁNÍ PRYSKYŘICE 4

7 POLYMERACE, VYVAŘENÍ VOSKU 4

8 OPRACOVÁNÍ - BROUŠENÍ 11

9 OPRACOVÁNÍ - LEŠTĚNÍ 7

TRANSPORT

Při výpočtu ceny pracujeme s minutovou sazbou, ve 
které je obsažen i materiál, neboť nehraje zásadní roli 
v ceně- viz příloha č1. Minutová sazba je násobena 
počtem minut, potřebným pro výrobu. Výše minuto-
vé sazby je výsledkem statistického šetření, jehož po-
drobná data jsou uvedena výše.

V předchozích letech /1990/ byl čas na výrobu čás-
tečné snímatelné náhrady /dále jen ČSN/ v laboratoři 
stanoven
u  kódu 82001 / ČSN do 6ti zubů  /  na 306 minut a
u  kódu 82002 / ČSN 7 a více zubů/ na 360 minut. 

Časy v laboratoři nezahrnují doby, kdy některé mate-
riály tuhnou, chladnou, či probíhá chemická reakce/
polymerace. Předpokládá se, že po tuto dobu se tech-
nik věnuje jiné práci.
Časy v ordinaci tuto dobu zahrnují, neboť není možné 
věnovat se více pacientům najednou.

Tento čas nelze paušálně redukovat na nižší hranici, 
neboť popis výrobku je velmi zobecněn – ČSN může 

Kalkulace ceny „Částečné snímatelné náhrady“, kód 81001 a 82002

mít různou náročnost - podle toho, zda se nahrazují 
laterální úseky chrupu, nebo frontální úseky, případ-
ně kombinace nahrazovaných úseků. ČSN může svojí 
náročností přesahovat výrobu celkové náhrady, a to v 
případě ojedinělých zbytkových zubů, které výrazně 
komplikují stavbu zubů. 

Tento čas v sobě nezahrnuje žádné funkční ani este-
tické korektury stavby zubů, tzn. opakované úkony č. 
8, 14, 15 a 16/viz.časový snímek výroby/. 
Stejně tak nezahrnuje zhotovení více než jednoho re-
tenčního prvku, což je minimální a nezbytný počet re-
tenčních prvků, neboť i při jediném zbytkovém zubu 
se již nejedná o celkovou náhradu, ale o ČSN náhradu 
7a více zubů. Naopak, při více ojedinělých zbytkových 
zubech je třeba zhotovit mnohdy na každý z nich re-
tenční prvek, takže se může stát, že se jich zhotovu-
je více než 4. Počet retenčních prvků není v ceně ani 
úhradě zohledněn.  

Proto považujeme za lepší řešení za tyto úkony zlega-
lizovat doplatky.
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Příloha. č1
Časový snímek částečné snímací náhrady, ordinační a laboratorní fáze
Ordinace

Laboratoř

Ordinace

Laboratoř

Ordinace

Laboratoř

Ordinace

Celkový čas:   Ordinace:    105 minut
                             Laboratoř:  361 minut

KZT a ekonomika

1 OTISK ČELISTI ALGINÁTEM 15

2 OTISK PROTILEHLÉ ČELISTI ALGINÁTEM 15

1 EVIDENCE ZAKÁZKY 4

2 DESINFEKCE OTISKŮ 1

3 PRACOVNÍ MODEL, ÚPRAVA PRACOVNÍHO MODELU 15

4 MODEL PROTILEHLÉ ČELISTI 10

5 ZHOTOVENÍ SKUSOVÉ ŠABLONY PRO STANOVENÍ MEZIČELISTNÍCH VZTAHŮ 35

TRANSPORT

3 STANOVENÍ VÝŠKY SKUSU POMOCÍ ZHOTOVENÉ ŠABLONY, URČENÍ MEZIČELISTNÍCH VZTAHŮ 25

4 VÝBĚR ZUBŮ/NÁVRH BARVY A TVARU 5

6 DESINFEKCE 1

7 PŘÍPRAVA MODELŮ PRO ZASTAVĚNÍ DO ARTIKULÁTORU 5

8 ZASTAVĚNÍ MODELŮ DO ARTIKULÁTORU 10

9 VYHODNOCENÍ MODELU PRO STAVBU ZUBŮ 5

10 ZHOTOVENÍ BAZE PRO ČSN 5

11 VÝBĚR ZUBŮ VHODNÉ VELIKOSTI A TVARU 5

12 ZHOTOVENÍ DRÁTĚNÉHO RETENČNÍHO PRVKU 10

13 ZHOTOVENÍ VOSKOVÉHO VALU PRO STAVĚNÍ ZUBŮ 4

14 STAVĚNÍ ZUBŮ 60

15 CELKOVÁ ARTIKULACE ZUBŮ VE VOSKU 10

16 MODELACE VOSKOVÉ BAZE PRO ZKOUŠKU VE VOSKU 15

TRANSPORT

1 OTISK ČELISTI ALGINÁTEM 15

17 DESINFEKCE 1

18 PŘILEPENÍ VOSKOVÉ BAZE K MODELU, MODELACE BAZE 10

19 MODELACE PŘECHODŮ BAZE A ZUBŮ 15

20 MODELACE PATRA NÁHRADY 5

21 PODŘÍZNUTÍ RETENČNÍCH PRVKŮ PRO UDRŽENÍ V KYVETĚ, UTĚSNĚNÍ MIKROSPÁR 10

22 PŘÍPRAVA NA KYVETOVÁNÍ 5

23 KYVETOVÁNÍ : zakyvetování náhrady na modelu do dolního dílu kyvety sádrou, izolace zubů silikonem, přelití horního 

dílu kyvety sádrou, umístění kyvety do horné lázně, otevření kyvety, vyplavení vosku, odlehčení cínovou fólií, izolace, 

příprava pryskyřičného těsta, cpaní těsta do kyvety, lisování, utažení kyvety do třmenu, polymerace, chlazení

50

24 VYBAVENÍ NÁHRADY Z KYVETY - DEKYVETACE, ODSTRANĚNÍ ZBYTKŮ SÁDRY, SILIKONOVÝCH A CÍNOVÝCH 
IZOLACÍ

10

25 OPRACOVÁNÍ-BROUŠENÍ 30

26 OPRACOVÁNÍ-LEŠTĚNÍ 15

27 ZÁVĚREČNÁ ÚPRAVA, OŠETŘENÍ NÁHRADY 10

28 VYÚČTOVÁNÍ LÉKAŘI 5

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

6 KONEČNÁ ÚPRAVA BAZE, KONEČNÁ ARTIKULACE, ODEVZDÁNÍ NÁHRADY 20

7 VYÚČTOVÁNÍ POJIŠŤOVNĚ 5
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Mzda technika 
Technici jsou odměňovaní nejčastěji procentem z ob-
ratu- cca 25-30%.
Budeme-li vycházet z toho, že čas na výrobu ČSN do 
6ti zubů je 306 min., a mzdové náklady bez odvodů 
činí 2,90Kč, potom by měla mzda technika činit cca 
887 Kč = 173,92 Kč/hod  
Budeme-li vycházet z toho, že čas na výrobu ČSN 7 a 
více zubů je 360 min., a mzdové náklady bez odvodů 
činí 2,90Kč, potom by měla mzda technika činit cca 
1.044 Kč.  = 174 Kč/hod

Současná mzda zubnímu technikovi za zhotovení 
ČSN činí cca 30-35% toho, na co má nárok
Při potřebném času na výrobu 306 - 360 minut a při 
koeficientu využitelnosti pracovní doby cca 80%, je 
schopen zubní technik vyrobit v průměru 1,cca 1,20 
ČSN denně. To znamená cca 25 náhrad měsíčně. 
Při odměně 400 Kč za náhradu, činí měsíční mzda 
10.000 Kč.

Vyšší výdělek je možný pouze za předpokladu, že zub-
ní technik pracuje více než 8 hodin denně. 
Pro narovnání mzdových podmínek a dosažení prů-
měrné mzdy v ČR, která zubnímu technikovi jako ne-
nahraditelnému odborníkovi právem patří, by bylo 
třeba, aby se odměna pro technika znásobila, a činila 
alespoň 1.200Kč denně. (=150Kč/hod)

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že zubní technik do-
tuje výrobu ČSN krácením mzdy pro zaměstnance, 
krácením nákladů o rezervy a podnikatelskou odmě-

nu a vykazuje místo zisku hlubokou ztrátu. 
Zpracovala: Seidlová, KZT ČR

prosinec 2014

Poznámka:
KZT již řadu let upozorňuje na to, že rozdělení čás-
tečných snímatelných náhrad tak, jak je uvedeno v 
sazebníku /příloha č 4. zákona 48/1997Sb./; -tedy do 
dvou skupin, dle počtu nahrazovaných zubů, je nedo-
statečné a nevyhovující. Stejná úhrada je poskytnuta 
za náhradu jednoho zubu a šesti zubů- přičemž ná-
ročnost výroby je nesrovnatelná. Ze zdravotního po-
jištění se tak na jedné straně odčerpávají peníze zby-
tečně, na druhé straně je potom úhrada stlačena na 
nepřijatelné minimum.

Historicky byla tato úhrada stanovena na velice níz-
kou úroveň- mělo to být jako demotivace pro zhoto-
vování tohoto typu náhrad, neboť z medicínského 
hlediska jsou snímatelné náhrady bez opěrných ri-
gidních prvků nevhodné, a měly by sloužit pouze jako 
krátkodobé provizorium. Absence opěrných prvků se 
projevuje zanořením celé náhrady do měkkých tkání 
a tím poškozením zbytkového chrupu. Sazebník na-
bízí řadu vhodných alternativ pro kvalitní snímatel-
né náhrady. Díky vysoké ceně, která vzniká neregu-
lovaným navyšováním ceny v ordinaci, je tento druh 
náhrad pro pacienta finančně náročný. Důsledkem 
je stále narůstající frekvence výroby nevhodných ná-
hrad, jejichž úhrada je na první pohled tristní. 

Je na zvážení, zda nadále podporovat tento druh ná-
hrad jako plně hrazených výrobků.

průměrná kalkulovaná cena ČSN do 6ti zubů /kód 82001 Kč/min. čas cena

Prům. min. náklad se započtením rezervních fondů a odměnou pro podnikatele 10,50 306 3213

Prům. min náklad - bez rezervních fondů s odměnou pro podnikatele 7,90 306 2417

Prům. min. náklad - čisté náklady 7,00 306 2142

průměrná reálná / vynucená / cena v praxi 3,76 306 1150

Kalkulovaná cena částečné snímatelné náhrady

průměrná kalkulovaná cena ČSN 7 a více zubů /kód 82002 Kč/min. čas cena

Prům. min. náklad se započtením rezervních fondů a odměnou pro podnikatele 10,50 360 3780

Prům. min náklad - bez rezervních fondů s odměnou pro podnikatele 7,90 360 2844

Prům. min. náklad - čisté náklady 7,00 360 2520

průměrná reálná / vynucená / cena v praxi 3,89 360 1400

Úhrada pojišťoven za ČSN do 6ti zubů činí 1740 Kč a 
tato je určena pro oba subjekty- zubního technika i 
zubního lékaře, kteří se o ni musí podělit.

Úhrada pojišťoven za ČSN 7 a více zubů činí 2024 Kč 
a tato je určena pro oba subjekty- zubního technika i 
zubního lékaře, kteří se o ni musí podělit.

Z výše uvedeného vyplývá, že v současné době cena uplatňovaná v praxi nepokrývá ani čisté náklady na 
výrobu v laboratoři.

výrobek minut cena laboratoře hrubá mzda technika hrubá mzda technika/ hodinu

25% 28% 30% 25% 28% 30%

ČSN do 6ti zubů 306 1150 Kč 288Kč 322 Kč 345 Kč 56 Kč 63Kč 67 Kč

ČSN 7 a více zubů 360 1400 Kč 350Kč 392 Kč 420 Kč 58Kč 63 Kč 70 Kč
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Příloha č.1
Materiál: 
Materiál nehraje zásadní roli v ceně výrobku, je proto rozpuštěn do minutové sazby. Přesto přikládáme pro úplnost přehled materiálů použitých pro vý-
robu celkové náhrady z roku 2008- kdy podléhaly materiály režimu maximálních cen, a roku 2014, kdy jsou od regulace osvobozeny                     
materiály s regulovanou- max. cenou - dle Cenového věstníku MF Výměr MFČR 2/16/2004, výrobky dentální   

KZT a ekonomika

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

skusová šablona    

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

ploténkový vosk růžový 1 ks 35 ks1/81,96 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

drátěná spona

drát Osteofix      6 cm 5 m/56,36 Kč 0,68

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/89,50 Kč 3,60

celkem 233,63

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/428,34 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
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Rada KZT na svém srpnovém zasedání dne 28. 8. 2014 
rozhodla o vytvoření dotazníku, protože nutně potře-
bovala získat údaje ohledně I kódů, pro argumentaci 
potřebnou na Ministerstvu zdravotnictví. Elektronická 
verze dotaníku byla umístěna na stránkách www. ko-
morazt.cz a dne 3. 10. 2014 byla jeho tištěná podo-
ba spolu s podrobnými pokyny odeslána společně se 
vstupenkou na Pragodent všem členům KZT.  Mož-
ností, jak dotazník vyplnit a doručit, bylo několik a to 
elektronickou formou na webových stránkách, nebo 
jej vyplněný odevzdat na Pragodentu anebo vyplně-
ný odeslat na adresu KZT.

Elektronicky vyplnilo na webových stránkách 79 re-
spondentů, na Pragodentu bylo odevzdáno celkem 
93 dotazníků a poštou obdržel sekretariát 86 dotaz-
níků. /jedná se o počty dotazníků, které měly vypo-
vídací hodnotu a nemusely být vyřazeny/ Zhruba 10 
dotazníků muselo být zcela vyřazeno/
Celkem byly použity údaje od 258 responden-
tů pro protetické výrobky a 57 pro ortodontické 
kódy.

Všechny dotazníky, které obdržel sekretariát v písem-
né podobě, zpracoval do excelové tabulky, se kterou 
bylo možno dále pracovat. (a tady někde nastal ká-
men úrazu, neboť dotazníky nebyly vyplněny správně 
a sekretariát pro co největší relevantnost musel udá-
vané údaje přepočítat, tak aby měly vypovídací hod-
notu pro dotazník) 
1. Byla-li uvedena jako hrubá mzda technika pouze 
měsíční částka, nemohla být použita pro dotazník, ne-
boť vypovídá o celkové mzdě, ale nevypovídá o mzdě 
za „I“ kódy.  
2. V některých dotaznících byla sice uvedena cena za 

„I“ kód, avšak jako mzda technika byla na začátku do-
tazníku uvedena pouze procentní částka, která se po-
hybovala v rozpětí 23 – 35% z hrubého výdělku, tady 
bylo nutno pro výpočet mzdy technika vše přepočí-
tat.
3. Byla uvedena cena laboratoře a počet vyrobených 
kusů, nicméně mzda technika byla uvedena za všech-
ny kusy, a tak se znovu přepočítávalo.

V dotazníku jsme požadovali uvedení určitých veličin 
I kódů, které jsou nejčastěji v laboratořích vyráběny a 
konkrétně se jednalo o dotazy na cenu výrobku, vy-
ráběné množství a hrubou mzdu technika za poža-
dovaný I kód. Mimo těchto údajů jsme chtěli znát od-
povědi na několik otázek. Protože jste na otázky měli 
odpovídat ano nebo ne, zpracovali jsme pro přehled-
nost vaše odpovědi do grafů viz. níže.

JAK DOPADL DOTAZNÍK TÝKAJÍCÍ 
SE I KÓDŮ?
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Z protetických I kódů jsme se vás dotazovali na  stu-
dijní model s otiskem 80001, korunku plášťovou celo-
kovovou s preparací do ztracena i schůdkovou 81101 
a 81102, korunku plášťovou z plastu rovněž s prepa-
rací do ztracena a schůdkovou 81111 a 81112, částeč-
nou snímatelnou náhradu do 6 zubů a 7 a více zubů 
82001 a 82002, celkovou náhradu horní a dolní 82201 
a 82211. Prvenství v počtu vyrobených kusů za rok skli-
dila celková náhrada horní s počtem 21 600 ks /rok, za 
ní následovala celková náhrada dolní s počtem 14 632 
ks /rok a třetí místo obsadila pryskyřičná korunka s po-
čtem 11 762 ks/rok.

U ortodontických kódů jsme se dotazovali na or-
todontické diagnostické a dokumentační modely 
76001/86001, opravu snímacího aparátu jednodu-
chou a s otiskem 76080/86080 a 76081/86081, snímací 
pryskyřičnou nákusnou dlahu 74021/84021 a dětskou 
snímací náhradu 72041. Zde si prvenství jednoznač-
ně vybojovaly studijní modely s počtem 7 517 ks/rok, 
druhé místo opravy s otiskem s počtem 1 841 ks/rok 
a třetí místo obsadila snímací pryskyřičná nákusná 
dlaha s počtem 358 ks/rok. Další počty zhotovených 
kusů najdete v tabulce.
Ostatní údaje k jednotlivým kódům vám pro pře-
hlednost předkládáme ve dvou tabulkách, jednu pro 

protetické výrobky a druhou pro ortodontické výrob-
ky.Zde se dozvíte průměrnou cenu, kterou účtujete 
za I kód. Dalšími údaji jsou nejvyšší  a nejnižší vámi 
účtovaná cena za výrobek. Za sloupek s minimální ce-
nou jsme úmyslně umístili ceny pro laboratoř z rozdě-
leného sazebníku z roku 1996. Myslím, že tady není 
potřeba co dodávat. Zubní technik je sám sobě ne-
přítelem, když podkračuje ceny, za které se účtovalo 
před 19 lety. Takové laboratoře už tu dávno nemají co 
dělat. Chápeme, že se některým laboratořím neda-
ří zvednout cenu z roku 1996, ale rozum nám zůstá-
vá stát, když některé laboratoře účtují ještě pod tuto 
cenu. A poslední sloupek obsahuje současné celkové 
úhrady pojišťovny, které jsou u některých I kódů rov-
něž stejné 19 let. (Celková znamená - pro ordinaci a 
laboratoř)

Potom následují další dvě tabulky, ve kterých jsme vy-
číslili hrubou mzdu technika na určitý výrobek. Vždy 
za sloupečkem příslušné mzdy, následuje sloupek 
hrubé muzdy technika.

protetické výrobky počet vyrobených ks

80001 8 843

81101 9 888

81102 8 050

81111 11 762

81112 7 912

82001 6 520

82002 9 350

82201 21 600

82211 14 632

ortodontické výrobky

76001/86001 7 517

76080/86080 264

76081/86081 1 841

74021/84021 358

72041 79
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KZT a ekonomika

I kódy - protetický výrobek průměrná 
cena

nejvyšší 
cena

nejnižší 
cena

cena 1996
laboratoř

úhrada 
pojišťovny

80001 - studijní model s otiskem 62,11 Kč 150,00 Kč 45,00 Kč 45,50 Kč 113,00 Kč

81101 - korunka plášťová celokovová preparace do ztracena 601,83 Kč 800,00 Kč 285,00 Kč 554,20 Kč 1 008,00 Kč

81102 - korunka plášťová celokovová preparace schůdková 621,30 Kč 950,00 Kč 550,00 Kč 554,20 Kč 1 172,00 Kč

81111 - korunka plášťová z plastu preparace do ztracena 332,73 Kč 520,00 Kč 200,00 Kč 288,50 Kč 742,00 Kč

81112 - korunka plášťová z plastu preparace schůdková 340,98 Kč 590,00 Kč 210,00 Kč 288,50 Kč 800,00 Kč

82001 - částečná snímatelná náhrada do 6ti zubů 1 237,28 Kč 2 370,00 Kč 500,00 Kč 1 123,00 Kč 1 740,00 Kč

82002 - částečná snímatelná náhrada 7 a více zubů 1 518,15 Kč 2 370,00 Kč 675,00 Kč 1 393,90 Kč 2 024,00 Kč

82201 - celková náhrada horní 2 225,15 Kč 2 800,00 Kč 1 860,00 Kč 1 865,60 Kč 3 554,00 Kč

82211 - celková náhrada dolní 2 225,04 Kč 2 700,00 Kč 1 801,00 Kč 1 865,60 Kč 3 617,00 Kč

I kódy - ortodontický výrobek průměrná 
cena

nejvyšší 
cena

nejnižší 
cena

cena 1996
laboratoř

úhrada 
pojišťovny

76001/86001 - ortodontické diagnostické a dok. modely 95,92 Kč 196,00 Kč 41,00 Kč 69,70 Kč 217,00 Kč

76080/86080 - oprava snímacího aparátu jednoduchá 234,37 Kč 380,00 Kč 180,00 Kč 194,20 Kč 298,00 Kč

76081/86081 - oprava snímacího aparátu s otiskem 338,60 Kč 580,00 Kč 200,00 Kč 283,60 Kč 579,00 Kč

74021/84021 - snímací pryskyřičná nákusná dlaha 795,03 Kč 1 355,00 Kč 600,00 Kč 703,50 Kč 1 008,00 Kč

72041 - dětská snímací náhrada 1 065,48 Kč 1 450,00 Kč 897,00 Kč 932,00 Kč 1 179,00 Kč

I kódy - protetický 
výrobek

průměrná 
cena

hrubá mzda 
technika 

nejvyšší    
cena

hrubá mzda 
technika

nejnižší     
cena

hrubá mzda 
technika 

80001 62,11 Kč 18,84 Kč 150,00 Kč 45,00 Kč 45,00 Kč 10,00 Kč

81101 601,83 Kč 181,67 Kč 800,00 Kč 320,00 Kč 285,00 Kč 108,00 Kč

81102 621,30 Kč 184,73 Kč 950,00 Kč 320,00 Kč 550,00 Kč 110,00 Kč

81111 332,73 Kč 104,93 Kč 520,00 Kč 303,00 Kč 200,00 Kč 65,00 Kč

81112 340,98 Kč 104,28 Kč 590,00 Kč 165,00 Kč 210,00 Kč 67,00 Kč

82001 1 237,28 Kč 374,47 Kč 2 370,00 Kč 782,80 Kč 500,00 Kč 199,50 Kč

82002 1 518,15 Kč 448,64 Kč 2 370,00 Kč 758,00 Kč 675,00 Kč 202,50 Kč

82201 2 225,15 Kč 652,99 Kč 2 800,00 Kč 1 075,00 Kč 1 860,00 Kč 415,00 Kč

82211 2 225,04 Kč 652,70 Kč 2 700,00 Kč 1 075,00 Kč 1 801,00 Kč 415,00 Kč

I kódy - ortodontický 
výrobek

průměrná 
cena

hrubá mzda 
technika 

nejvyšší    
cena

hrubá mzda 
technika

nejnižší     
cena

hrubá mzda 
technika 

76001/86001 95,92 Kč 30,56 Kč 196,00 Kč 82,00 Kč 41,00 Kč 17,00 Kč

76080/86080 234,37 Kč 66,35 Kč 380,00 Kč 90,00 Kč 180,00 Kč 47,00 Kč

76081/86081 338,60 Kč 91,99 Kč 580,00 Kč 150,00 Kč 200,00 Kč 38,00 Kč

74021/84021 795,03 Kč 225,28 Kč 1 355,00 Kč 400,00 Kč 600,00 Kč 120,60 Kč

72041 1 065,48 Kč 315,67 Kč 1 450,00 Kč 402,00 Kč 897,00 Kč 220,00 Kč

Výsledky dotazníku pro protetické výrobky -  údaje od 258 respondentů

Výsledky dotazníku pro ortodontické výrobky -  údaje od 57 respondentů

Výsledky dotazníku týkající se hrubé mzdy technika na výrobek 
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V. ROČNÍK SOUTĚŽE „ŠKOLA ROKU“ 
ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJE

>>> Tento ročník soutěže organizuje KZT ČR ve spolu-
práci s firmou PROTETIKA PLZEŇ s.r.o., přímým dovozcem 
materiálu SHERA do České republiky.

Zadání soutěže 

Horní skeletová náhrada se třemi kotevními prv-
ky, s jednostranně zkráceným zubním obloukem 
– 82105
Celková práce se skládá z:
1.  Individuální otiskovací lžíce    
2.  Skusové šablony     
3. Skeletové náhrady na duplikátu vyhodnoceného 
pracovního modelu

Kritéria hodnocení pro 5. ročník soutěže “Škola 
roku” – školní rok 2014/15

1.  Umístění litých retenčních prvků se zřetelem na dě-
lící linii a ohledem na měrné body na sponových zu-
bech
2.  Průběh a tvar spojovacích třmenů   
3.  Vypracování a modelace gingivální části náhrady 
4.  Přechod zubů do těla náhrady   
5.  Postavení zubů     
6.  Rozsah a tvar okrajů náhrady   
7.  Homogenita a vyleštění pryskyřičných částí náhra-
dy   
8.  Homogenita a vyleštění kovových částí náhrady 
9.  Otiskovací lžíce – rozsah okrajů a celkové zpracová-
ní  
10. Skusová šablona – rozsah okrajů, umístění vosko    
vých valů a celkové zpracování
11.  Celkový dojem z odevzdané práce   
 

Novinkou v tomto ročníku je zaměření na kvalitu 
– aplikace teorie v praxi, tj. správné vyhodnocení 
modelu při výrobě skeletové náhrady.
Cílem školení pro vyučující/odborný dohled bude 

Aktuálně
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především správné vyhodnocení modelu a násled-
né přenesení těchto informací na náhradu při jejím 
zhotovení.

Účastnící se školy: 

Hodnotící komise:
Kristina Franková
Lada Juranová
Pavel Tříska
Jaromír Tříska
Petr Zapletal

Školení vyučujících:
Proběhlo 12. prosince 2014 v Praze 5, v zasedací míst-
nosti Ženských domovů – na adrese Ostrovského 
253/3. 

Školy účastnící se soutěže dodají:
- individuální otiskovací lžíci (perforovanou) – foto, 
Duracrol, ……
- skusovou šablonu – šelak, voskové valy
- bazální vosk bez zubů jako kontrolu o plánování
- kompletně vyhodnocený sádrový model – bez od-
lehčení
- dublovaný model (silikonovou formu vylít sádrou) – 
tento je s odlehčením
- dodání skeletové náhrady na duplikátu pracovního 
modelu 
- protiskus není  - nelze dodat

Aktuálně

  

  BRNO

  NYMBURK

  OSTRAVA

  PLZEŇ

  PRAHA

  ÚSTÍ NAD LABEM

  PRAHA - SZŠ PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ
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POVINNOSTI, KTERÉ NÁS NEMINOU

Aktuálně

>>> Vážení kolegové, jistě jste mnozí z vás zaznamenali, 
že se na nás valí nové změny, které přináší určité povin-
nosti i pro zubní techniky. V tomto článku bych vás ráda 
informovala, čeho se tyto změny týkají a co pro zdárné 
splnění jste povinni učinit. 

Změna - UZIS
Všichni, co provozujete zubní laboratoř, jste ke konci 
roku 2014 obdrželi dopis ředitele ÚZIS ČR doc. RNDr. 
Ladislava Duška, Ph.D., s informací o změnách v resort-
ním statistickém zjišťování za rok 2014 a o zpřístupně-
ní nového Národního registru poskytovatelů zdra-
votních služeb. Vzhledem k tomu, že dopis je napsán 
dost složitě a že některá hlášení se nás zubních tech-
niků netýkají, kontaktovali jsme ÚZIS pro podrobnější 
informace, které uvádíme níže.
Podání ročního výkazu o zaměstnavatelích, evi-
denčním počtu zaměstnanců a smluvních pracov-
nících za rok 2014 musíte povinně provést elektro-
nicky, papírově to už není možné.
Nejdříve se musíte přihlásit do registru poskytovatelů 
zdravotních služeb a to následovně:
Na internetovém odkazu http://eregpublic.ksrzis.cz/
Jtp/public/ExterniZadost?s=NZIS se vám otevře for-
mulář, který vyplníte. (Nebudete-li si vědět rady s vy-
plněním, tak pokyny najdete následujícím odkazu: 
http://eregpublic.ksrzis.cz/cms/web/Documents/
KSRZIS_externi_zadosti.pdf )

Poté máte tři možnosti zaslání
1.  Máte-li elektronický podpis – po vyplnění ve for-
muláři zmáčknete tlačítko „Podepsat“. Pro podání s 
elektronickým podpisem je třeba mít osobní certifikát 
vydaný certifikační autoritou PostSignum nebo 1.CA 
a je potřeba mít nainstalovanou Java ve verzi 1.7 (ve 
starých verzích nemusí applet fungovat).
2.  Máte-li datovou schránku – po vyplnění ve for-
muláři zmáčknete tlačítko „Vygenerovat PDF“ a tento 
PDF formulář si uložíte do počítače. Pomocí datové 
schránky jej odešlete na adresu: ypri54b
3.  Nemáte-li ani elektronický podpis ani datovou 
schránku – po vyplnění ve formuláři zmáčknete tla-
čítko „Vygenerovat PDF“ a tento PDF formulář si uloží-
te do počítače a potom vytisknete a pošlete poštou s 
úředně ověřeným podpisem na adresu: KSRZIS, Budě-
jovická 15/743, 140 00 Praha 4
Poté, až bude vaše žádost zpracována, budou vám na 
e-mail, který jste museli uvést ve formuláři, zaslány pří-
stupové údaje. Pomocí těchto údajů se musíte do 30 
dnů do tohoto registru přihlásit a tam pak budete on-
line vyplňovat roční výkaz.
Celý tento postup musí provést všichni i ti, kteří v 
minulosti roční výkaz elektronicky podávali!!!
Z ÚZIS jsme dostali informaci, že žádost o přístup do 
registru by měla být podaná během ledna nejpozději 

února 2015 a vyplnění výkazu máme provést nejpoz-
ději do dubna 2015. (Pozn. k dnešnímu dni, kdy píšeme 
tyto informace - formuláře nejsou ještě přístupné)

Od ledna ruší zákon povinnou elektronic-
kou komunikaci s ČSSZ.
Naopak příjemnou informací je, že od nového roku 
vstoupila v platnost Novela zákona o daních z příjmů, 
která stanovuje, že elektronická komunikace mezi 
úřadem a zaměstnavateli, osobami samostatně vý-
dělečně činnými a lékaři se stává v oblasti sociál-
ního zabezpečení dobrovolnou. To znamená, že ti, 
kteří zatím nedokáží elektronické podávání tiskopisů 
zajistit, budou od 1. 1. 2015 dál moci zasílat papírové 
tiskopisy. 

„Novela vůbec neznamená, že Česká správa sociálního 
zabezpečení do budoucna ustupuje od svého cíle moti-
vovat a získat další klienty pro elektronickou komunika-
ci, či dokonce brání digitalizaci veřejné správy a jde tak-
říkajíc proti proudu. Smyslem elektronické komunikace 
s úřadem na bázi dobrovolnosti je reagovat na zjištěné 
potřeby některých zaměstnavatelů, živnostníků i lékařů, 
kterým by mohlo zavedení její povinnosti způsobovat ne-
překonatelné překážky. Česká správa sociálního zabezpe-
čení je klientsky orientovanou organizací. Elektronickou 
komunikací na bázi dobrovolnosti tak garantuje, že zů-
stanou zachovány klientsky vstřícné podmínky k plnění 
zákonných povinností i pro ty, kteří zatím nedokáží elek-
tronické podávání tiskopisů zajistit. S tím původní právní 
úprava nepočítala,“ sdělil ústřední ředitel České správy 
sociálního zabezpečení (ČSSZ) Vilém Kahoun.
ČSSZ nadále preferuje elektronické zasílání tiskopisů a 
jejím cílem je podporovat elektronizaci u těch klientů, 
kteří ji zatím nevyužívají.

Povinná elektronická komunikace s finanč-
ní správou se rozšiřuje o další subjekty.
Upozorňujeme na změnu zákona od 1.1.2015, kdy je 
pro všechny daňové subjekty, které mají zřízenu da-
tovou schránku, povinnost podávat všechna přiznání 
a vyúčtování, tedy i za rok 2014, pouze elektronickou 
formou (info dostupné na internetových stránkách 
finanční správy –  http://www.financnisprava.cz/cs/
financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/tiskove-
-zpravy-2014/povinna-elektronicka-komunikace-s-fi-
nancni-spravou-se-rozsiruje-o-dalsi-subjekty-5566 a 
to buď prostřednictvím datové schránky, nebo pode-
psaná uznávaným elektronickým podpisem. 

Tato povinnost platí pro všechny společnosti s ru-
čením omezeným, protože ty musí mít ze zákona 
datovou schránku, ale rovněž i pro všechny fyzické 
osoby, které mají datovou schránku zpřístupněnu!
Za nedodržení, tj. za odeslání v papírové formě (již ne-

Naděžda Kroupová

Naděžda Kroupová
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přípustné), bude ukládána pokuta ve výši 2.000,- Kč. 
Pokud nebude i přesto podáno v elektronické formě, 
může být uložena pokuta až do výše 50.000,- Kč.

Zákon o zdravotnických prostředcích
Od 1. dubna 2015 vstupuje v platnost nový Zákon o 
zdravotnických prostředcích č. 268/2014 Sb., který při-
náší zubním technikům nové povinnosti. Jedna z nich 
je v přechodných ustanoveních zákona a říká:

Osoba zacházející se zdravotnickými prostředky,
a) která oznámila ministerstvu svou činnost podle § 31 
odst. 2 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostřed-
cích a o změně některých souvisejících zákonů, se pova-
žuje za osobu registrovanou podle § 26. Ministerstvo je 
povinno zajistit předání všech oznámených údajů do Re-
gistru zdravotnických prostředků nejpozději do 3 měsíců 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Osoba uvedená ve větě první je povinna do 1 roku ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona podat Ústavu žá-
dost o prodloužení registrace podle § 29. Pokud osoba 
uvedená ve větě první do 1 roku ode dne nabytí účinnos-
ti tohoto zákona nepodá žádost o prodloužení registra-
ce, provede Ústav výmaz registrace této osoby z Registru 
zdravotnických prostředků.
b) která podléhá ohlašovací povinnosti podle § 26, pro-
vádí svou činnost po dni nabytí účinnosti tohoto záko-
na, a která přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 
neoznámila svou činnost podle § 31 odst. 2 zákona č. 
123/2000 Sb., je povinna podat ve lhůtě 1 roku ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona žádost o registraci podle 
§ 29 tohoto zákona.

To znamená - osoba uvedená ve větě první je oso-
ba zacházející se zdravotnickými prostředky (ZP), což 
jsme i my zubní technici jako výrobci a tudíž jsme 
povinni do 1 roku od nabytí účinnosti zákona podat 
Ústavu (SUKL) žádost o prodloužení registrace splňu-
jící požadavky §29 tohoto zákona a ty jsou totožné s 
tím, když jsme plnili oznamovací povinnost. Ovšem 
nově je stanoveno, že tato registrace bude platit pou-
ze 5 let a poté máme opět povinnost registraci pro-
dloužit. Toto říká následující ustanovení zákona:

Platnost a prodloužení registrace osoby
(1) Registrace osoby platí po dobu 5 let ode dne vydání 
potvrzení o splnění ohlašovací povinnosti.
(2) Registraci osoby je možné opakovaně prodloužit, a 
to vždy na dobu 5 let. Osoba, která hodlá pokračovat v 
ohlášené činnosti, ohlásí tuto skutečnost Ústavu nejdříve 
6 měsíců přede dnem uplynutí
její platnosti, avšak nejpozději 2 měsíce před jejím uply-
nutím; pro náležitosti ohlášení platí § 28 obdobně. Ústav 
provede prodloužení registrace bez zbytečného odkladu.
(3) Doba prodloužení registrace navazuje na poslední 
den původně stanovené platnosti registrace.

Prodloužení registrace není zpoplatněno, jak bylo pů-
vodně zamýšleno, ale pokud osoba nově plní ozna-
movací povinnost a žádá o registraci (viz bod b), je 
tento úkon zpoplatněn částkou 2 500,- Kč.

Aktuálně

Vyhýbat se této oznamovací povinnosti bude doce-
la rizikové, v minulosti nebyl stanoven kontrolní úřad, 
který by ze zákona mohl nesplnění povinnosti kont-
rolovat a pokutovat, ale podle nového zákona je kon-
trolním úřadem stanoven SUKL, který tuto pravomoc 
má. Níže uvádím přehled správních deliktů a pokut:

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických 
osob při plnění ohlašovací povinnosti
(1) Výrobce nebo zplnomocněný zástupce usazený v Čes-
ké republice, dovozce, distributor, osoba provádějící servis 
nebo zadavatel klinické zkoušky působící na území České 
republiky se dopustí správního deliktu tím, že vykonává 
příslušnou činnost bez splnění ohlašovací povinnosti po-
dle § 26.
(2) Výrobce nebo zplnomocněný zástupce usazený v 
České republice, dovozce, distributor, osoba provádějící 
servis, zadavatel klinické zkoušky, nebo notifikovaná oso-
ba se dopustí správního deliktu tím, že
a) při plnění ohlašovací povinnosti podle § 26 uvede ne-
pravdivé údaje,
b) při změně údajů neohlásí tuto změnu Ústavu ve lhůtě 
podle § 29 odst. 3.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce1,
b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 
písm. a), 
c) 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. 
b).

Další důležitá věc je, že novým zákonem o ZP se ruší 
Nařízení vlády 336/2004 Sb. o technických požadav-
cích na zdravotnické prostředky, podle kterého pro-
hlašujeme, že náš výrobek je ve shodě s tímto naříze-
ním a uvádíme tuto informaci na technických štítcích 
výrobku. V současnosti je schvalováno nové Naříze-
ní vlády o technických požadavcích na zdravotnic-
ké prostředky, jehož číslo zatím neznáme, ale z při-
pomínkového řízení víme, že se v tomto nařízení pro 
nás technicky nic nemění, takže na štítcích budeme 
uvádět pouze nové číslo Nařízení vlády.  Až nám bude 
známo, budeme vás informovat na webových strán-
kách. A další podrobnější informace Vám sdělíme na 
Sněmu KZT.  <<<
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MINIMÁLNÍ ZARUČENÁ MZDA
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>>> S účinností od 1. 1. 2015 byla zvýšena minimál-
ní mzda o 700 Kč, to znamená z 8500 Kč na 9200 Kč. 
Současně s tím se mění i minimální hodinová mzda ze 
současných 50,60 na 55 Kč za hodinu.
Zároveň se zvýšením minimální mzdy dochází ke zvý-
šení tzv. „minimální státem určené mzdy“, resp. „zaru-
čené mzdy“.

Různé profese jsou rozděleny do 8 skupin, a pro ty pak 
platí státem určené minimální platy – tzv. minimální 
mzdové tarify (ty se liší pro státní a soukromý sektor). 
Pokud se mění základní minimální mzda, adekvátně 
se pak mění i odpovídají tabulky s minimální zaruče-
nou mzdou. Na rozdíl od minimální mzdy se zaruče-
ná mzda nevztahuje na dohody o pracích konaných 
mimo pracovní poměr.
Všechny úrovně minimální (či přesně řečeno zaruče-
né) mzdy se vztahují na všechny soukromé podnika-
tele. Jen pro úplnost – na nepodnikatelskou sféru se 
vztahuje systém šestnácti platových tarifů.
Měsíční sazba minimální (zaručené) mzdy vychází z 
týdenní pracovní doby 40 hodin. Jestliže má zaměst-

nanec sjednánu kratší pracovní dobu a zároveň není 
odměňován podle odpracovaných hodin, snižuje se 
mu minimální mzda úměrně odpracované době.
Do mzdy (platu) se pro tyto účely nezahrnuje mzda 
za práci přesčas, příplatek za práci ve ztíženém a zdra-
ví škodlivém pracovním prostředí, za noční práci, za 
práci ve svátek a příplatek za práci v sobotu a v nedě-
li. Dále se do minimální mzdy samozřejmě nezahrnují 
plnění, která nejsou mzdou, například náhrady mzdy, 
odměna za pracovní pohotovost, odstupné. Jiné slož-
ky mzdy, například osobní příplatek, prémie, odměny 
se do minimální mzdy zahrnují.

Nedosáhne-li mzda nebo plat příslušné nejnižší úrov-
ně zaručené mzdy, je zaměstnavatel povinen poskyt-
nout zaměstnanci doplatek.
Zaručená mzda se stejně jako minimální mzda vzta-
huje i na zaměstnance, který je odměňován úkolovou 
mzdou. Vzhledem k tomu, že nejnižší úrovně zaruče-
né mzdy jsou stanoveny pro týdenní pracovní dobu 
40 hodin, je při jiné délce pracovní doby nutné pře-
počítat výši hodinových sazeb.

skupina prací minulá hodinová mzda minulá měsíční mzda nová hodinová mzda nová měsíční mzda

1. 50,60 8 500 55,00 9 200

2. 55,90 9 400 60,70 10 200

3. 61,70 10 400 67, 00 11 000

4. 68,10 11 400 74,00 12 400

5. 75,20 12 600 81,70 13 700

6. 83,00 13 900 90,20 15 700

7. 91,70 15 400 99,60 16 700

8. 101,20 17 000 110,00 18 400

Jak již bylo v úvodu řečeno, minimální tarify pro jed-
notlivé profese jsou rozděleny do osmi skupin Zaruče-
né mzdy jsou odstupňovány podle složitosti, odpo-
vědnosti a namáhavosti vykonávaných prací. 
1. skupina = 9200 Kč, patří sem pomocné síly, nekva-
lifikovaní dělníci, běžný úklid apod.
2.skupina = 10 200 Kč, patří sem kopáčské nebo při-
davačské práce, sanitář v nemocnici, školnické práce, 
řízení akumulátorových vozíků, řízení silničních vozi-
del s hmotností do 3,5 tuny, výroba jednoduchých jí-
del z polotovarů apod.
3. skupina = 11 200 Kč, patří sem složitější klempíř-
ské práce, holičské nebo kadeřnické práce, obsluha 
zákazníků v restauracích, řidiči metra, pokladní v su-
permarketu, kuchaři, jednoduché účetnictví apod.
4. skupina = 12 400 Kč, patří sem instalatéři, topená-
ři, mzdové účetní, strojvedoucí vlaků, dále sem patří 
další profese pracující pod odborným dohledem, jako 
jsou zdravotní sestry, porodní asistentky, záchranáři a 
zubní technici apod.
5. skupina = 13 700 Kč, patří sem učitelky v mateř-
ských školkách, instruktoři v autoškole, účetní, perso-

nalisti, dále všeobecné sestry, porodní asistentky, zdr. 
záchranáři, zubní technikci pokud nejsou tyto práce 
vykonávány pod odborným dohledem apod.
6. skupina = 15 100 Kč, patří sem IT pracovníci, pro-
jektanti, obchodníci, programátoři apod.
7. skupina = 16 700 Kč, patří sem lékaři, farmaceuti, 
zubaři, učitelé na vysokých školách, finanční ředitelé 
apod.
8. skupina = 18 400 Kč, patří sem obchodníci v ban-
kách, kteří provádějí operace na kapitálovém trhu, ře-
ditelé, manažeři, apod.

ZUBNÍ TECHNIK – MZDOVÁ SKUPINA A MZDA
Odměňování zubních techniků se odvíjí na základě 
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a na základě § 111, odst. 2 a § 112 zákoníku 
práce a řadí se podle následujících charakteristik do 4. 
a 5. mzdové skupiny:

4. MZDOVÁ SKUPINA
Zubní technik pod odborným dohledem
1. Zhotovování zubních náhrad, ortodontických po-
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můcek a dalších stomatologických výrobků pod od-
borným dohledem, provádění jejich oprav a zpra-
covávání všech hlavních a pomocných materiálů 
používaných v zubním lékařství, obsluha zdravotnic-
kých přístrojů a ostatních zařízení zubní laboratoře.
Tito zubní technici jsou zařazeni do mzdové skupi-
ny č. 4 a náleží jim mzda 74,00 Kč/hodinu nebo 12 
400,- Kč/měsíc.

5. MZDOVÁ SKUPINA
Zubní technik bez odborného dohledu a bez ates-
tace
1. Řešení specifických problémů souvisejících se zho-
tovováním a opravováním zubních náhrad, ortodon-
tických pomůcek a dalších stomatologických výrobků 
v průběhu ošetření pacientů na výzvu zubního lékaře.
2. Zhotovování stomatologických protéz a ortodon-
tických pomůcek, provádění jejich oprav, příprava, na-
příklad zhotovování protetických výrobků a součástí 
aparátů, využívání technologií pro zpracování nových 
stomatologických materiálů.
Tito zubní technici jsou zařazeni do mzdové skupi-
ny č. 5 a náleží jim mzda 81,70 Kč/hodinu nebo 13 
700,- Kč/měsíc.

Zubní technik bez odborného dohledu s atestací 
nebo specializací
1. Vykonávání specializovaných činností na základě 
získané specializované nebo zvláštní odborné způso-
bilosti, například zhotovování fixních a snímatelných 
náhrad na implantáty, kombinovaných náhrad kotve-

Aktuálně

ných zásuvnými spoji, fixních náhrad z nekovových 
materiálů (keramiky) za použití artikulátoru a parale-
lometru.
2. Metodické usměrňování prací v zubních laborato-
řích. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání 
včetně specializačního vzdělávání v oboru specializa-
ce.
Tito zubní technici jsou zařazeni rovněž do mzdo-
vé skupiny č. 5 a náleží jim mzda 81,70 Kč/hodinu 
nebo 13 700,- Kč/měsíc.

UPLATNĚNÍ OMEZENÍ
Zubnímu technikovi lze vyplatit z minimální nebo za-
ručené mzdy jen:
a) 90 % částky, jde-li o první pracovní poměr zaměst-
nance ve věku 18 – 21 let, po dobu 6 měsíců ode dne 
vzniku pracovního poměru,
b)  80 % částky, jde-li o mladistvého zaměstnance,
c)  75 % částky, jde-li o zaměstnance, který je poživate-
lem invalidního důchodu pro invaliditu prvního nebo 
druhého stupně,
d)  50 % částky, jde-li o zaměstnance, který je poži-
vatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího 
stupně nebo mladistvého zaměstnance, který je inva-
lidní ve třetím stupni a nepobírá invalidní důchod pro 
invaliditu třetího stupně.

MINIMÁLNÍ MZDA V JINÝCH ZEMÍCH
Největším zastáncem zvyšování minimální mzdy ve 
vládě je ČSSD, která zastává názor, že minimální mzda 
plní motivační roli v porovnání s příjmem získávaným 
ze sociálních dávek. Špatnou zprávou pro majitele 
zubních laboratoří je, že bude snaha o další zvyšování 
minimální mzdy, protože cílem ČSSD je, aby se úroveň 
minimální mzdy přiblížila 40 % průměrné mzdy. 
Nahrává tomu i další fakt, že Česká republika s mini-
mální měsíční mzdou 332 eur (9200 Kč) je na tom nej-
hůře ve střední Evropě. V Maďarsku výplaty dosahují 
333 eur, na Slovensku 380 eur (10 450 korun), v Pol-
sku 410 eur (11 275 korun) a v Německu dokonce 1473 
eur (40 507 korun). ČR je pozadu i za dvěma pobalt-
skými bývalými sovětskými republikami Estonskem s 
390 eury (10 725 korun) a Lotyšskem s 360 eury (9900 

země minimální mzda v 

eurech

minimální mzda v 

korunách

Bulharsko 184 5 060

Rumunsko 218 6 000

Litva 300 8 250

Česko 332 9 200

Maďarsko 333 9 228

Lotyšsko 360 9 900

Slovensko 380 10 450

Estonsko 390 10 725

Chorvatsko 396 10 890

Polsko 410 11 275

Portugalsko 589 16 198

Řecko 684 18 810

Malta 720 19 800

Španělsko 757 20 818

Slovinsko 791 21 752

Velká Británie 1379 37 923

Francie 1458 40 095

Irsko 1462 40 250

Německo 1473 40 507

Belgie 1502 41 305

Nizozemsko 1502 41 305

Lucembursko 1923 52 883
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korun) a také za bývalými jugoslávskými republikami 
Chorvatskem (396 eur, v přepočtu 10 890 korun) a Slo-
vinskem (791 eur, v přepočtu 21 752 korun).
Řecko, které se několik let potácí na pokraji bankrotu a 
je podporované mezinárodním programem úvěrové 
pomoci, je s minimální mzdou ve výši 684 euro (18 810 
korun) je také podstatně vpředu. Řecký ministr práce 
Panos Skurletis dokonce ve čtvrtek ohlásil, že Atény 
se nevzdávají záměru opětovného zvýšení minimální 
mzdy na 751 eur někdy v průběhu příštího roku. 

K tomuto poznámka - velmi často se stává, že nám vo-
lají rozhořčení majitelé zubních laboratoří, že minimál-

ní zaručená mzda je příliš vysoká, a že na ni například 
v letních měsících, kdy je málo práce, anebo u nově 
přijatých absolventů nemají. Je to jistě důvod k za-
myšlení - proč v oboru, kde pracují specialisté, nikým 
nenahraditelní odborníci, je problém mít na jejich za-
placení?! Kdo je na vině? Proč máme tak málo peněz? 
Odpověď je snadná - protože prodáváme svoji práci 
hluboko pod její reálnou hodnotou. Jak se dá předpo-
kládat, zaručená minimální mzda ještě poroste. 
Co si potom počneme?? Zavřeme laboratoře? 
Propustíme lidi? Nebylo by schůdnější, zamyslet 
se nad tím, za jaké ceny prodáváme? Odpovězte 
si sami. <<<

>>> Henry Schein uvádí na trh v České republice kom-
plexní řešení pro digitalizaci stomatologie, které se za-
měřuje na průběh práce mezi praxí a laboratoří 

Brno, 23.února 2015 – Přechod na digitální stomatolo-
gii už nelze dále protahovat. Společnost Henry Schein 
se svým firemním konceptem ConnectDental dopro-
vází zubní ordinace a laboratoře na jejich cestě do bu-
doucnosti digitální stomatologie. 

ConnectDental je koncepce optimálního řešení pro 
zákazníka, aby se mohl soustředit výhradně na posky-
tování nejlepších možných služeb pro pacienta. Za-
měřuje se na digitální průběh práce mezi praxí a labo-
ratoří a zahrnuje celou řadu různých složek, od široké 
škály výrobků, včetně významných digitálních CAD/
CAM systémů a materiálů, software, komplexní kon-
zultace, jakož i další vzdělávání a školení pro zaměst-
nance ordinací a laboratoří, s cílem dosažení účinné-
ho a účelného využívání nových technologií, stejně 
jako mnoho dalších služeb. ConnectDental spoléhá 
na otevřený systém s cílem nabídnout individuální ře-
šení pro zubní ordinace a laboratoře, která optimali-
zují využití digitálních možností a ulehčují a zlepšují 
jejich efektivitu.

Patrick Thurm, viceprezident Technology Global Pro-
sthetic Solutions společnosti Henry Schein říká: „Nee-
xistuje nic takového, jako jedno řešení pro všechny. Z 
tohoto důvodu je prvním krokem v našem způsobu 
poradenství vždy zhodnotit situaci a vypracovat cíle 
vlastníka praxe, aby bylo možné definovat procesy“. 
Dále pokračuje: „ConnectDental je otevřený systém 

pro optimalizaci procesů, který nabízí řešení jak pro 
stomatologickou praxi, tak i pro laboratoře, které vy-
užívají nebo chtějí využívat digitální možnosti, jako 
jsou digitální otiskovací systémy. To nám umožňuje 
připravit naše zákazníky na digitální budoucnost a 
podporovat je v rozvoji a rozšiřování této cesty indivi-
duálním a optimálním způsobem. Jsme velmi rádi, že 
nyní můžeme nabídnout toto řešení i pro naše české 
zákazníky.“

S ConnectDental určuje Henry Schein důležité nové 
standardy s využitím 190 CAD/CAM a digitálních spe-
cialistů, 460 speciálně vyškolených techniků a více než 
50 zubních informačních center v Evropě, které nabízí 
rozsáhlé zaškolovací programy.

Od této chvíle se mohou zákazníci dozvědět více a 
mohou vyzkoušet ConnectDental v nové pražské de-
monstrační laboratoři společnosti Henry Schein na 
adrese Černokostelecká 24, Praha. <<<

Kontakt se zákazníkem
Henry Schein s.r.o.
Hotline: 800 700 097
http://www.hsdental.cz

S ConnectDental do budoucnosti 
digitální stomatologie
Tisková zpráva
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MyPlans Medical

Ing. Tomáš Kröner
>>> Vážené dámy, vážení pánové,

v rámci naší nezávislé poradenské kanceláře MyPlans, 
jejíž základní kameny byly položeny před devatenácti 
lety, se soustřeďujeme na spolupráci se specialisty z 
různých oblastí lidské činnosti. Řídíme se pravidlem, 
že každý by měl být odborníkem ve svém oboru, a 
protože víme, že péče o lidské zdraví je velmi náročná 
a odpovědná činnost, kdy na jiné aktivity moc času 
nezbývá, rozhodli jsme se na základě zkušeností zís-
kaných při práci s lékaři, zubními lékaři, zubními tech-
niky a dentálními hygienistkami, založit divizi Medical, 
jejímž cílem je poskytovat uvedeným odborníkům 
komplexní finanční služby s důrazem na jejich speci-
fické potřeby. 

Ze základních oblastí, které můžete v rámci svojí pro-
fesní činnosti řešit, chci uvést zejména pojištění od-
povědnosti z provozu nestátního zdravotnického za-
řízení, které je zákonnou povinností, a jehož význam 
vzrostl zejména se začátkem platnosti Nového občan-
ského zákoníku. U tohoto typu smluv je důležité ze-
jména sledování a aktualizace výše pojistné částky a 
rozsahu pojištění tak, aby odpovídaly realitě a aktuál-
ním podmínkám.

Dalším zajímavým produktem je pojištění pro případ 
přerušení provozu ordinace/laboratoře z různých pří-
čin. Kryje náklady na provoz (nájem prostor, plat per-
sonálu, splátky úvěrů a leasingů) v případě přerušení 
provozu zejména u menších laboratoří. 

V neposlední řadě chci zmínit novinku, která je na čes-
kém trhu cca 1 rok, a sice pojištění horních končetin. 
Je vhodné zejména pro profese, které k výkonu čin-
nosti nezbytně potřebují ruce, tedy i pro vás. Na roz-
díl od dosud dostupných produktů úrazového pojiš-
tění, nekryje jen úrazy rukou, ale i jejich onemocnění, 
např. tenisové lokty, syndromy karpálních tunelů, zá-
něty žil, revmatoidní arthritidu apod. a v případě těch-
to onemocnění poskytuje klientovi relativně vysokou 
úroveň plnění ve srovnání s např. soukromým nemo-
cenským pojištěním. Měsíční platba při milionové po-
jistné částce vychází přes 200,- Kč, při dvoumilionové 
asi 450,- Kč.
Pro úplnost dodávám, že naší stěžejní činností je pro-
vádění auditu veškerých finančních smluv a poskyto-
vání následného servisu v rámci dlouhodobé spolu-
práce.

Věřím, že vás stručný výčet situací, se kterými vám 
můžeme pomoci, zaujal, a v případě jakýchkoli dota-
zů z finanční oblasti se na nás obrátíte. <<<

Ing. Tomáš Kröner, MyPlans Medical
medical@myplans.cz 
608 340 672
www.myplans.cz

MyPlans
Medical 
division
s p o l u p r a c u j e m e  s  l é k a ř i

www.myplans.cz

I lékař může onemocnět...
...pomůžeme Vám nést Vaši odpovědnost. 

MyPlans Medical je speciální obchodní
značka založená  za účelem spolupráce s lékaři, zubními lékaři, 
zubními techniky a dentálními hygienistkami.

reklama

POJIŠTĚNÍ VÁS CHRÁNÍ



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 2015. 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 2015. Bližší informace a vypsané termíny pro rok 2015 naleznete na našich webových stránkách www.lasak.cz. 
Z našich školení si odnesete 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 pro-
dukty 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 dosavadní spolupráci. V letošním roce jsme pro Vás připravili několik novinek a jako partner KZT následující 
výhody platné do 31. 8. 2015:
10% sleva na 50ks balení zásuvných spojů (VKS OC, SG, UNI a VS3) firmy bredent GmbH
10% sleva při zakoupení super tvrdé sádry (20kg) nebo štětce na keramiku BigBrush Kolinsky Krbec Dent s.r.o.
Pro 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

ZVÝHODNĚNÉ NABÍDKY FIREM 
PRO ČLENY KZT



Vážení členové Komory zubních techniků,

loňský rok byl pro Dentamed rokem velké změny. 
Ta se týkala zejména nového korporátního stylu – grafického vyjádření naší společnosti.  
Jednoduchost, profesionalita, důraz na detail…  A všechna tato slova se hodí i na Vás a Vaši práci. 

A proto Vám nabízíme na rok 2015: 
slevu 10 % na každou Vaši objednávku nad 5 000 Kč po celý rok,

šeky v hodnotě 3 000 Kč (6 × 500 Kč) na nákup v Dentamedu
(obdržíte je nejpozději v dubnu po distribuci časopisu Komorazt.cz)

Přejeme Vám úspěšný rok.

Pro uplatnění slev, prosíme, uvádějte vždy heslo „KZT“. Sleva 10 % se počítá z platných běžných cen spotřebního materiálu, nelze kombinovat s žádnou jinou akcí či slevou. Šeky jsou platné do 31.12.2015.

ZVÝHODNĚNÉ NABÍDKY FIREM 
PRO ČLENY KZT

Hodnota  
objednávky *

Slitina ZDARMA

I-Bond NF I-Bond 02 I-GW I-MG

8.000 Kč 100 g 250 g 250 g 250 g

15.000 Kč 250 g 500 g 500 g 500 g

25.000 Kč 500 g 1000 g 1000 g 1000 g

Vážení členové Komory zubních techniků,

děkujeme vám za velmi dobrou spolupráci v průběhu minulého roku, na kterou bychom rádi navázali 
i letos.

V nabídce pro členy KZT v roce 2015, která je zaměřena na výhodný nákup materiálů Interdent, 
můžete získat slevu až 26 %! Při jednorázové objednávce spotřebních materiálů vyráběných Interdentem 
(katalogové číslo IN), získáte zdarma dentální slitinu podle následující tabulky.

*  V této nabídce platí akční ceny (aktuální ceny v internetovém obchodě), 
dále i dosažené obratové slevy, nelze ji však kombinovat s žádnými dalšími 
akcemi. V objednávce uveďte heslo „AKCE KZT“ a identifikační kód člena.

akce.indd   1 2.3.2015   16:09:27
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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 posouze-
ní 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 školících 
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 pou-
ze 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 nedo-
statků v oboru

l svým členstvím podpoříte myšlenku jednoty mezi zubními techniky

Současní členové KZT si pro udržení členství musí zaplatit členský příspěvek pro rok 2015. 

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 stáhnout na www.komorazt.cz.

STAŇTE SE ČLENY KZT ČR !

KOMORA ZUBNÍCH TECHNIKŮ ČR
Občanské sdružení zubních techniků České republiky
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Rozhovor

>>> V tomto rozhovoru nám na otázky odpovídala 
paní Petra Apeltauerová, majitelka dvou zubních la-
boratoří v Praze a Nymburce, která svou první labo-
ratoř otevřela v roce 1993. Dnes našla způsob, jak pro-
speritu svých laboratoří ještě podpořit.

Jaké byly Vaše cíle a kam se Vaše podnikání 
posunulo?
          
Začínala jsem tzv. na zelené louce. Chtěla jsem vybu-
dovat prosperující moderní laboratoř, která bude po-
skytovat kvalitní výrobky a společně se stomatology 
dopřát pacientům tu nejlepší péči. To vše se po usi-
lovné práci vyplnilo a v době rozkvětu mého podni-
kání jsem zaměstnávala sedmnáct zubních techniků 
a práce bylo opravdu hodně. To se bohužel po roce 
1998 změnilo.

 Co se v této době stalo?

Po roce 1998 se postupně začaly zvyšovat provozní 
náklady laboratoře, ale cena práce zubního technika s 
tímto růstem nekorespondovala a zůstala ohodnoce-
na stejně jako dříve. Díky tomu se poměr zisků a nákla-
dů snížil a výsledkem bylo a stále je, stejné množství 
práce za méně peněz. 
Dalším faktorem, který se postupně projevil, byla tí-
živá finanční situace pacientů, kteří si nemohli dovo-
lit zaplatit kvalitní práci stomatologů a tudíž i výrob-
ky zubních techniků. Celý obor stomatologie na tento 
fakt adekvátně nezareagoval.

Jakým způsobem jste na tuto ekonomicky slo-
žitou situaci reagovala Vy?

Bohužel jsem musela ukončit pracovní poměr s něko-
lika zaměstnanci a snížit náklady na minimum. Věděla 
jsem, že pokud chci kompenzovat ztráty, které plynu-
ly z nedostatku dobře zaplacené práce, musím rozšířit 
nabídku svých služeb tak, aby podporovaly a doplňo-
valy práci v laboratoři. 
Nejdříve jsme otevřeli ordinaci s dentální hygienou a 
posléze také pracoviště poskytující  panoramatické 
rentgenové snímky. Byli jsme úspěšní a po dvou le-
tech máme plně obsazeno. 

Kde vidíte v současné době hlavní problém či 
překážku ve Vašem oboru?

 V našem oboru je mnoho překážek. Bohužel jsou to 
i samotní zubní technici, kteří dumpingovými cenami 
likvidují kvalitní zubní laboratoře. Je to velmi krátko-
zraký krok konkurovat cenou, za kterou nikdy kvalit-
ní práci nedostanete. Také stomatologové, kteří jsou v 
důchodovém věku a svou práci berou jen  jako přivý-
dělek, zadávají  jen drobné práce.  Hlavním důvodem 
jsou především pacienti, kteří nemají dostatek finanč-
ních prostředků na jednorázové uhrazení kvalitní pro-
tetické práce a ošetření stomatologa.
             
Vy jste tento problém vyřešila a podařilo se 
Vám být znovu za svou práci dobře ohodnoce-
na. Jaké je tajemství Vašeho úspěchu?

Situace se začíná  zlepšovat. Zapojila jsem svoje labo-
ratoře do nového projektu, s příznačným názvem – 
UVERNAZUBY.CZ a společně se spolupracujícími sto-
matology máme konečně možnost, jak poskytnout 
pacientům kvalitní ošetření, které si v minulosti ne-
mohli finančně dovolit. Máme také pacienty, kteří jsou 
finančně zajištění, ale přesto dávají přednost rozložení 
přímé platby na splátky a hotovost použijí například 
na dovolenou či jiné aktivity. Tento revoluční projekt 
financování stomatologické péče, může využít oprav-
du každý pacient a především stomatolog, kterému 
se zvýší procento přímých plateb.

Jak tento typ financování funguje a jak vypadá 
vzájemná spolupráce laboratoře a stomatolo-
ga?

CESTA K ÚSPĚCHU S PROJEKTEM 
„UVERNAZUBY.CZ“

Finanční prosperita zubních laboratoří.



Rozhovor

Funguje velmi jednoduše. Stačí se jako laboratoř do 
tohoto projektu zaregistrovat stejně tak jako spolu-
pracující stomatologové. Stomatolog sestaví terapeu-
tický plán pacienta a cenovou nabídku, na základě 
které si pacient zažádá o financování. Pokud je mu 
financování schváleno, vykonaný zákrok je finančně 
rozložen do několika splátek. Role laboratoře spočívá 
v komunikaci a případné pomoci spolupracujícímu lé-
kaři při komunikaci a administrativě s pacientem.
  
Co Vám zapojení do projektu UVERYNAZUBY.
CZ přineslo?

Zásadní a  pozitivní změnou je nárůst zakázek v po-
době kvalitní protetické i jiné práce, zlepšení komu-
nikace a spolupráce se stomatology. Nemusím již 
diskutovat o ceně našich výrobků a pacient dostává 
prvotřídní péči.  S tímto způsobem financování si pa-
cient může dovolit „nešetřit“ na svém zdraví a zvolit 
variantu ošetření, která vyřeší jeho problém kvalitně 
a  dlouhodobě. 

Máte nějaké doporučení či radu pro své ko-

legy, kteří se nachází ve stejné situaci jako vy 
před půl rokem?

Ať neváhají a připojí se . Konečně máme v ruce ná-
stroj, který zlepší ekonomickou situaci nejen zubních 
laboratoří, ale i stomatologie jako takové. V neposled-
ní řadě je to cesta, kdy si pacienti mohou finančně do-
volit kvalitní stomatologickou péči a neohrozí to jejich 
rozpočet.

V případě zájmu o bližší informace je nejjednodušší 
obrátit se přímo na info@uvernazuby.cz <<<

reklama

Rozhovor

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

• První technologie v ČR bez vlepených bází

• Mosty BioCam® k dispozici na všechny přední systémy

• Titanové báze BioCam® a šroubky dostupné pro systémy 
 LASAK BioniQ® a IMPLADENT®, 3iTM Certain®, 
 Astra Tech®, NobelActiveTM, NobelReplace®, 
 Straumann® Bone Level a SynOcta®

BioCam® frézované CAD/CAM konstrukce a pilíře

KDYŽ TO CHCETE PŘESNĚ
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FRUSTROVANÝ ZUBNÍ TECHNIK

Jan Stojčevski

>>> Pro ty, co mě ještě neznají.
Jan Stojčevski – egoista, narcista, sebestředný milov-
ník tohoto překrásného oboru a v neposlední řadě 
zubní technik.

Zabývám se snímací protetikou již řadu let. Dvacet let 
zkrášluji naše ctěné důchodce. Opakovat dokola, že 
snímací náhrady jsou podhodnocovaná práce, málo 
placená, je celkem zbytečné. Zahoďme na chvilku str-
nulost a určitou fádnost našich běžných výrobků a 
zkusme se zamyslet nad fantazií a láskou k oboru. Pro 
frustrované jsem připravil pár fiktivních prací, které 

jsem vyrobil pouze pro svoje potěšení z tak krásného 
oboru, jako je ZUBNÍ TECHNIK. <<<

Jan Stojčevski
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>>> Rychlá maxilární expanze je metoda, jejímž cílem 
je transverzální rozšíření horního zubního oblouku v 
oblasti apikální báze horní čelisti, se současným mi-
nimálním pohybem (tělesný posun nebo vyklonění) 
samotných laterálních zubů a přilehlého alveolárního 
výběžku. 
Historie úpravy zúženého horního zubního oblou-
ku palatinální expanzí začíná dle dostupné literatu-
ry v roce 1860, kdy prof. Angell [1] ze Spojených států 
amerických poprvé popsal a použil ortodontický pří-
stroj k transverzální expanzi horního zubního oblou-
ku s rozšířením patrového švu. V období dalších 145 
let se hodnocení a výzkum metody staly středem zá-
jmu mnoha studií a experimentů prováděných na zví-
řatech a lidech. V průběhu celého období existovalo 
mnoho zastánců, ale také odpůrců jednotlivých po-
stupů a metod palatinální expanze. [2]

Rychlá palatinální expanze je u dospělých pacientů 
modifikována chirurgickým zákrokem, kdy před sa-
motnou expanzí je provedeno rozvolnění jednotli-
vých segmentů horní čelisti pro zmenšení skeletální-
ho odporu při expanzi. [3, 4, 5, 6]

 Celkové transverzální rozšíření horního zubního ob-
louku má složku dentoalveolární a skeletální. Výsledný 
poměr dentoalveolární a skeletální složky celkové ex-
panze je ovlivněn věkem pacienta, velikostí expanze 
a velikostí použité síly. Dále pevností aparátu a použi-
tým retenčním postupem. [3]

NEJČASTĚJI UVÁDĚNÉ INDIKACE V LITERATUŘE:
1. Úprava zkříženého skusu – transverzální expanzí 
horního zubního oblouku dochází ke korekci laterálně 
zkříženého skusu. [3]

2. Zvětšení perimetru (obvodu) zubního oblouku
3. Úprava osových sklonů laterálních zubů – úpra-
va palatinálního sklonu laterálních zubů jako efekt ex-
panze nebo sklonu vestibulárního, který lze upravit 
fixním aparátem po předchozí dostatečné expanzi. 
Palatinálním sklonem vestibulárně vykloněných zubů 
dojde k zúžení zubního oblouku.
4. Spontánní úprava anomálie II. třídy dle Ange-
lla – po rozšíření úzkého horního zubního oblouku 
může dojít při pokračujícím růstu dolní čelisti ke ko-
rekci sagitálního vztahu horního a dolního zubního 
oblouku.
5. Příprava před ortognátní chirurgií – úprava tran-
sverzálního vztahu zubních oblouků dle plánované-
ho transverzálního vztahu, při změně sagitální nebo 
vertikální dosažené ortognátním chirurgickým zákro-
kem.
6. Zmenšení výrazných bukálních koridorů

7. Mobilizace švů maxily – rozvolněním švů spojují-
cích maxilu s ostatními obličejovými kostmi je umož-
něno současné výraznější ovlivnění působením extra-
orálního tahu.
V současnosti u nás nejpoužívanější typy expanzních 
aparátů jsou Biedermanův typ a lepený maxilární ex-
panzní aparát (Mondro a spol.). Aparáty jsou označo-
vány jako „hygienické aparáty pro rychlou expanzi 
– hyrax“. Biedermanův typ je aparát kotvený k dočas-
ným nebo stálým laterálním zubům kroužky. Lepený 
maxilární expanzní aparát je kotven na zuby prostřed-
nictvím pryskyřice.
 
RETENCE PO EXPANZI
Cílem retence je udržet výsledek expanze do doby 
odeznění všech sil vyvolaných při expanzi. Určité sta-
bility je dosaženo až po 5 letech po expanzi. V posled-
ních dvou letech je recidiva minimální. První tři mě-
síce probíhá fixní retence ponechaným expanzním 
zařízením. Po jeho sejmutí probíhá retence ve smí-
šeném chrupu snímatelným aparátem kryjícím pat-
ro. Retenci fixní, ponechaným expanzním aparátem, 
je možné prodloužit na 6 měsíců. Retence snímatel-
ným aparátem se doporučuje po dobu 9 měsíců 24 
hod. denně, poté na noc, v případě kdy není expanze 
následována terapií plným fixním aparátem. Součástí 
fixního aparátu je vestibulární oblouk z nerezavějícího 
ocelového drátu o průměru 1,1 mm zavedeného do 
vestibulárních kanyl pro extraorální tah. Jinou, častěji 
užívanou možností, je transpalatinální oblouk dle Go-
shgariana, příp. přechodně kombinace těchto dvou 
oblouků. [7, 8]

 
INDIKACE POUŽITÍ KROUŽKOVÉHO A PRYSKYŘIČ-
NÉHO TYPU HYRAXU
Základní indikace se u obou aparátů neliší. Důležitá je 
přítomnost laterálních zubů pro uchycení aparátu. U 
pacientů se skeletálním otevřeným skusem a pacien-
tů s posteriorotačním typem růstu dolní čelisti, kde je 
při extruzi laterálních zubů nebezpečí otevření skusu, 
je důležité použít aparát pryskyřičný. Pryskyřice vytvá-
ří laterální nákusy, které zabraňují extruzi laterálních 
zubů. Aparát je v rozsahu po poslední laterální zuby 
přítomné v horním zubním oblouku. <<<
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LEPENÝ MAXILÁRNÍ EXPANZNÍ APARÁT 
(MONDRO A SPOL.)

Pro výrobu lepeného expanzního aparátu je důležité 
zhotovit dva pracovní modely – na jednom budeme 
letovat drátěnou výztuž, čímž se model poškodí a na 
druhém zhotovíme pryskyřičné valy. Nejprve si nato-
číme drátěnou výztuž z drátu o průměru 0,9 mm, kte-
rá kopíruje palatinální plochy laterálních zubů v jejich 
krčkové oblasti. Tuto výztuž na koncích zdrsníme, aby 
došlo k co nejlepšímu přichycení pájky a pevnému 
sletování výztuže s drátěnými rameny hyrax šroubu. 
Výztuž si na modelu zafixujeme voskem, který lepíme 
co nejdále od letovaných míst, aby nám při letování 
nezatekl do spoje a nenarušil tak jeho pevnost. Nyní 
ke zhotoveným výztužím přizpůsobíme ramena hy-
rax šroubu.
Hyrax šroub umísťujeme na model rovnoběžně s rovi-
nou okluze, co nejblíže k patru – nesmí však nikde na 
patro naléhat. Střed šroubu přechází středem patra a 
je umístěn v oblasti horních pětek, respektive v průse-
číku spojnic protilehlých zubů.

Tip: Pro snazší manipulaci se šroubem při jeho umís-

ťování na model v průběhu kroucení ramen šroubu si 
můžeme patro v žádoucí vrstvě vypodložit voskem.

Pro kontrolu postupu adaptace ramen šroubu je po-
dle mého názoru nejpraktičtější nejprve nakroutit ra-
mena na zubech 14 a 24 a pak přizpůsobit ramena na 
zubech 16 a 26. Po adaptaci šroubu na model a její 
důkladné kontrole zdrsníme konce ramen, které bu-
dou letované pro lepší spojení s pájkou, jak bylo již 
zmíněno výše.
 
Šroub si na modelu zafixujeme voskem stejně jako 
zhotovené výztuže – tedy co nejdál od pájených míst, 
viz obr. 1, 2. Na adaptovaný a zafixovaný šroub nanese-
me ochrannou termopastu – zakryjeme všechna mís-
ta, která nechceme zasáhnout plamenem, obr. 3. Od-
mastíme si pájené plochy odmašťovací pájecí pastou 
a začneme pájet. 
Po ukončení pájení, obr. 4, necháme pájené plochy 
vychladnout a očistíme model. Přebytečnou pájku 
obrousíme, ale neleštíme! Drsný povrch spájených 
míst poslouží jako retence pro pryskyřici. Hotovou 
konstrukci aparátu vyzkoušíme na druhém modelu, 
kde nám samozřejmě musí sedět, obr. 5. 

Laboratorní zhotovení aparátu pro 
rychlou maxilární expanzi – hyrax

1. 3.

2. 4.

1.-6. - postup zhotovení lepe-
ného maxilárního expanzního 
aparátu
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5.

7. - 12. - zhotovení pryskyřič-
ných valů u lepeného aparátu. 6.

7.

8.

Když je vše v pořádku, vezmeme modely v konstrukč-
ním skusu a zafixujeme je do fixátoru, obr. 6. 
Konstrukci aparátu si opět na modelu zafixujeme vos-
kem a model ponoříme cca na 15 min do vody k na-
sáknutí, což při zhotovování pryskyřičných valů zabrá-
ní nasáknutí monomeru do suché sádry modelu. Po 
vyndáni modelu z vodní lázně zhotovíme sypací me-
todou pryskyřičné nákusné valy, obr. 7, jejichž rozsah 
vidíme na obr. 15. 
Zpolymerovaný aparát co nejjemněji opracujeme a 
vyleštíme, obr. 14.

BIEDERMANŮV MAXILÁRNÍ EXPANZNÍ APARÁT – 
KROUŽKOVÝ 

Odlijeme si otisk s přenosem kroužků. Kroužky se po 
zkoušce v ordinaci stávají součástí otisku, který lékař 
za účelem zhotovení aparátu sejme. Po odlití otisku v 
laboratoři se kroužky stávají součástí pracovního mo-
delu. Kroužky zdrsníme v místě pájení a postupujeme 
jako u předchozího aparátu – ovšem s tím rozdílem, 
že po naletování a vybroušení pájku také zagumuje-
me a vyleštíme. <<<

9.

10.

11. 12.
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14.

15.

16.

17.

13. - 17. - lepený maxilární apa-
rát v ústech
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NORITAKE CZR  

vrstvení zirkoniové celokeramiky
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individualizace a vnitřní barvení
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Seznámení s DUROPONT
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Snímací technika Implantáty 

(Datum bude upřesněn)
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>>> Již tradičně přicházím v prvním čísle nového roč-
níku časopisu s chystanými změnami, které nám při-
náší nadcházející rok. Přelom roku totiž obvykle k ta-
kovému tématu vyzývá – na jedné straně se hodnotí 
rok předešlý, na druhé straně nás však zajímá, na co se 
máme připravit.  Zákonodárci loni schválili celou řadu 
novinek, které se od ledna odráží v našich peněžen-
kách. Mezi nejvýznamnější legislativní změny patří za-
vedení druhé snížené sazby DPH, zrušení regulačních 
poplatků u lékařů a v lékárnách, zvýšení daňové sle-
vy na děti, obnovení slevy pro pracující důchodce či 
omezení výdajových paušálů pro živnostníky.

Zvýšení minimální mzdy na 9200 Kč
V roce 2015 dochází k růstu minimální mzdy o 700 Kč 
z 8500 na 9200 Kč měsíčně. Znamená to, že minimální 
hodinová mzda vzrostla z 50,60 Kč na hodinu na 55 Kč. 
Cílem vládní koalice je postupně zvyšovat v průběhu 
let minimální mzdu až k 40 % průměrné mzdy.

Zdravotní a sociální pojištění a průměrná mzda
Základ pro výpočet nových záloh vždy najdeme ve 
vyhlášce MPSV (tentokrát č. 208/2014 Sb.), která sta-
noví průměrnou mzdu od 1. ledna 2015. Tu odvozu-
jeme od výše všeobecného vyměřovacího základu za 
rok 2013, který činí 25 903 Kč a podle přepočítacího 
koeficientu 1,0273. Prostým násobením tedy získáme 
částku 26 610,1519, kterou zaokrouhlíme na celé Kč na-
horu. Pro letošní rok 2015 tedy platí průměrná mzda 
ve výši 26 611 Kč.

Minimální záloha na sociální pojištění 2015
Minimální záloha se stanovuje jako 29,2 % z jedné 
čtvrtiny průměrné mzdy, tedy z částky 6653 Kč (tj. mi-
nimální měsíční vyměřovací základ), protože je nutné 
zaokrouhlovat na celé koruny. Podle těchto pravidel 
pak získáme minimální zálohu na pojistné pro rok 
2015, která činí po zaokrouhlení 1943 Kč. 

Minimální zálohy na zdravotní pojištění 2015
Minimální záloha na zdravotní pojištění se opět od-
vozuje od všeobecného vyměřovacího základu a pře-
počítacího koeficientu, a poté opět ze sazby pro po-
jistné ve výši 13,5 %. Pro tento rok tedy bude činit 13 
305,5 (minimální měsíční vyměřovací základ)  x 13,5 % 
= 1797 Kč (opět zaokrouhlujeme na celé Kč nahoru). 

Vyšší odvody pro osoby bez zdanitelných pří-
jmů
Osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) jsou:
• žena v domácnosti, která se celodenně nestará o 
dítě do 7 let věku (nebo o dvě děti do 15 let),
• student, který je starší 26 let věku, nebo studující 
na škole, která není označena jako soustavná příprava 
na budoucí povolání (některé jazykové typy studia),
• nezaměstnaný, který není evidován na úřadu práce,

• zaměstnanec pracující výhradně na dohodu o 
provedení práce. Příjem nesmí přesáhnout 10 000 Kč 
měsíčně,
• osoba s příjmy výhradně z kapitálového majetku, 
příjmy z pronájmu či s ostatními příjmy dle ZDP. 
Tito lidé si musejí po zvýšení minimální mzdy od 1. 
1. 2015 zvýšit povinné odvody na zdravotní pojištění 
o 94 Kč. Minimální mzda vzrostla z 8500 Kč na 9200 
Kč. Proto se z ní vypočítaná částka pojistného (13,5 %) 
zvýšila z dosavadních 1148 Kč na 1242 Kč.

Uchazeči o zaměstnání si mohou vydělat více
Uchazeči o zaměstnání si mohou místo 4250 Kč v roce 
2014 vydělat nyní až 4600 Kč měsíčně.

Omezení paušálů pro živnostníky
Vláda protlačila Sněmovnou i omezení výdajových 
paušálů pro živnostníky. V roce 2015 je zastropován 
60% a 80% výdajový paušál. Znamená to, že u 60% 
výdajového paušálu, kam patří ostatní živnosti, bude-
te moci uplatnit výdaje do výše 1,2 mil Kč. U živnos-
tí řemeslných nebo zemědělských, kde se uplatňuje 
80% výdajový paušál, si uplatníte výdaje až do výše 
1,6 mil. Kč. Prakticky to znamená, že paušální výdaje 
budete moci u všech činností uplatnit až do příjmů ve 
výši 2 000 000 Kč.

Výhody pro rodiny s dětmi
Rodiny s dětmi si polepší. Důvodem je zvýšení daňo-
vého zvýhodnění na druhé a další děti. Zatímco za 
první dítě si budete moci z daní odečíst i nadále 1117 
Kč měsíčně (13 404 Kč ročně), na druhé dítě už 1317 
Kč měsíčně (15 804 Kč ročně) a na třetí a každé další 
dítě to bude 1417 Kč měsíčně (17 004 Kč ročně). 
Kromě zvýšení daňového zvýhodnění čekají rodiny s 
dětmi ještě další příjemné změny, které nechají v ro-
dinném rozpočtu více peněz. 

Porodné i na druhé dítě
Nově je pro rodiny s nižšími příjmy zavedeno porodné 
na druhé dítě ve výši 10 tisíc korun a zároveň se po-
nechává porodné na první dítě ve výši 13 tisíc korun. 
Zvyšuje se rovněž příjmový limit, kdy rodina bude mít 
na porodné nárok. V roce 2014 mají na porodné ná-
rok pouze rodiče, jejichž rodinný příjem nepřesahuje 
2,4násobek životního minima. Pro rok 2015 se ovšem 
posuzovaný limit zvyšuje na 2,7násobek životního mi-
nima. Porodné tedy tento rok obdrží více rodin než v 
roce 2014.

Nová daňová sleva na školku
Další novinkou pro rodiče s malými dětmi je, že mo-
hou využít novou daňovou slevu za umístění dítěte 
ve školce, a to již za letošní rok. Daňová sleva na školku 
se týká pouze školného, nikoliv stravného či výdajů na 
dopravu, a lze ji za každé vyživované dítě uplatnit ma-

ZMĚNY V ROCE 2015

Ing. R. Šmídová, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická 
v Praze
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výuky předmětů Finanční 
analýza a plánování podniku 
a Oceňování podniku se 
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praxí.

Ing. Radana Šmídová, Ph.D.
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ximálně do výše minimální mzdy stanovené pro za-
městnance na začátku roku. Již za rok 2014 si tak může 
jeden z rodičů snížit daňovou povinnost až o část-
ku 8500 korun, za rok 2015 bude možné díky vládou 
schválenému zvýšení minimální mzdy uplatnit daňo-
vou slevu na školku ve výši 9200 korun za jedno dítě.

Sleva pro pracující důchodce
Pracující důchodci si mohou stejně jako ostatní opět 
činit nárok na slevu na poplatníka ve výši  24 840 ko-
run ročně, kterou jim – podle červencového rozhod-
nutí Ústavního soudu protiústavně – vzala bývalá Ne-
časova vláda. Slevu si mohou uplatnit pro rok 2014 a 
2015, ale i za rok 2013, jak rozhodl Ústavní soud. Pro 
získání prostředků ale musí důchodci o peníze požá-
dat u zaměstnavatele nebo podáním dodatečného 
daňového přiznání. 

Individuální prominutí penále a snížení pokut
Novela daňového řádu nově připouští individuální 
prominutí penále, úroku z prodlení a úroku z poseč-
kané částky, pokud vzniknou po začátku roku 2015. Fi-
nanční úřad vám bude moci prominout maximálně tři 
čtvrtiny penále a dokonce celý úrok z prodlení a úrok 
z posečkání. 

Daňové přiznání a solidární daň
V Česku je zavedena rovná 15procentní sazba daně 
z příjmu fyzických osob. Občané s příjmy nad limit 
však musejí dále platit i tzv. sedmiprocentní solidár-
ní zvýšení daně. Za rok 2014 se odvádí z příjmu nad 1 
245 216 korun, pro rok 2015 se však toto zvýšení daně 
bude platit až z příjmu nad 1 277 328 korun. U zaměst-
nanců se přitom příjmem rozumí roční hrubá mzda.
Od letošního roku v souvislosti se solidární přirážkou 
odpadá povinnost podávat daňové přiznání, pokud 
se vám zvýší pouze záloha na daň z příjmů, ale ne-
dojde zároveň k překročení maximálního vyměřova-
cího základu pro výpočet sociálního pojištění. Pokud 
jste tedy v zaměstnaneckém poměru a kvůli vyšším 
prémiím jste překročili v některých měsících limit pro 
solidární zvýšení daně u zálohy na daň z příjmů (ale za 
celý rok tak vysoký základ daně nebyl), nebudete mu-
set podávat daňové přiznání.

Nižší DPH na vybrané výrobky 
Česko se od letošního roku zařadí mezi členské země 
EU, které mají více než dvě sazby DPH. K základní 
21procentní sazbě DPH a snížené 15procentní sazbě 
DPH přibývá nově druhá snížená sazba DPH ve výši 
10 procent. Tato sazba se aplikuje na nenahraditelnou 
dětskou výživu, léky pro humánní a veterinární účely, 
knihy pro děti, hudebniny,  výrobky určené pro bez-
lepkovou dietu a také mlýnské výrobky, slad, škroby a 
jiné výrobky vymezené celní nomenklaturou, pokud 
splní kritéria na obsah lepku dle Nařízení Evropské Ko-
mise č. 41/2009.

Životní pojištění 2015
Legislativních změn se dočkalo i daňové zvýhodnění 
životního pojištění. Kdo bude chtít využívat daňového 
zvýhodnění pojistného na životní pojištění i nadále, 
bude muset od letošního roku splňovat nově zakot-
venou podmínku ve své pojistné smlouvě, že nebude 
provádět průběžné výběry vložených prostředků. Po-

kud klient od letošního roku předčasně, tedy před do-
vršením 60 let, vypoví smlouvu o životním pojištění, 
nebo bude předčasně čerpat naspořené prostředky, 
bude muset vrátit státu peníze, které na dani ušetřil 
za posledních deset let. K odečítání pojistného musí 
smlouva trvat nejméně 5 let a končit nejdříve v roce, 
kdy dosáhnete 60 let věku. Nová podmínka tak zna-
mená, že pokud spoříte méně než 5 let a je vám méně 
než 60 let, pak se vás daňové zvýhodnění netýká.

Konec polopřevodů vozidel
Prvním lednem 2015 končí možnost tzv. polopřevo-
dů aut, které znamenaly nejistotu ohledně vlastníka 
vozidla. Od nového roku v Centrálním registru vozidel 
nemůže být auto, které původní majitel odhlásil, ale 
nový už ho nenahlásil. Novinka přidělá práci i autoba-
zarům, které budou muset vozidla přepisovat na sebe. 
Výjimkou bude situace, kdy se podaří vůz prodat do 
deseti dnů. Vozidla, která nebudou mít dokumentaci 
v pořádku, již nebude možné přihlásit.

Povinné měření tepla v bytech
Od letošního roku by měli mít majitelé bytů v nemovi-
tostech, kde se celkové náklady na teplo rozpočítávají 
mezi konečné spotřebitele, nainstalovány indikátory 
topných nákladů. Novinka si klade za cíl spravedlivější 
rozpočítávání nákladů na teplo.

Zrušení poplatků za recept a u lékaře
Jednou z nejvýraznějších nedaňových změn je, že od 
ledna už pacienti nemusí platit třicetikorunové po-
platky za návštěvu lékaře a za recept v lékárnách. Zů-
stane jen 90 korun za lékařskou a zubní pohotovost.

Platby v hotovosti pouze v nižších částkách
Platby v hotovosti můžete činit maximálně do 270 000 
Kč. Do prosince 2014 šlo ještě takto zaplatit 350 000 
Kč. Nad stanovenou hranici je nutné posílat peníze 
bezhotovostně. Opatření má za cíl omezit korupci. 

Odpočet u hypoték zůstane zachován
Pro rok 2015 zůstává nakonec zachován maximální 
odpočet úroků u hypotečních úvěrů na hranici 300 ti-
síc korun. K původně plánovanému snížení daňového 
odpočtu u zaplacených úroků z úvěru na bydlení na 
80 tisíc korun tedy nedošlo. Za rok 2015 si tak bude 
možné snížit daňovou povinnost až o 45 tisíc korun.

Zvýšení limitu u přivýdělku
Řada zaměstnanců si přivydělává samostatnou výdě-
lečnou činností. Ta je pro ně tudíž vedlejším zdrojem 
příjmů, neboť hlavní činností zůstává zaměstnání. Pro-
tože zaměstnanci již platí pojistné na sociální zabez-
pečení ze své hrubé mzdy, nemusejí z hrubého zis-
ku do určitého limitu z vedlejší samostatné výdělečné 
činnosti platit sociální pojištění. Za celý rok 2014 se ne-
platí sociální pojištění z vedlejší činnosti do hrubého 
zisku 62 261 korun (příjem minus výdaje). Pro celý rok 
2015 se tento limit zvyšuje na částku 63 865 korun roč-
ního hrubého zisku. Při výkonu vedlejší výdělečné čin-
nosti jen po část roku se limit poměrně snižuje. <<<

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. 
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>>> Množství pacientů nosících snímatelnou náhradu 
se neustále zvyšuje, především v souvislosti s postupným 
stárnutím populace a v důsledku jen mírně se zlepšujících 
hygienických návyků. 
Vzhledem k tomu, že v dutině ústní dochází k vytvá-
ření plaku i na povrchu zubních náhrad, je jejich hy-
giena stejně důležitá jako hygiena vlastního chrupu. 
Zubní plak je tvořen zbytky jídla, mucinem (označení 
pro velkou skupinu glykoproteinů, které se ve velkých 
koncentracích nacházejí na sliznicích a ve slinách), 
odumřelými buňkami sliznice, mikroorganismy a je-
jich produkty. Složení plaku se postupně vyvíjí. Jeho 
kolonizací vzniká nejprve základní a později zralý plak, 
který svým složením s převažujícími patogenními mi-
kroorganismy zvyšuje riziko rozvoje komplikací:

  •  zánět dásní
  •  zánět protézního lože
  •  vznik zubního kazu u zbývajících zubů
  •  paradentóza a následná ztráta zbývajících zubů
  •  tvorba zubního kamene
  •  nepříjemný zápach z úst
  •  nevzhledné zabarvení náhrady

Se zvyšujícím věkem se mění propustnost sliznice du-
tiny ústní pro škodlivé látky. Rovněž je náchylnější na 
mechanické poškození, zejména v důsledku zvýšené-
ho výskytu hyposalivace (snížená tvorba slin). Vzrůsta-
jící porozitou a povrchovou drsností materiálu je rych-
lejší schopnost nárůstu biofilmu.

Jak čistit snímatelnou zubní náhradu?
1.  Nejprve si napustíme umyvadlo vodou. Stačí tako-
vé množství, které zabrání přímému nárazu náhrady 
o umyvadlo při vyklouznutí z rukou. Zubní náhrada 
je poměrně křehká a při nárazu může dojít k jejímu 

poškození.

2.  Poté se vyjme snímatelná náhrada z úst a pomocí 
zubního kartáčku ji pod proudem tekoucí vody očistí-
me. Kartáček volíme vždy takový, který je uzpůsoben 
a určen pro čištění snímatelných zubních náhrad.  
3.  Po očištění náhradu znovu opláchneme proudem 
vody a vložíme do čistícího roztoku.
Náhradu čistíme alespoň jedenkrát denně!

Čistící roztok bezpečným způsobem odstraňuje zby-
lé bakterie a usazeniny z náhrady. Roztok se nejčastěji 
dodává ve formě tablet, které se rozpouštějí ve vodě. 
Čistící tablety mají dezinfekční a antibakteriální úči-
nek, zabraňují tak vzniku zubních povlaků a eliminují 
možný zápach z úst. Odstraňují také skvrny na zubech 
způsobené konzumací vína, kávy, čaje či kouřením ta-
bákových výrobků. V neposlední řadě jsou šetrné k 
materiálům, ze kterých je zubní náhrada zhotovena. 
Před použitím čistících tablet si vždy přečteme návod 
od výrobce. Jednotlivé postupy se mohou lišit.

Správnou péčí o zubní náhrady se prodlužuje jejich 
životnost a chrání se orální zdraví. Potíže spojené se 
špatnou ústní hygienou se objeví zpravidla velmi 
rychle. Vyznačují se zarudnutím, bolestivostí a krváce-
ním, které si pacient vysvětluje, že je chyba v náhradě, 
která je dráždí. Ano, v určitém procentu to může být 
pravda, a to z důvodu možné alergické reakce nebo 
mechanického dráždění. Ve většině případů je to však 
spíše způsobeno právě nedostatečnou hygienou, kdy 
neodstraněný zubní plak obsahující bakterie dráždí 
dásně a sliznici. Je proto důležité, aby byl pacient o 
péči své náhrady správně poučen a sám k ní přistu-
poval zodpovědně. Kromě snímatelné náhrady je sa-
mozřejmostí i péče o zbývající zuby, sliznice a povrch 
jazyka. <<<

Lenka Kujanová

PÉČE O ZUBNÍ NÁHRADY

INFO PRO PACIENTY
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>>> Vážení čtenáři,
nechceme vás zklamat, hlavně ty co čekají na dal-
ší  „SUDOKU“, které nacházíte na stránkách našeho 
magazínu. Určitě vás znovu zaujme, odreaguje od 
neustálého shonu, procvičí mozek, ale hlavně vás 
pobaví. Počet úspěšných řešitelů  stále narůstá, my z 
toho máme radost a hlavně vidíme, že o tento počin 
je zájem. Opět předkládáme trošku zjednodušenou 
obtížnost, aby to pro vás nebylo tak moc těžké. Paní 
Jaroslava Josefiová , která vyhrála hru z jarního čís-
la, poslala  nové řešení Sudoku z podzimního čísla a 
děkovnou SMS se slovy: “Děkuji moc za dárečky, vše 
došlo v pořádku, bylo to jak o Vánocích“. A kdo byl vy-
losován výhercem minule. Byla to paní Zuzana Špal-
ková z Prakšic. K výhře ji srdečně gratulujeme. 

Takže neváhejte, pusťte se do luštění a zkuste si další 
dvě sudoku, tentokrát jsou lehčí. Úkolem 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 čísla, kte-
rá mají být v zelených políčkách nejpozději do 1. 5. 
2015 (do 24.00 hod.) SMS zprávou na telefonní číslo 
+420 602 224 298 ve tvaru: lehke?tezke? 

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

Lehké

Těžké
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EkonomikaVzdělávání

>>> Před několika lety se podařilo v rámci projektu 
Leonardo navázat Vyšší odborné škole zdravotnické a 
Střední škole zdravotnické v Ústí nad Labem kontakt 
se zubní laboratoří Schütz Zahntechnik v Oberfrauen-
dorfu v Německu. 

Frézování

3D tiskárna

Tato spolupráce pokračuje dodnes, ačkoliv zmíně-
ný projekt již dávno skončil. Díky vstřícnosti majitele 
laboratoře pana Rolanda Schütze zde mají možnost 
vybraní studenti třetího ročníku oboru Diplomovaný 
zubní technik každý rok absolvovat odbornou praxi. 
Tím získávají nejen cenné zkušenosti v oblasti prá-
ce s novými materiály, používanými při zhotovování 
zubních náhrad, ale seznamují se i s nejmodernějšími 
technologiemi, které se u nás začínají pozvolna zavá-
dět do protetické praxe. Nemalý význam má spolu-
práce i pro zdokonalení jazykových dovedností stu-
dentů. Mezi zaměstnanci a našimi studenty nevzniká 
žádná bariéra především díky dobré jazykové vyba-
venosti a kvalitní přípravě před každou stáží. Po ce-
lou dobu studenti monitorují průběh zhotovovaných 
prací, vytváří metodické řady a prezentace. Vše slouží 
k názorné výuce jak ve školních zubních laboratořích, 

SPOLUPRÁCE ŽIJE I PO SKONČENÍ PROJEKTU

Blanka Nováková, odborná učitelka - Miroslava Zoubková, ředitelka školy

Lukachrom
Slitiny pro široké pole použití s vynikajícími licími vlastnostmi.
      Lukachrom C - chrom-kobaltová slitina pro kovokeramiku, 
      Složení: Co 63 %, Cr 24 %, Mo 3 %, W 8 %, Niob 1 %, Si 1 %.
      Cena 1 kg vč. DPH 5 999,- Kč

       Lukachrom N - chrom-niklová slitina pro kovokeramiku 
      Složení: Ni 62 %, Cr 25 %, Mo 10,6 %, Si 1,9 %.
      Cena 1 kg vč. DPH 3 669,- Kč

        Lukachrom FH - chrom-kobaltová slitina pro výrobu konstrukcí 
        Složení: Co 62,5 %, Cr 30 %, Mo 5 %, Si 1 %.
        Cena 1 kg vč. DPH 4 349,- Kč
       

Hu-Fa Dental a. s.
Moravní 909, Otrokovice
www.hufa.cz, objednavky@hufa.cz
Tel.: 577 926 226 - 8, Fax: 577 926 205          

Vaše názory:
S Lukachromem jsem byl 
celkově velmi spokojen. 
Velkou výhodu, pro práci 
s jakoukoliv novou slitinou, 
vidím zejména v nesmírně 
snadném tavení a lití, 
které se zdaří hned na první 
pokus. 
Tavenina krásně zrcadlí 
a tím se minimalizuje riziko 
přepálení. 
Ocenil jsem také pohodlnost 
opracování, při broušení 
nevyžaduje použití 
tvrdokovových nástrojů 
a zároveň se snadno leští.

Roman Šimjak, 
vedoucí technik soukr. kliniky 
MoraviaDent, Otrokovice

Vyrobeno v Německu!

!
Bezrizikové otestování  
ke každému 1 000 g balení 

Vám zašleme extra 50 g slitiny 
pro otestování. 

Nebudete-li spokojeni, 
můžete nám 

neotevřené kilové balení vrátit.



47komorazt # 1  2015

Vzdělávání

panu Rolandovi Schützovi nejen za to, že se zasloužil 
o pokračování spolupráce mezi jeho laboratoří a Vyšší 
odbornou školou zdravotnickou a Střední školou zdra-
votnickou v Ústí nad Labem i po skončení projektu, 
ale umožňuje i profesní růst jejím absolventům. <<<

tak i odborných teoretických předmětech. Některé 
poznatky a informace ze zahraničního pobytu slou-
ží studentům k vypracování vlastních absolventských 
prací. 8. listopadu uspořádala zubní laboratoř Schütz 
Zahntechnik odbornou přednášku, které se zúčastnili, 
kromě dvou odborných učitelek z ústecké zdravotnic-
ké školy a dalších zubních techniků z Ústeckého a Kar-
lovarského regionu, i zubní lékaři. Přednáška se týkala 
novinek počítačových systémů a využití 3D tiskáren 
ve stomatologii. Tím větší bylo naše překvapení, když 
jsme zjistili, že odbornou přednášku povedou naši tři 
absolventi, kteří zde od června 2014 pracují. Bylo ve-
lice příjemné sledovat, jak znalosti a dovednosti, zís-
kané při studiu na naší škole a během své krátké pra-
xe, byli schopni předávat profesně starším kolegům i 
stomatologům. Nenechali se zaskočit ani všetečnými 
dotazy posluchačů.
Celá akce nás přesvědčila o tom, že vzdělávání zub-
ních techniků v České republice je na velice dobré 
úrovni, odpovídající požadavkům zahraniční praxe. 
Rádi bychom též poděkovali majiteli zubní laboratoře 

reklama

SPOLUPRÁCE ŽIJE I PO SKONČENÍ PROJEKTU
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Slitiny pro široké pole použití s vynikajícími licími vlastnostmi.
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        Složení: Co 62,5 %, Cr 30 %, Mo 5 %, Si 1 %.
        Cena 1 kg vč. DPH 4 349,- Kč
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Vaše názory:
S Lukachromem jsem byl 
celkově velmi spokojen. 
Velkou výhodu, pro práci 
s jakoukoliv novou slitinou, 
vidím zejména v nesmírně 
snadném tavení a lití, 
které se zdaří hned na první 
pokus. 
Tavenina krásně zrcadlí 
a tím se minimalizuje riziko 
přepálení. 
Ocenil jsem také pohodlnost 
opracování, při broušení 
nevyžaduje použití 
tvrdokovových nástrojů 
a zároveň se snadno leští.

Roman Šimjak, 
vedoucí technik soukr. kliniky 
MoraviaDent, Otrokovice

Vyrobeno v Německu!

!
Bezrizikové otestování  
ke každému 1 000 g balení 

Vám zašleme extra 50 g slitiny 
pro otestování. 

Nebudete-li spokojeni, 
můžete nám 

neotevřené kilové balení vrátit.

Sice jsem zatím měla možnost pouze jedenkrát pracovat se slitinou Lukachrom N, ekonomickou alternativou k Wiro-
nu 99, ale ta příležitost se naskytla u můstku. Po zcela bezproblémovém odlití můstku a snadnějším opracování (kov je 
skutečně měkčí než Wiron) můžu s radostí konstatovat, že tato slitina skutečně funguje a je plnohodnotnou a výrazně 
levnější alternativou k Wironu. Jaroslava Válková, Holešov
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PR - článekVZDĚLÁVÁNÍ

PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ ROK 2015

VZDĚLÁVÁNÍ

Praktický kurz
FLEXITE TECHNOLOGIE
Efektivně s cílem dokonalého vysokého 
lesku
Přednášející: Jana Černá
Termín: 10. 4. - 11. 4. 2015 ( 9:00-17:00 )
Téma kurzu: Každý účastník vyhotoví 
snímací protézu FLEXITE.
Indikace, návrh, modelace, vypracování 
a získání finálního vysokého lesku. Jak 
pracovat efektivně a lehce. Teorie mate-
riálů Flexite, nové materiály, jejich využití 
a postupy.
Místo konání: D&CT, s.r.o.  - DENTAS
Mánesova 8, 120 00 Praha 2
Cena kurzu: 5.950 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: D&CT, s.r.o.  - DENTAS
tel.: 603 481 814, email: dentas@dct.cz, 
www.dentas.cz

Praktický kurz - Metalo-keramiky
NORITAKE EX-3
Jednoduše a přirozeně krásně
Přednášející: Filip Prokeš
Termín: 16. 4. - 17. 4. 2015 ( 9:00-17:00 )
Téma kurzu: Seznámení s postupy, jak 
získat jednoduše dokonalé metalo-ke-
ramické práce. Každý účastník vyhotoví 
vlastní korunku (v případě zájmu i můs-
tek). Individualizace vnitřní/vnější bar-
vení, lustry. Představení novinek v praxi, 
které vám ještě více ulehčí práci s oblíbe-
nou Japonskou keramikou Noritake EX-3.
Místo konání: D&CT, s.r.o. - DENTAS
Mánesova 8, 120 00 Praha 2
Cena kurzu: 5.950 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt:  D&CT, s.r.o. - DENTAS
tel.: 603 481 814, email: dentas@dct.cz, 
www.dentas.cz

DUROPONT teoretické školení s praktickým 
předváděním. 
SEZNÁMENÍ S DUROPONT
Přednášející: Věra Hejnová
Termín: 30. 4. 2015 ( 9:00-12:00 )
Téma kurzu: DUROPONT kompozitní 
materiál na zhotovení korunek a můstků,       
teoretické školení s praktickým předvá-
děním Instruktor zhotoví 1korunku na 
studijním modelu a předvádí  modelaci 
a kompletní vrstvení na kovovou korun-
ku a provizorních pryskyřičných koru-
nek. Účastnici se seznámí  s možnostmi 
využití Duropont systémem od výrobce 
Novodent.
Místo konání: D&CT, s.r.o. - DENTAS
Mánesova 8, 120 00 Praha 2
Cena kurzu: 600 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 4 kredity
Kontakt:  D&CT, s.r.o. - DENTAS
tel.: 603 481 814, email: dentas@dct.cz, 
www.dentas.cz

FLEXITE teoretické školení s praktickým 
předváděním. 
SEZNÁMENÍ S FLEXITE
Přednášející: Věra Hejnová
Termín: 30. 4. 2015 ( 14:00-17:00 )
Téma kurzu: FLEXITE teoretické školení s 
praktickým předváděním. 
Lektor zhotoví snímací náhradu Flexite 
Plus, Supreme) 
Postupy, opravy, jak na dokonalé opraco-
vaní, leštění termoplastů k získání vyso-
kého lesku. Představení nových materiá-

lů Flexite, jejich využití.
Místo konání: D&CT, s.r.o. - DENTAS
Mánesova 8, 120 00 Praha 2
Cena kurzu: 600 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 4 kredity
Kontakt:  D&CT, s.r.o. - DENTAS

Praktický kurz
NORITAKE CZR 
Vrstvení zirkoniové celokeramiky
Přednášející: Filip Prokeš
Termín: 7. 5. - 8. 5. 2015 ( 9:00-17:00 )
Téma kurzu: Účastnici  se seznámí s ja-
ponskou keramikou na vrstvení zirkonio-
vé konstrukce a pod vedením instruktora 
zhotoví korunku. Ukázka pokročilé vrst-
vení a mezi-vrstvové dobarvování.
Představení novinek Noritake v praxi pro 
vrstvení zirkoniových konstrukcí.
Místo konání: D&CT, s.r.o. - DENTAS
Mánesova 8, 120 00 Praha 2
Cena kurzu: 5.950 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt:  D&CT, s.r.o. - DENTAS
tel.: 603 481 814, email: dentas@dct.cz, 
www.dentas.cz

Mistrovský kurz modelování 
ANATOMIE A FUNKCE FRON-
TÁLNÍCH ZUBŮ 
Přednášející: János Makó
Termín: 28. 5. - 30. 5. 2015 ( 9:00-17:00 )
Téma kurzu: Během teoretického a prak-
tického třídenního kurzu se hodně de-
tailně seznámíme s formami a morfologií 
frontálních zubů. V praktické části kurzu 
si účastníci vymodelují horní zuby 1-2-3 
v oválné, trojúhelníkové, čtyřhranné for-
mě, ve všech třech případech pro paci-
enta mladého a ve verzi abradovaný. Ná-
sledně si vymodeluje to samé z dolních 
frontálních zubů. 
Více info na: www.dentas.cz/mako.pdf
Místo konání: D&CT, s.r.o. - DENTAS
Mánesova 8, 120 00 Praha 2
Cena kurzu: 16.900 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 12 kreditů
Kontakt:  D&CT, s.r.o. - DENTAS
tel.: 603 481 814, email: dentas@dct.cz, 
www.dentas.cz/mako2015.pdf

Teoretické školení s praktickým předvá-
děním. 
SEZNÁMENÍ S FAST PROTEC
Snímací technika
Přednášející: Umberto Scilipoti
Termín: bude upřesněn ( 9:00-17:00 )
Téma kurzu: Představení revoluční tech-
nologie Fast Protec pro snímací náhrady.
Účastníci se seznámí s možnostmi této 
technologie v laboratoři. Lektor předve-
de prakticky  Fast Protec pro vyhotovení 
snímací náhrady.
Místo konání: D&CT, s.r.o. - DENTAS
Mánesova 8, 120 00 Praha 2
Cena kurzu: bude upřesněna
Bodová hodnota: 4 kredity
Kontakt:  D&CT, s.r.o. - DENTAS
tel.: 603 481 814, email: dentas@dct.cz, 
www.dentas.cz

Teoretické školení s praktickým předvá-
děním. 
SEZNÁMENÍ S FAST PROTEC
Implantáty
Přednášející: Umberto Scilipoti
Termín: bude upřesněn ( 9:00-17:00 )

Téma kurzu: Představení revoluční tech-
nologie Fast Protec pro implantologii.
Účastníci se seznámí s možnostmi této 
technologie v laboratoři a v ordinaci. 
Lektor předvede prakticky systém Fast 
Protec.
Místo konání: D&CT, s.r.o. - DENTAS
Mánesova 8, 120 00 Praha 2
Cena kurzu: bude upřesněna
Bodová hodnota: 4 kredity
Kontakt:  D&CT, s.r.o. - DENTAS
tel.: 603 481 814, email: dentas@dct.cz, 
www.dentas.cz

Mistrovský kurz 
NORITAKE CZR
Přednášející: Filip Prokeš
Termín: 10. 9. - 11. 9. 2015 ( 9:00-17:00 )
Téma kurzu: Individualizace v praxi, po-
kročilé vrstvení a mezi vrstvové dobar-
vování. Účastnici  se seznámí pokročilou 
technikou vrstvení a mezi vrstvové do-
barvování s  určené na vrstvení zirkonio-
vé konstrukce a pod vedením instruktora 
zhotoví korunku s cílem individualizace.
Představení novinek Noritake v praxi pro 
vrstvení zirkoniových konstrukcí.
Místo konání: D&CT, s.r.o. - DENTAS
Mánesova 8, 120 00 Praha 2
Cena kurzu: 9.950 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt:  D&CT, s.r.o. - DENTAS
tel.: 603 481 814, email: dentas@dct.cz, 
web: www.dentas.cz

Mistrovský kurz modelování 
ANATOMIE A FUNKCE 
MOLÁRŮ 
Přednášející: János Makó
Termín: 22. 10. - 24. 10. 2015 ( 9:00-17:00 )
Téma kurzu: Během teoretického a prak-
tického třídenního kurzu se hodně de-
tailně seznámíme s formami a funkčností 
dolních horních malých a velkých molá-
rů.V praktické části kurzu se budeme vě-
novat anatomii dolních a horních zubů č. 
4-5-6, s důrazem na spojení formy a funk-
cí. Dále si účastníci kurzu vymodelují dol-
ní 4,5,6 a horní 4,5,6 zuby, na předem zar-
tikulované modely, na kterých jsou zcela 
a částečně obroušené zuby.
Více info na: www.dentas.cz/mako.pdf
Místo konání: D&CT, s.r.o. - DENTAS
Mánesova 8, 120 00 Praha 2
Cena kurzu: 16.900 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 12 kreditů
Kontakt:  D&CT, s.r.o. - DENTAS
tel.: 603 481 814, email: dentas@dct.cz, 
www.dentas.cz/mako2015.pdf

Dvoudenní praktický kurz
TEPELNÉ TVAROVÁNÍ FÓLIÍ
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Tom Arslanian
Termín: 9. 4. - 10. 4. 2015
Téma kurzu: Praktické využití techniky 
vakuově tepelného tvarování folií v zub-
ní laboratoři (individuální lžíce, chrániče 
chrupu, dlahy, nosiče bělicích přípravků, 
provizorní můstky atd.)
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
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Dvoudenní praktický kurz
VM KONCEPT - PERFEKTNÍ 
KOMBINACE MATERIÁLŮ
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Čeněk Neruda
Termín: 9. 4. - 10. 4. 2015
Téma kurzu: Individuální vrstvení kera-
mických hmot VITA VM 13, použití Profe-
ssional Kitu,  VITA Akzentu Plus a Interna.  
Řešení barevně náročnějších rekonstruk-
cí ve frontálním úseku.
Místo konání: Ostrava
Cena kurzu: 5.900 Kč vč. DPH 
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274 783 114, 
278 814 404, email: interdent@interdent.cz, 
www.interdent.cz

Dvoudenní praktický kurz
PRESOVANÁ KERAMIKA
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Čeněk Neruda
Termín: 20. 4. - 21. 4. 2015
Téma kurzu: Výroba celokeramické kon-
strukce a korunky v konečném tvaru pre-
sovací metodou z materiálu PM9.
Místo konání: Dental Training Centrum 
Praha
Cena kurzu: 4.200 Kč vč. DPH 
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274 783 114, 
278 814 404, email: interdent@interdent.cz, 
www.interdent.cz

Dvoudenní praktický kurz
VM KONCEPT - PERFEKTNÍ 
KOMBINACE MATERIÁLŮ
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Čeněk Neruda
Termín: 23. 4. - 24. 4. 2015
Téma kurzu: Individuální vrstvení kera-
mických hmot VITA VM 13, použití Profe-
ssional Kitu,  VITA Akzentu Plus a Interna.  
Řešení barevně náročnějších rekonstruk-
cí ve frontálním úseku.
Místo konání: Dental Training Centrum 
Praha
Cena kurzu: 6.700 Kč vč. DPH 
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274 783 114, 
278 814 404, email: interdent@interdent.cz, 
www.interdent.cz

Praktické školení
SIRONA INEOS X5 A CEREC IN-
LAB 4.2.5
Seznámení se s programem inLab a no-
vým scanerem inEos X5. Praktická ukázka 
frézování. Ordinační scaner Apollo.
Školení je určené pro zubní lékaře i zubní 
techniky.
Přednášející: Tom Arslanian
Termín: 15. 5. 2015
Místo konání: Dental Training Centrum 
Praha
Cena kurzu: 600 Kč 
Bodová hodnota: 4 kredity
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274 783 114, 
278  814 404, email: interdent@interdent.cz, 
www.interdent.cz

Praktické školení
VITA VM LC A VITA VM LC 
FLOW - NOVINKA
„Jeden fazetovací kompozitní materiál, 
dvě konzistence, nové možnosti v kon-
ceptu VM.“  
Přednášející: Tom Arslanian
Termín: 2. 6. 2015
Místo konání: Ostrava

Cena kurzu: 2.700 Kč 
Bodová hodnota: 4 kredity
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274 783 114, 
278  814 404, email: interdent@interdent.cz, 
www.interdent.cz

8. výroční kongres ČADE
NEÚSPĚCHY V ESTETICKÉ 
STOMATOLOGII
Termín: 6. 6. 2015
Místo konání: Praha
Cena kurzu: 15% sleva za včasnou re-
gistraci do  30.4.2015 na www.czade.cz
KONTAKT:
www.czade.cz

Praktické školení
PRÁCE S IMPLANTÁTY 
CAD/CAM TECHNOLOGIE
(teoreticko - praktický kurz) 
Přednášející: Tomáš Skoupý
Termín: 18. -19. 6. 2015
Místo konání: školící laboratoř 
Eurodent Brno, 
Cena kurzu: 9 900 Kč 
Upozornění: maximálně 10 osob

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

Materiály nové generace – bredent BioHPP
Materiál BioHPP je speciální pryskyřice určená pro tvorbu konstrukcí, můstků 

a korunek. Tento materiál je vyztužený keramickými částicemi. Materiál se vyrábí ve 
dvou podobách - částečně krystalický termoplast ve formě granulátu pro extrémní 
namáhání (pro použití ve vakuovém lisovacím zařízení FOR2PRESS) nebo ve formě 

bloků, určených pro frézování CAD technologiemi.bloků, určených pro frézování CAD technologiemi.bloků, určených pro frézování CAD technologiemi.bloků, určených pro frézování CAD technologiemi.bloků, určených pro frézování CAD technologiemi.bloků, určených pro frézování CAD technologiemi.bloků, určených pro frézování CAD technologiemi.bloků, určených pro frézování CAD technologiemi.

• Je bez obsahu kovů, tzn. že nedochází k výměně iontů  
v ústech, je barevně stálý. 

• Pro jeho podobnost s kostí nabízí výhody zejména   
pro rozsáhlé nosné konstrukce. 

• Není abrazivní pro ostatní zuby – enamel protilehlých 
zubů není nijak ohrožen. 

• Materiál má bílošedý odstín    
(možnost probarvení tradičními    
kompozity – např. Visio Lign).

• Vysoká estetika a přizpůsobivost. 
• Medicinální produkt řady IIa. 
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Vysoká estetika a přizpůsobivost. Vysoká estetika a přizpůsobivost. Vysoká estetika a přizpůsobivost. 

Krbec Dent s.r.o., Únìšovská 20, 323 00 Plzeò

tel.: +420 377 22 33 80   mob.: +420 777 22 33 80

e-mail: info@krbec.cz, www.krbec.cz 

Výhradní zastoupení pro ČR

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás 7. prosince 2014 
ve věku 57 let po těžké nemoci navždy opustila kolegyně 
Jana Hercíková z Batňovic, která byla dlouholetou členkou 
Komory zubních techniků a zároveň přispěvatelem do maga-
zínu „komorazt.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:  6.

Periodicita:  2 x do roka

Náklad: CZ 2 500 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

Komora zubních techniků ČR
Ostrovského 253/3, 15000 Praha 5

PREZENTACE FORMÁT ZÁKLADNÍ CENA 2X ROČNĚ - 30%

reklama A4 21 x 30 cm 25 000,- 17 500,- 

reklama 1/2 A4 21 x 15 cm 14 000,- 9 800,- 

reklama 1/3 A4 21 x 10 cm 10 000,- 7 000,-

reklama 1/4 A4 21 x 7,5 cm 8 000,- 5 600,-

2. a 3. strana obálky 21 x 30 cm 30 000,- 21 000,-

4. strana obálky 21 x 30 cm 32 000,- 22 400,-

PR článek 1 strana 21 x 30 cm 12 500,-
8 750,-

50% ceny inzerce 
podle využité plochy

1 vzdělávací akce 1 000,-
zdarma při vložení jiné 
inzerce

vkládání 1 list A4=2,70 Kč 2 listy A4=3,70 Kč brožura 6 listů =5,70 Kč

MEDIAPLÁN ČASOPISU KOMORA ZT 2015

číslo redakční uzávěrka
podklady pro reklamu

ve formátu PDF
distribuce 

2 25.8. 1. 9. 22. 9.

Seznam inzerentů

Straumann
strana 2

Microdent
strana 5

ČADE
strana 9

MyPlans
Medical 
division
s p o l u p r a c u j e m e  s  l é k a ř i

www.myplans.cz

I lékař může onemocnět...
...pomůžeme Vám nést Vaši odpovědnost. 

MyPlans Medical je speciální obchodní
značka založená  za účelem spolupráce s lékaři, zubními lékaři, 
zubními techniky a dentálními hygienistkami.

Mplanservis s.r.o.
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Komerční banka divize Essox
strana 33

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

• První technologie v ČR bez vlepených bází

• Mosty BioCam® k dispozici na všechny přední systémy

• Titanové báze BioCam® a šroubky dostupné pro systémy 
 LASAK BioniQ® a IMPLADENT®, 3iTM Certain®, 
 Astra Tech®, NobelActiveTM, NobelReplace®, 
 Straumann® Bone Level a SynOcta®

BioCam® frézované CAD/CAM konstrukce a pilíře

KDYŽ TO CHCETE PŘESNĚ

Lasak, spol. s.r.o.
strana 35

Lukachrom
Slitiny pro široké pole použití s vynikajícími licími vlastnostmi.
      Lukachrom C - chrom-kobaltová slitina pro kovokeramiku, 
      Složení: Co 63 %, Cr 24 %, Mo 3 %, W 8 %, Niob 1 %, Si 1 %.
      Cena 1 kg vč. DPH 5 999,- Kč

       Lukachrom N - chrom-niklová slitina pro kovokeramiku 
      Složení: Ni 62 %, Cr 25 %, Mo 10,6 %, Si 1,9 %.
      Cena 1 kg vč. DPH 3 669,- Kč

        Lukachrom FH - chrom-kobaltová slitina pro výrobu konstrukcí 
        Složení: Co 62,5 %, Cr 30 %, Mo 5 %, Si 1 %.
        Cena 1 kg vč. DPH 4 349,- Kč
       

Hu-Fa Dental a. s.
Moravní 909, Otrokovice
www.hufa.cz, objednavky@hufa.cz
Tel.: 577 926 226 - 8, Fax: 577 926 205          

Vaše názory:
S Lukachromem jsem byl 
celkově velmi spokojen. 
Velkou výhodu, pro práci 
s jakoukoliv novou slitinou, 
vidím zejména v nesmírně 
snadném tavení a lití, 
které se zdaří hned na první 
pokus. 
Tavenina krásně zrcadlí 
a tím se minimalizuje riziko 
přepálení. 
Ocenil jsem také pohodlnost 
opracování, při broušení 
nevyžaduje použití 
tvrdokovových nástrojů 
a zároveň se snadno leští.

Roman Šimjak, 
vedoucí technik soukr. kliniky 
MoraviaDent, Otrokovice

Vyrobeno v Německu!

!
Bezrizikové otestování  
ke každému 1 000 g balení 

Vám zašleme extra 50 g slitiny 
pro otestování. 

Nebudete-li spokojeni, 
můžete nám 

neotevřené kilové balení vrátit.

Hu-fa Dental a.s.
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Praktické kurzy:

 

FLEXITE  technologie 

Efektivně s cílem dokonalého vysokého lesku

10.4.-11.4. a (30.10.-31.10.) 

NORITAKE EX-3 

Metalo-keramika - Jednodušše a přirozeně krásně

16.4.-17.4. a (22.10. - 23.10.) 

NORITAKE CZR  

vrstvení zirkoniové celokeramiky

7.5. -.8.5. a (5.11.-6.11.)

Mistrovské kurzy:

 

Makó János 

Anatomie a funkce frontálních zubů

28.5.-30.5.2015

www.dentas.cz/mako.pdf

Makó János 

Anatomie a funkce molárů

22.10.- 24.10.2015

www.dentas.cz/mako.pdf

NORITAKE CZR 

vrstvení zirkoniové celokeramiky 

individualizace a vnitřní barvení

10.9. - 11.9.2015

Semináře s praktickou ukázkou:

 

Seznámení s DUROPONT

30.4. 2015 a (15.10.2015) 

Seznámení s FLEXITE

30.4.2015 a (15.10.2015)

Seznámení s Fast Protec 

Snímací technika Implantáty 

(Datum bude upřesněn)

Školící Akce 2015

D & CT, s.r.o. - DENTAS 

dodavatel technologii

pro zubní laboratoře

Obchod, školící laboratoř:

Mánesova 8

Praha 2, 120 00

222 252 055

dentas@dct.cz

dentas.cz

více info na: www.dentas.cz/skoleni/

Novinky:  nové rozšíření materiálů FLEXITE

revoluční systém FAST PROTEC  

zirkoniové bloky od KEROX Dental

D & CT, s.r.o. - DENTAS
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Materiály nové generace – bredent BioHPP
Materiál BioHPP je speciální pryskyřice určená pro tvorbu konstrukcí, můstků 

a korunek. Tento materiál je vyztužený keramickými částicemi. Materiál se vyrábí ve 
dvou podobách - částečně krystalický termoplast ve formě granulátu pro extrémní 
namáhání (pro použití ve vakuovém lisovacím zařízení FOR2PRESS) nebo ve formě 

bloků, určených pro frézování CAD technologiemi.bloků, určených pro frézování CAD technologiemi.bloků, určených pro frézování CAD technologiemi.bloků, určených pro frézování CAD technologiemi.bloků, určených pro frézování CAD technologiemi.bloků, určených pro frézování CAD technologiemi.bloků, určených pro frézování CAD technologiemi.bloků, určených pro frézování CAD technologiemi.

• Je bez obsahu kovů, tzn. že nedochází k výměně iontů  
v ústech, je barevně stálý. 

• Pro jeho podobnost s kostí nabízí výhody zejména   
pro rozsáhlé nosné konstrukce. 

• Není abrazivní pro ostatní zuby – enamel protilehlých 
zubů není nijak ohrožen. 

• Materiál má bílošedý odstín    
(možnost probarvení tradičními    
kompozity – např. Visio Lign).

• Vysoká estetika a přizpůsobivost. 
• Medicinální produkt řady IIa. 
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Mezinárodní dentální veletrh a konference

14. - 16. 5. 2015   Výstaviště Brno

www.indent.cz

Generální partner: Hlavní partner: Partneři:

Dentální konference InDent:
Sekce:
• Zubní lékaři
• Zubní technici
• Dentální hygienisté

Párty 15. května:
• špičková gastronomie, prvotřídní moravská vína
• hvězdný kulturní program - hlavní účinkující Monkey Business

Veletrh:
• vystavovatelé dentálních materiálů, přístrojů, služeb a technologií
• workshopy a live ukázky ve vzorové stomatologické ordinaci

early birds termín 15. 3. 2015 – SLEVA 10 %

Potvrzení přednášející:
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
MUDr. Radek Lacina
MUDr. Ladislav Gregor
Prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc.
MUDr. Dana Kopecká, Ph.D.
MUDr. et MUDr. Filip Donev
doc. MUDr. Eva Gojišová
Mgr. Petra Křížová
Ing. Jan Homola
Jakub Hošek

Peter Kriška
MDDr. Karolína Floryková
MUDr. Jan Vojík
MUDr. Milan Lehotský
MUDr. et MUDr. Gabriela Pavlíková
MUDr. Daniel Jurga
Veronika Měřičková, DiS
Mgr. Andrej Lukáš
Ondřej Adam
MUDr. David Urie

Veletrhy Brno a.s.
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I-Bond NF *

I-Bond 02 *

I-GW
I-MG
I-MG FH
I-MG EKO

Objednejte spotřební materiály INTERDENT a získejte dentální slitinu ZDARMA

Dentální kovy 
INTERDENT 

Pro členy KZT 

slitina ZDARMA

INTERDENT®
100 00 Praha 10, Foerstrova 12 • tel./fax: 274 783 114, 274 814 404

*Doporučeno firmou

KOVY.indd   1 2.3.2015   16:07:51
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