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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 2016. 

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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Editorial

.......Nedávno jsem četla článek s názvem: “Jasně, že 
na počítači umím. Sedím na něm celý den“, a v něm 
jsem se dozvěděla, že Češi své počítačové dovednosti 
docela přeceňují. Největší rozčarování čeká nejmladší 
generaci Čechů, která rutinně ovládá chytré telefony a 
tablety, pohybuje se na sociálních sítích mnoho hodin 
denně a využívá všechny možné formy on-line komuni-
kace. Ale když pak mají pracovat s textovým editorem či 
tabulkami, nevědí si rady. Směrem k často méně digitál-
ně gramotným rodičům, učitelům, úředníkům vytvářejí 
mladí mylný dojem o výborné úrovni svých digitálních 
dovedností a sami sebe utvrzují v přesvědčení, že to 
„s počítači umí“. 
Srovná-li se sebehodnocení této generace s jejich 
skutečnými digitálními znalostmi a dovednostmi, pak 
dojdeme k alarmujícímu zjištění. Téměř 80 % dotazo-
vaných a následně testovaných osob uvádí, že jejich 
digitální dovednosti jsou na dobré, nebo velmi dobré 
úrovni, ale výsledky reálných testů ukazují pouze na ne-
celých 10 procent z nich.

A jak jste na tom vy? Starší ročníky narození se zase na-
opak zbytečně podceňují, ale hlavně mají strach, obavy: 
„Co když já něco pokazím“. Jenže v současné době už 
není možné se elektronické komunikaci vyhýbat, po-
stupně se totiž zavádí plnění zákonných povinností tou-
to formou bez jiné možnosti, a nám nezbývá nic jiného, 
než se přizpůsobit. Účelem elektronické komunikace je 
věci usnadnit, ne je zkomplikovat a sama mohu potvrdit 
řadíce se mezi ty starší ročníky, je to pravda. 

Mnoho věcí se dá naučit systémem pokus-omyl, ale v 
případě plnění zákonných povinností to je trošku riziko, 
a proto na stránkách tohoto magazínu zveme všech-
ny členy KZT na VII. Sněm, jehož součástí bude školení 
„Elektronická komunikace pro potřeby splnění zákon-
ných povinností.“, kde vás interaktivně naučíme vyplnit 
výkaz na ÚZIS. 
V magazínu se také zaměřujeme na povinnosti při archi-
vaci dokladů a při elektro revizích. Nejdůležitější zprá-
vou však je, že se konečně podařilo dotlačit Ministerstvo 
zdravotnictví k vydání cenového předpisu. Dozvíte se, 
jak to dopadlo v Kocourkově. Z odborných témat zde 
najdete, jak vypadá retenční fáze ortodontické léčby 
z pohledu ordinace i laboratoře, z protetiky kompletní 
rekonstrukci. A nechybí i odlehčená témata z oblasti 
psychologie a nový typ sudoku. Najděte si aspoň malou 
chvíli a začtěte se do stránek našeho magazínu, věřte, 
pro nás, co jsme ho dávali dohromady, to je největší 
odměna.…J

Naděžda Kroupová
šéfredaktorka magazínu

Magazín KZT ČR
Ostrovského 253/3, 15000 Praha  5
tel.: 224 213 168
sekretariat@komorazt.cz 

Šéfredaktor
Naděžda Kroupová
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>>> Vážení kolegové,

všichni, kdo nás sledujete, určitě víte, jak intenzivně 
se snažíme o změnu v úhradách „I“ kódů.
Primárně nám jde o celkové a jednoduché sníma-
telné náhrady. Někteří z vás mi v pravidelných inter-
valech voláte a ptáte se, jak je vše daleko. Možná se 
něco stane ještě do vydání tohoto čísla magazínu, 
ale v tuto chvíli vím jenom, že cenový předpis je 
napsán, a prochází schvalovací procedurou na MZ. 
Měl by platit od 1.4.2016. Záměrně volím výraz „měl 
by platit“, a nikoli „bude platit“- jsem totiž poučena 
a dokud nevyjde na světlo světa, nic neslibuji.

Občas slýchám, že komoru nepotřebujete, protože 
pro vás nic nedělá. Tak vám jenom v krátkosti shrnu, 
kolik úsilí stálo to, že se možná něčeho dočkáme. 
Začali jsme v dubnu 2014, kdy vydal Sněm „prohlá-
šení“, ve kterém říkáme, že už nadále nebude v na-
šich silách za těchto podmínek tyto náhrady zhoto-
vovat. Prohlášení jsme poskytli médiím a roztočil se 
kolotoč vyjednávání. 

ROK 2014

SLOVA PREZIDENTKY
Alexandra Seidlová

Alexandra Seidlová

Dění v KZT

dopis náměstkovi Philippovi- popis            
stavu, žádost o schůzku
náměstkem Philippem dohodnutá ná-
vštěva MZ- odd. úhrad Ing. Rögnerová 
– chápe, že řadu let nedošlo k navýšení 
úhrad, nicméně je třeba doložit eko-
nomickou rozvahu (kalkulaci), aby bylo 
patrné, že je  úhrada skutečně nedosta-
čující
vypracování kalkulací celkových ná-
hrad, částečných náhrad a ortodontic-
kých „I“ kódů, odesláno na MZ.
schůzka na MZ, odd. úhrad Ing. Rögnerová 
- z kalkulací vyplývá, že úhrady jsou níz-
ké - ale namítá, že úhradová vyhláška je 
hotová. Upozorňujeme, že s úhrado-
vou vyhláškou nemáme nic společné-
ho, neboť děláme výrobky a jsme regu-
lováni maximální cenou - tedy cenovým 
předpisem. Je nám doporučena schůzka 
na oddělení farmacie/FAR/
schůzka na MZ odd. FAR - chápou, že 
úhrady jsou nízké a řadu let neměně-
né, neznají však mechanismus, jakým 
se navýšení úhrady provádělo v minu-
losti. Jsou ochotni svolat schůzku zain-
teresovaných stran - KZTČR, MZ, VZP a 
Svaz pojišťoven. Poskytujeme informace 
a posíláme kopii cenového předpisu z 
prosince 2007.

ROK 2015

schůzka zainteresovaných stran na MZ 
odd. Zástupci pojišťoven konstatují, že 
tento segment je upozaděn, musí však 
analyzovat své možnosti – dají vědět.
dopis od VZP a Svazu pojišťoven, kde 
nám sdělují, že pro rok 2015 jsou peníze 
rozděleny, v úvahu připadá navýšení 
od roku 2016. Nesouhlasíme.
následuje masivní mediální kampaň, vr-
cholí reportáží v hlavních zprávách na ČT1
nové prohlášení Sněmu, kde oznamu-
jeme, že pokud budeme účtovat nákla-
dovou cenu, nedopouštíme se ničeho 
protizákonného. Rozesláno všem ko-
legům, na všechny oblastní pobočky 
ČSK. Následuje pozvání na schůzku 
od náměstka Philippa, který nám sdě-
luje, že má neoficiální zprávu o tom, 
že VZP pro nás peníze našla již pro rok 
2015, bližší informaci však nemá…
žádáme oficielní cestou o schůzku s ředi-
telem VZP, aby nám sdělil, o jakou část-
ku a od kdy bude úhrada navýšena 
dostáváme oficiální dopis od ředitele 
VZP, kde nám sděluje, že peníze pro nás 
má, ale s navýšením úhrady čeká, až MZ 
vytvoří cenový předpis. MZ/FAR/ však 
nedisponuje údajem o konkrétní část-
ce, o kterou se má úhrada navýšit. Opa-
kujeme svoji žádost o schůzku na VZP. 
Stále bez odezvy. 
schůzka u předsedy Senátu Štěcha- při-
slíbí intervenci u ministra
schůzka u poslankyně Markové - přislíbí 
pomoc na VZP i u ministra
dochází díky intervenci poslankyně 
Markové ke schůzce s vedením VZP, 
kde je dohodnuto navýšení na 4.000 u 
celkových náhrad a 2.000- 2.300 u ČSN. 
Výsledek schůzky ihned sdělujeme e-
-mailem na MZ odd. FAR. To má vytvořit 
cenový předpis. Stejně má postupovat 
vedení VZP a informovat FAR o výsledku 
schůzky, což ovšem neučiní…
neoficielní cestou se dozvídáme, že ce-
nový předpis je vytvořen, částka však 
neodpovídá dohodě s VZP. /3.800 cel-
kové náhrady a 1.900 ČSN do 6ti zubů. 
ČSN 82002 bez navýšení/ Okamžitě rea-
gujeme odmítnutím a žádáme o nápravu.
dopis ministrovi, kde žádáme o okamži-
tou nápravu, kopie dopisu jde na všech  

květen    -

červenec -

srpen     -

říjen      -    

prosinec  -

leden      -

únor        -

březen    -

duben     -    

květen     -  

červen     -

červenec -

září           - 

říjen         -

listopad   -

prosinec  -
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Dění v KZT

smysl rozebírat. Podobnost s pohádkou o slepičce 
a kohoutkovi s kapičkou vody je čistě náhodná. To, 
že se souběžně snažíme dosáhnout i systémové 
změny, aby byla úhrada pravidelně valorizovaná a 
rozdělena mezi techniky a lékaře, je samozřejmostí.  
Ovšem při ochotě státní správy o změnu zaběhlých 
třeba i špatných mechanismů, se naděje na změnu 
rovná spíše příběhu scifi. 

Takže vážení kolegové, nejspíš k navýšení dojde, ale 
bude se opakovat smutný příběh, kdy se o náš po-
díl budeme muset poprat, což někteří z nás doká-
žou, někteří nikoli. Tak mi po veškerém snažení zů-
stává hořká pachuť, kdy nejspíš dochází k Pyrrhovu 
vítězství…..
Vždycky nám ale zůstává možnost - chtít za svoji 
práci tolik, kolik si zasloužíme, nikoli tolik, kolik je 
nám systém ochoten dát. Rozhodnutí je na vás. 
Sledujte naše zápisy, web a facebook, jakmile se 
něco pohne, budeme informovat všechny techniky, 
bez ohledu na to, zda jsou členy KZT či nikoli.  <<<

na nejvyšší zainteresovaná místa.

nové schůzky s poslankyní Markovou 
a poradcem ministra zdravotnictví, je-
jich opakovaná intervence.  Následuje 
schůzka na MZ odd. FAR, kde je nám 
sděleno, že cenový předpis je již na-
psán. Vedení VZP prý opakovaně od-
povídalo na dotaz o výši dohodnuté 
částky za celkové náhrady, že byla do-
hodnuta částka 3.800. Nechápeme….
Tyto částky údajně pan ministr osobně 
upravil tak, aby odpovídaly naší ver-
zi dohody s VZP, ovšem bez navýše-
ní kódu 82002. Cenový předpis bude 
zveřejněn ve „Věstníku“,  platit by měl od 
dubna 2016. Oficielní podobu předpisu 
nedostáváme, takže nic není jisté…
Dva roky intenzivní práce, více to nemá 

ROK 2016

únor       -

reklama

Aktuální informace - 

dnes, 24.3.2016, v den odesílání magazínu do tisku, vydalo MZ „Cenové rozhodnutí“, kte-
rým navyšuje úhrady celkových náhrad /82201 a 82211/na 3.900Kč a částečných náhrad 
do 6ti zubů/82001/na 2.000Kč. Výše nově stanovených úhrad sice neodpovídá naší doho-
dě s VZP, nicméně je platná od 1.4.2016. Celé znění cenového rozhodnutí najdete na webu 
a facebooku KZTČR. Doporučujeme vytisknout a přiložit k nově upraveným ceníkům. 
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>>> Vážení kolegové, 

srdečně vás zveme na v pořadí již VII. Sněm Komory 
zubních techniků. Prosíme vás o hojnou účast, protože 
vás chceme podrobně informovat o krocích a výsled-
cích v oblasti „I kódů“.

Sněm se bude opět konat v oblíbeném prostředí ho-
telu PYRAMIDA, který se nachází v Praze 6 – Břevno-
vě v klidné části Prahy, v blízkosti Pražského hradu. 
Vzhledem k pozitivním zkušenostem z minulých akcí 
toto místo využíváme už poněkolikáté, protože nám 
vyhovuje svou polohou a technickým vybavením pro 
pořádání Sněmu. Navíc se zde setkáváme s příjemnou 
a profesionální obsluhou a veškerými poskytnutými 
službami při zajištění této akce.

V rámci Sněmu proběhne školení, které jsme nazvali 
„Elektronická komunikace pro potřeby splnění zá-
konných povinností.“ Vzhledem k tomu, že se nám 
veškeré zákonné povinnosti překlápí do elektronické 
podoby a mnoho z vás s tím má značné problémy, roz-
hodli jsme se uspořádat školení na toto téma. Prodlou-
žení registrace výrobce zdravotnických prostředků je 
v tomto okamžiku pasé, to už musíte mít všichni poda-
né - pokud jste to neučinili do 31.3.2016 tak máte velký 
problém – budete vymazáni z registru zdravotnických 
prostředků (RZPRO), tím se stáváte osobou, která nemá 

oprávnění vyrábět zdravotnické prostředky a SÚKL si 
vás může lehce dohledat, když už jste jednou v registru 
figurovali. Nicméně čeká nás další povinnost a to po-
dání ročního výkazu o zaměstnavatelích, evidenčním 
počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících na ÚZIS, 
který jsme vždy odevzdávali v papírovém formátu 
na začátku roku, ale od minulého roku je tato povin-
nost proveditelná pouze elektronicky a to způsobem, 
že je vše soustředěno v jednom uživatelském účtu, jak 
RZPRO tak ÚZIS. Nic složitého, ale protože to všechno 
přichází najednou, může to mnohým z vás zamotat 
hlavu.

Ale nyní k našemu školení. Protože ÚZIS vytváří novou 
tvář formulářů pro výkazy, tak odložilo termín odeslání 
a stanovilo lhůtu od 1.4.2016 do 31.5.2016, kdy jste povinni 
formulář vyplnit a elektronicky odeslat. 
Na Sněmu vám chceme interaktivně ukázat, jak vyplnit 
formulář a následně ho odeslat. Pokud si sebou vezme-
te svůj notebook nebo tablet, můžete si výkaz podle 
pokynů vyplnit a odeslat přímo ze Sněmu. Zajistili jsme, 
aby se k Wifi hotelu mohlo připojit více počítačů najed-
nou, a aby s připojením nebyl problém. Jenže potře-
bujeme od vás, abyste se na tuto záležitost důkladně 
připravili:

1. Musíte si přinést svůj notebook (tablet) 

VII. SNĚM KZT ČR
16. 4. 2016 - 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 2016

 5) Zpráva Revizní komise

 6) Zpráva mandátové komise

7) Kooptace člena Revizní komise

 8) Návrh na zřízení poradního sboru

 8) Dílčí zprávy:

Výsledky jednání ohledně „I“ kódů / diskuse
Další strategie – výhled do budoucna / diskuse

Legislativní změny:   Zaručená minimální mzda 
Prodloužení registrace RZPRO
ÚZIS - výkazy      
Novela zákona č. 96/2004 Sb.
Zákon č. 48/2004 Sb.

 9) Organizační záležitosti

10) Diskuse

11) Návrh usnesení a jeho přijetí

12) Závěr

ŠKOLENÍ - „Elektronická komunikace pro potřeby 
splnění zákonných povinností - aneb online vyplnění 
statistických výkazů ÚZIS“

Srdečně Vás zveme naSrdečně Vás zveme naSrdečně Vás zveme na

VII.  SNĚM KZTVII.  SNĚM KZTVII.  SNĚM KZT
který se konákterý se konákterý se koná

16. 4. 201616. 4. 201616. 4. 2016
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BĚLOHORSKÁ 125/24, PRAHA 6 - BŘEVNOVBĚLOHORSKÁ 125/24, PRAHA 6 - BŘEVNOVBĚLOHORSKÁ 125/24, PRAHA 6 - BŘEVNOV
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Srdečně Vás zveme naSrdečně Vás zveme naSrdečně Vás zveme na

VII.  SNĚM KZTVII.  SNĚM KZTVII.  SNĚM KZT
který se konákterý se konákterý se koná

16. 4. 201616. 4. 201616. 4. 2016
OREA HOTEL PYRAMIDA ****OREA HOTEL PYRAMIDA ****OREA HOTEL PYRAMIDA ****

BĚLOHORSKÁ 125/24, PRAHA 6 - BŘEVNOVBĚLOHORSKÁ 125/24, PRAHA 6 - BŘEVNOVBĚLOHORSKÁ 125/24, PRAHA 6 - BŘEVNOV

2. Počítač musí být plně nabitý – nebude možnost
dobití pro tolik lidí
3. Musíte být přihlášeni do uživatelských účtů KSRZIS*1 
(Koordinační středisko pro resortní zdravotnické infor-
mační systémy - je organizační složkou státu v přímé 
řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví.)
4. Musíte mít sebou mobil, na který přijde potvrzo-
vací SMS pro přihlášení do účtu
5. Mobil musí být také nabitý
6.  Musíte mít sebou podklady pro vyplnění výkazu*2

*1 K bodu 3 – Už koncem roku 2014 vám byly zaslá-
no z KSRZIS přihlašovací údaje do registrů rezortu 
zdravotnictví: uživatelské jméno a odkaz pro aktivaci 
účtu – uživatelské jméno se skládá z prvních šesti pís-
men vašeho příjmení a sedmým je začáteční písme-
no vašeho křestního jména, provedením aktivace na 
daném odkazu jste si museli vygenerovat svoje heslo. 
To znamená, že pro přihlášení do účtu a vyplnění 
výkazu ÚZIS na Sněmu je nezbytné, abyste měli 
sebou toto uživatelské jméno a vámi vygenero-
vané heslo. 
Pro kontrolu si můžete kliknout na odkaz: http://ereg-
public.ksrzis.cz/cms/web/Stranky/default.aspx (najde-
te ho i webových stránkách KZT). Zde se objeví hlavní 
stránka Registrů resortu zdravotnictví. Na této stránce 

se zkuste přihlásit: v levém horním rohu v oranžové 
liště klikněte na: „Přihlásit se /Log in“ a objeví se vám 
stránka s tabulkou pro přihlášení. Zadejte uživatelské 
jméno, heslo a číselný kód proti spamu a odešlete. 
Přijde potvrzovací SMS s kódem, který vypíšete a do-
stanete se do účtu. Zde zkontrolujte, že mezi ikonami 
se nachází ta, která má označení CUV. Pokud tam tuto 
ikonu nemáte, tak jste nepodali žádost o přístup 
do registru poskytovatelů služeb a toto musíte nepro-
dleně učinit. Informace, jak postupovat, najdete na webo-
vých stránkách KZT v aktualitách.

*2 K bodu 6 – podklady pro vyplnění výkazu vám
upřesníme až po zpřístupnění nového formuláře ÚZISem. 
Měl by být k dispozici od 1.dubna 2016. Proto bedlivě 
sledujte webové stránky KZT, na kterých vás budeme 
zavčas informovat, jaké podklady si máte vzít s sebou 
na Sněm.

Pokud máte problém s obsluhou počítače, je možnost 
vzít sebou na Sněm doprovod - jako hosta Sněmu 
za jednotný poplatek 700,- Kč na 1 účastníka.

Z organizačních důvodů prosíme všechny členy 
KZT, kteří mají zájem o účast na Sněmu, aby se 
předem přihlásili na sekretariátu KZT. <<<
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Trasa linky č. 22 
Interval mezi 8:00 – 9:00   10 minut
Interval od 9:00                 5-8 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

OREA HOTELS, s.r.o. - OREA Hotel Pyramida
Hotel
Bělohorská 125/24
169 00 Praha 6, Praha-Břevnov
Telefon: +420 233 102 271
Fax: +420 233 102 200
E-mail: recepce@hotelpyramida.cz
web: www.hotelpyramida.cz

Orea Hotel Pyramida se nachází v blízkosti Hradčan a 
Strahova, v pěší dostupnosti areálu Pražského hradu, 
Lorety, Strahovského kláštera a Malé Strany.

Doprava autem:
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 hlav-

ní Bělohorská - 173 m, vlevo po ulici Gymnastická - 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 
silnici Strahovský tunel - 2.0 km, rovně po silnici I. tří-
dy 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 ulice V Holešovičkách
rovně po silnici I. třídy V Holešovičkách (před nájez-
dem na most Barikádníků), rovně po nájezdu - 276 m, 
mírně vpravo po výjezdu Praha 8 - 91 m, rovně po 
dálnici Nová Povltavská, rovně vjezd do tunelového 
komplexu BLANKA, rovně průjezd Bubenečský tunel 
- 3,1 km, rovně průjezd Dejvický tunel - 1 km, rovně 
průjezd Brusnický tunel - 1,4 km, výjezd z Brusnického 
tunelu směr Malovanka (před vjezdem do Strahovské-
ho tunelu), rovně ulice Patočkova cca 200 m, vlevo po 
ulici 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 2016? 

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

3i™ je obchodní známka a Certain® je registrovaná obchodní známka Biomet, Inc., Indiana, USA. Astra Tech® je registrovaná 
obchodní značka Dentsply IH AB, Sweden. NobelActive® a NobelReplace® jsou registrované obchodní známky Nobel Biocare 
Holding AG, Switzerland. Straumann® je registrovaná obchodní známka Straumann Holding AG, Switzerland.

• Minimalizovaný schůdek

• Průběh gingivální části respektující vhojovací válečky

• K dispozici pro tyto systémy: 
 LASAK BioniQ®

 LASAK Impladent®

 3iTM Certain®

 Astra Tech®

 NobelActive®

 NobelReplace®

 Straumann®

Vlepované báze BioCam®

PRO VŠECHNY PŘEDNÍ SYSTÉMY
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Nejrychlejší trasa z autobusového nádraží Florenc:

Metro – trasa „C“ směr Letňany odjezd 9:08 hod., pří-
jezd do zastávky Vltavská 9:10 hod., přesun cca 1 min.
Tramvaj č. 25 odjezd ze zastávky Vltavská 9:13 hod, pří-
jezd na zastávku Malovanka 9:29 hod.

Celkový čas 21 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 
zastávky Muzeum 9:03, přestup na trasu „A“, přesun 
cca 2 min., odjezd ze zastávky Muzeum směr Dejvická 

9:09, příjezd na zastávku Hradčanská 9:15, přesun 3 min.
Tramvaj č. 25 odjezd ze zastávky Hradčanská 9:20, pří-
jezd na zastávku 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 metra 
7-8 min, linky č. 25 15 minut)

Dění v KZT

reklama

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

3i™ je obchodní známka a Certain® je registrovaná obchodní známka Biomet, Inc., Indiana, USA. Astra Tech® je registrovaná 
obchodní značka Dentsply IH AB, Sweden. NobelActive® a NobelReplace® jsou registrované obchodní známky Nobel Biocare 
Holding AG, Switzerland. Straumann® je registrovaná obchodní známka Straumann Holding AG, Switzerland.

• Minimalizovaný schůdek

• Průběh gingivální části respektující vhojovací válečky

• K dispozici pro tyto systémy: 
 LASAK BioniQ®

 LASAK Impladent®
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Aktuálně

VÍTEJTE V KOCOURKOVĚ - MÁ DALŠÍ 
POKRAČOVÁNÍ..

>>> V minulém čísle časopisu jsme otiskli článek „Ví-
tejte v Kocourkově“. Pro připomenutí, přinášíme drob-
nou rekapitulaci.  

REKAPITULACE

Zákon nám nařizuje povinnou registraci výrobců 
zdravotnického prostředku, v které jsme také povinni 
uvést všechny zdravotnické prostředky, které vyrá-
bíme. Víme všichni, jaké komplikace sebou neslo vy-
hledání kódů těchto zdravotnických prostředků v ev-
ropské nomenklatuře. Je s podivem, že zdravotnický 
prostředek zubní chránič („Mouthguard“), který má 
svůj kód v GMDM, a který jsme všichni registrovali, 
může vyrábět kde kdo. 
KZT se proto obrátila s žádostí o vysvětlení na SÚKL, 
úřadu kompetentnímu ohledně kontroly výrobců 
zdravotnických prostředků, od kterého se ji dostalo 
zarážející odpovědi, že zubní chránič není zdravot-
nický prostředek vzhledem k určenému účelu použití 
zubních chráničů, jenž není terapeutický ani diagnos-
tický, ale v tomto případě že se jedná o osobní ochran-
ný prostředek dle nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na prostředky osobní 
ochrany, ve znění pozdějších předpisů. 
     
 
DALŠÍ KROKY KZT
 
S výsledkem jsme se nesmířili a žádali SÚKL o další 
vysvětlení, z jakého důvodu zubní chránič není zdra-
votnickým prostředkem, když je uvedený v evropské 
nomenklatuře zdravotnických prostředků GMDN, ale 
bylo nám telefonicky sděleno, že v některých přípa-
dech zdravotnickým prostředkem je a v některých 
není. Podle jakého klíče se určuje, kdy je a kdy není, 
nám nikdo nedokázal vysvětlit. Zřejmě, když ho vyrá-
bí zdravotnický pracovník, tak to bude zdravotnický 
prostředek. 

Nicméně v Evropských dokumentech, konkrétně 
v Usnesení CEN o GMDN nomeklatuře je řečeno: „Sku-
piny obecných prostředků byly určeny pro ty zdravot-
nické prostředky, které jsou charakterizovány v růz-
ných národních legislativách v zákonech relevantních 
pro definování zdravotnických prostředků. Nicméně 
některé národní instituce ve své legislativě nemusí 
konkrétní prostředek považovat za zdravotnický pro-
středek. Jednoduše když je prostředek uveden v této 
klasifikaci nemusí nutně znamenat, že je zdravotnic-
kým prostředkem ve všech právních řádech.“ 

Takže z toho je jasné, že národní kompetentní orgány 
mohou určit, co je a co není zdravotnický prostředek. 

Další inciativou byla žádost o prošetření na ČOI. Tato 
instituce jako kdyby opisovala od SÚKLu.

Posuďte sami:
(Žádost o prošetření na ČOI podávala spolupracující osoba 

KZT, která si nepřeje být jmenována.)

Vážená paní inženýrko,
Obrátila jste se na Českou obchodní inspekci (dále jen 
ČOI) s podnětem na prošetření obchodních praktik 
firmy XYX. Ve svém dopisu uvádíte, že uvedená spo-
lečnost se zabývá výrobou zubních chráničů na míru, 
a odkazujete na jejich internetové stránky XYX. Dále 
uvádíte, že individuálně zhotovené chrániče zubů pro 
sportovce jsou registrovaným zdravotnickým pro-
středkem ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb., o zdra-
votnických prostředcích a že tento zdravotnický pro-
středek je registrován mezinárodní agenturou GMDN 
(Global Medical Device Nomenclatur), jež vede data-
bázi kódů reprezentujících mezinárodně dohodnutá 
pravidla sloužících k identifikaci zdravotnických pro-
středků. Dále uvádíte, že jmenovaná společnost nemá 
místně příslušným krajským úřadem dle ust. §15 odst. 
1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních služ-
bách a podmínkách jejich poskytování ve znění poz-
dějších předpisů, uděleno oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb. Podrobně rozebíráte dodržování 
základních hygienických principů, způsob provádění 
otiskování chrupu, použití otiskovacích hmot i folií po-
užívaných pro výrobu chráničů.
Podrobným prostudováním internetových stránek 
společnosti XYX bylo zjištěno, že uvedená firma nabízí 
dva druhy zubních chráničů. Základní dvouvrstvé pro-
vedení je doporučováno hráčům rugby, pozemního 
hokeje, lacrossu či amerického fotbalu, speciální tří-
vrstvý chránič je doporučován hráčům tvrdých sportů 
jako je lední hokej, box, karate a další bojové sporty. 
Výrobky jsou prezentovány jako ochrana před úrazem 
chrupu, dásní, rtů a čelistí.
Výše uvedené informace, zejména uváděný účel 
použití naplňuje definici osobního ochranného pro-
středku podle § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 21/2003 
Sb., kterým se stanoví technické požadavky pro 
osobní ochranné prostředky: „Pro účely tohoto nařízení se 
za osobní ochranný prostředek považuje každé zařízení 
nebo prostředek určený k nošení nebo držení jednotliv-
cem pro ochranu před jedním nebo více zdravotními a 
bezpečnostními riziky. Za osobní ochranný prostředek se 
rovněž považuje a) technická sestava, tvořená několika 
výrobcem nedílně spojenými zařízeními nebo prostředky, 
pro ochranu jednotlivce proti jednomu nebo více poten-
ciálně současně působícím rizikům, b) ochranné zařízení 
nebo prostředek spojené oddělitelně nebo neoddělitelně 
s osobní výstrojí bez ochranného účinku, nošenou nebo 
drženou jednotlivcem při provádění určité činnosti, c) vy-
měnitelná součástka osobního ochranného prostředku, 
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Aktuálně

která je nezbytná pro jeho bezchybnou funkci a je použi-
ta výhradně pro tento prostředek.“

Definice zdravotnického prostředku je dána § 2 odst. 
1 zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostřed-
cích, jež přesně vymezuje skupinu výrobků, které 
mohou být uvažovány jako zdravotnický prostředek: 
„Zdravotnickým prostředkem se rozumí nástroj, pří-
stroj, zařízení, programové vybavení včetně progra-
mového vybavení určeného jeho výrobcem ke speci-
fickému použití pro diagnostické nebo léčebné účely 
a nezbytného ke správnému použití zdravotnického 
prostředku, materiál nebo jiný předmět, určené vý-
robcem pro použití u člověka za účelem:
a)  stanovení diagnózy, prevence, monitorování, léčby 
nebo mírnění onemocnění,
b)  stanovení diagnózy, monitorování, léčby, mírnění 
nebo kompenzace poranění nebo zdravotního posti-
žení,
c)  vyšetřování, náhrady nebo modifikace anatomické 
struktury nebo fyziologického procesu, nebo
d)  kontroly početí, a které nedosahují své hlavní za-
mýšlené funkce v lidském těle nebo na jeho povrchu 
farmakologickým, imunologickým nebo metabolic-
kým účinkem; jejich funkce však může být takovými 
účinky podpořena…“
Výše uvedené definice vymezují okruhy výrobků, na 
které lze aplikovat příslušné právní předpisy, které dále 
specifikují postupy posouzení shody a veškeré povin-
nosti, které musí zúčasněné subjekty vůči daným vý-
robkům splnit. Dle veškerých dostupných informací 
nelze výrobky nabízené společností XYX zařadit mezi 
zdravotnické prostředky. Výrobky, které jsou nabíze-
ny za účelem poskytnutí ochrany chrupu, dásní, rtů 
a čelistí při provozování různých sportovních aktivit 
jsou obecně řazeny do skupiny osobních ochranných 
prostředků a musí splňovat požadavky nařízení vlády 
č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
na osobní ochranné prostředky.
Dále ve svém dopisu upozorňujete na údajné poru-
šení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 
a podmínkách jejich poskytování v platném znění. 
Česká obchodní inspekce není dozorovým orgánem 
pro tento zákon a ani vzhledem k výše uvedenému 
zařazení výrobku se nedomnívá, že je oprávněna v uve-
dené oblasti provádět jakákoli opatření.
Šetření ve společnosti XYX nebylo dosud ukončeno, 
po jeho ukončení budete o výsledku informována.
S pozdravem Ing. Marek Novák, zástupce ředitele Čes-
ké obchodní inspekce

MÁ TO POKRAČOVÁNÍ

Za tři měsíce následoval další dopis z České obchodní in-
spekce s tímto zněním:

Vážená paní inženýrko,
Jak jsme vás již informovali dopisem čj.xx ze dne 
29.10.2015 jsou chrániče zubů nabízené společností XYX 
stanoveným výrobkem dle nařízení vlády č. 21/2003 Sb., 

kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochran-
né prostředky. Vzhledem k tomu, že jsou deklarovány jako 
ochrana před úrazem chrupu, dásní, rtů a čelistí při provo-
zování sportovních aktivit jako je rugby, pozemní hokej, 
lacrosse, americký fotbal, lední hokej, box, karate a další 
bojové sporty musí být u nich před uvedením na trh po-
souzena shoda postupem dle § 3 odst. 1 citovaného na-
řízení vlády. Pro vypracování ES prohlášení o shodě musí 
výrobce zajistit technickou dokumentaci v stanoveném 
rozsahu a zajistit ES přezkoušení typu dle § 4 citovaného 
nařízení vlády u notifikované osoby. Výrobky uváděné na trh 
musí být opatřeny stanoveným označením CE ve smyslu 
§ 8 a vybaveny informacemi dle bodu 1.4., přílohy č. 2 ci-
tovaného nařízení vlády.
Šetřením bylo prokázáno, že výrobce XYX výrobky – chrá-
niče zubů zařadil jako osobní ochranné prostředky, ovšem 
pro posouzení shody nezvolil správný postup, nezajistil 
provedení ES přezkoušení typu notifikovanou osobou. 
Z tohoto důvodu byl kontrolované společnosti v sou-
ladu s ustanovením § 18a odst. 1 vydán zákaz uvádění 
na trh po dobu kontroly. Na základě kontrolního zjištění 
bude po skončení šetření vůči kontrolované společnosti 
provedeno opatření v pravomoci ČOI. Co se týče Vámi 
podrobně uváděných zdravotních aspektů souvisejících 
s odebíráním otisků, výrobním postupem a používanými 
materiály, musí být toto předmětem zhodnocení notifiko-
vanou osobou před vydáním ES Certifikátu typu
S pozdravem Ing. Jan Štěpánek, ředitel České obchodní 
inspekce

SHRNUTÍ 
 
Z předchozích informací jsme vycházeli z toho, že chrániče 
pro sportovce může vyrábět každý, kdo se pro to rozhod-
ne. Ovšem po prošetření ČOI je na tuto záležitost vrženo 
trochu jiné světlo. I osobní ochranný prostředek podléhá 
určitým pravidlům, které musí být splněny, než je prostře-
dek uveden na trh. ES přezkoušení typu – je postup posu-
zování shody, při kterém notifikovaná osoba zjišťuje, zda 
vzorek osobního ochranného prostředku splňuje základní 
požadavky, a v kladném případě tuto skutečnost potvrzu-
je vydáním Certifikátu ES přezkoušení typu. Je to docela 
složitá a nákladná procedura, takže nakonec je dobře, že 
jsme zdravotničtí pracovníci, kteří vyrábí zaregistrované 
zdravotnické prostředky. Otázku otiskování v ústech klien-
ta v případě osobních ochranných prostředků nikdo neře-
ší. Uvidíme, co tomu řekne notifikovaná osoba.  <<<
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PROHLÁŠENÍ ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU 
PRO PROTETIKU A ORTODONCII

Cena 1 bloku štítků:
1 blok (100 ks štítků) = 78,- Kč

Možnost objednaní štítků s hlavičkou:
Cena 1 bloku štítků s hlavičkou:
pouze objednávky 50 bloků a více
1 blok (100 ks štítků) = 98,- Kč

Aktuálně

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ ZDRAVOTNICKÉHO 
PROSTŘEDKU - PŘÍLOHA

 Cena 1 bloku příloh:
1 blok (100 ks příloh) = 58,- Kč

Přílohu je možno použít i samostatně ke štítkům 
dodávaným z ordinace, které mají odlišný design než 
štítky distribuované KZT.

DISTRIBUCE LABORATORNÍCH 
TECHNICKÝCH ŠTÍTKŮ Z DÍLNY KZT ČR

 Prohlášení o zdravotnickém prostředku
Číslo štítku

Zdravotnický prostředek, který je určen pro uvedeného pacienta, vyhovuje základním požadavkům ve smyslu Nařízení vlády č. 54/2015 Sb. a je 
zabezpečena shoda tohoto výrobku s technickou dokumentací. Materiálové složení výrobku je uvedeno v příloze tohoto prohlášení.

Převzal dne:

DodavatelObjednavatel

HČ

P L

DČ

P L

   R.Č.

Datum vystavení Zubní technik

Účtoval dne:

Kód Počet Název Vyúčtování Mzda technika

Použitý kov Hmotnost Ztráta 10% Spotřeba Kč/g Spotřeba Kč

Spotřeba

Celkem            
k úhradě:

Další sdělení:

Termín I.

II. III.

IV. V.

Dohotovení

Barva

Jméno pacienta    

18  17  16  15  14  13  12  11 21  22  23  24  25  26  27  28

48 47 46 45 44 43 42 41 31  32  33  34  35  36  37  38

>>> Na výstavě Pragodent  představila KZT nové 
laboratorní technické štítky (nově prohlášení o zdra-
votnickém prostředku), které byly navrženy tak, aby 
přesně splňovaly veškeré požadavky nového zákona 
268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a Nařízení 
vlády 54/2015 Sb. o technických požadavcích na zdra-
votnické prostředky.

Distribuce probíhá přes sekretariát KZT ČR. To zname-
ná, že je můžete vy nebo vaši spolupracující lékaři ob-
jednávat na sekretariátu u paní Tůmové prostřed-
nictvím telefonu na číslech:
224 213 168, 602 224 298 
nebo prostřednictvím e-mailu: 
sekretariat@komorazt.cz
Při objednání uvádějte počet bloků ne kusů !!

 Štítky jsou samopropisovací v blocích.
1 blok obsahuje 100 kusů štítků (takže pokud se pou-
žijí 2 ks – jeden pro ordinaci, druhý pro laboratoř – vy-
stačí jeden blok na 50 ks výrobků)

Je možnost objednat: 
Prohlášení o zdravotnickém prostředku pro protetiku 
nebo ortodoncii. Prohlášení pro protetiku a ortodoncii 
se liší, protože jak sami víte, u ortodoncie např. nepo-
třebujete kolonky na vyúčtování kovů, několik kolonek 
pro datumy zkoušek, zubní kříž, které naopak nesmí 
chybět ve štítku pro protetiku. 
Rovněž si můžete objednat přílohu - materiálové slo-
žení zdravotnického prostředku, která obzvláště labo-
ratořím usnadní povinnost uvádět materiálové složení 
výrobku.

     Materiálové složení zdravotnického prostředku - příloha 
Ke štítku číslo:

GC Acron MC GC Initial MC Remanium .................

Fino Interacryl ....................... HeraCeram Rematitan .................

Forestanit Major ............................... IPS .................................. Sheradent ...................

Interdent Meliodent ..................... Lava Ceram Sheraalloy ...................

Leowire Microbase Noritake ..................... Sheralit .........................

Remanium Paladon ........................... Vita ................................ Vera Bond ..................

Scheu Chromium Paladur ........................................ Vera Soft ......................

Wironit Palapress ........................ Wirobond ...................

............................................. PalaXpress .................... Cercom Ceram Love Wiron ............................

Polyan IC Creation ..................... Wirolloy .......................

Biosteel Bre.flex Heraceram Zirkonia Wironit .........................

Scheu Menzanium Premacryl plus IPS .................................. ...........................................

ProBase ......................... Vita .................................

Artic SR Ivocap High Impact ........................................ Dentaurum

Cross Linked 2 Superacryl plus Forestadent

Ivostar a Gnathostar Triplex ............................ Bece Press Leone

Major Super Lux Vertex ........................... GC Initial IQ Press Scheu

Mifam Super Lux Orthocryl Heraceram Press ..........................................

Primadent Leocryl IPS ..................................

Spofadent plus Steady Resin Vita ................................ Biocryl ...........................

Vita MFT .......................................... ........................................ Bioplast ........................

............................................. Copyplast ...................

Dentalon Plus ........................................ Duran

Lingoform .................. Duropont Durasoft

Major Plus Comp Enamel Plus .............. Argenpal IV Imprelon S

Phonares NHC GC .................................. Aurix .............................. Erkocryl

Vitapan ........................ Chromasit Palargen ........................ Erkodur ...........................

............................................. in:joy Safibond ....................... Erkoflex ...........................

Signum ........................ ............................................. Erkolen

Lumin Vacuum Sinfony Erkoloc ............................

............................................. Spofacryl Girobond .................... Finoflex ...........................

SR .................................... Heraenium ................... Fino Quickform ..........

Acrilfast Superpont .................. I-Bond .......................... Proform soft E.V.A

Breformance CC Polymer Visio.lign Nicrallium .................. Proform splint

Deflex ............................. Vita VM ......................... Oralium ....................... Proform ..........................

Dentaplast ................... ........................................... Brealloy ........................ ............................................

Duracryl Plus

Eclipse Ceramco IC

Flexi................................... Creation .......................

Flexite ............................ Duceram

DRÁTY

ZUBY - pryskyřičné

ZUBY - kompozitní

ZUBY - keramické

PLASTY - bazální

PLASTY - korunkové

METALOKERAMIKA

KERAMIKA - bezkovová

KERAMIKA - presovaná

CAD - CAM

SLITINY - drahých kovů

DRÁTY - bezniklové

ŠROUBY - ortodontické

PLASTOVÉ FÓLIE

Vyhotovil dne:

SLITINY - obecných kovů

Číslo štítku

Převzal dne:

Dodavatel

P

L

 Prohlášení o zdravotnickém prostředku

Zdravotnický prostředek, který je určen pro uvedeného pacienta, vyhovuje základním požadavkům ve smyslu Nařízení vlády č. 54/2015 Sb. a je 

zabezpečena shoda tohoto výrobku s technickou dokumentací. Materiálové složení výrobku je uvedeno v příloze tohoto prohlášení.

Objednavatel

Datum vystavení
Zubní technik

Kód
Počet

Název

Vyúčtování
Mzda technika

Celkem            

k úhradě:

Typ aparátu

Barva

Dohotovení

   R.Č.

Jméno pacienta 
 

 
 

Účtoval dne:

HČ

DČ

Další sdělení:

Číslo štítku

 Prohlášení o zdravotnickém prostředku Číslo štítku

Zdravotnický prostředek, který je určen pro uvedeného pacienta, vyhovuje základním požadavkům ve smyslu Nařízení vlády č. 54/2015 Sb. a je 

zabezpečena shoda tohoto výrobku s technickou dokumentací. Materiálové složení výrobku je uvedeno v příloze tohoto prohlášení.

Převzal dne:

Dodavatel

Objednavatel

HČ

P
L

DČ

P
L

   R.Č.
Datum vystavení

Zubní technik

Účtoval dne:

Kód
Počet

Název

Vyúčtování Mzda technika

Použitý kov
Hmotnost Ztráta 10% Spotřeba Kč/g Spotřeba Kč

Spotřeba

Celkem            k úhradě:

Další sdělení:

Termín I.

II.
III.

IV.
V.

Dohotovení

Barva

Jméno pacienta  
 

 

18  17  16  15  14  13  12  11 21  22  23  24  25  26  27  28
48 47 46 45 44 43 42 41 31  32  33  34  35  36  37  38

     Materiálové složení zdravotnického prostředku - příloha Ke štítku číslo:

GC Acron MC

GC Initial MC

Remanium .................

Fino

Interacryl .......................

HeraCeram

Rematitan .................

Forestanit

Major ...............................

IPS ..................................

Sheradent ...................

Interdent

Meliodent .....................

Lava Ceram

Sheraalloy ...................

Leowire

Microbase

Noritake .....................

Sheralit .........................

Remanium

Paladon ...........................

Vita ................................

Vera Bond ..................

Scheu Chromium

Paladur

........................................

Vera Soft ......................

Wironit

Palapress ........................

Wirobond ...................

.............................................

PalaXpress ....................

Cercom Ceram Love

Wiron ............................

Polyan IC

Creation .....................

Wirolloy .......................

Biosteel

Bre.flex 

Heraceram Zirkonia

Wironit .........................

Scheu Menzanium

Premacryl plus

IPS ..................................

...........................................

ProBase .........................

Vita .................................

Artic

SR Ivocap High Impact

........................................

Dentaurum

Cross Linked 2

Superacryl plus

Forestadent

Ivostar a Gnathostar

Triplex ............................

Bece Press

Leone

Major Super Lux

Vertex ...........................

GC Initial IQ Press

Scheu

Mifam Super Lux

Orthocryl

Heraceram Press

..........................................

Primadent

Leocryl

IPS ..................................

Spofadent plus

Steady Resin

Vita ................................

Biocryl ...........................

Vita MFT

..........................................

........................................

Bioplast ........................

.............................................

Copyplast ...................

Dentalon Plus

........................................

Duran

Lingoform ..................

Duropont

Durasoft

Major Plus Comp

Enamel Plus ..............

Argenpal IV

Imprelon S

Phonares NHC

GC ..................................

Aurix ..............................

Erkocryl

Vitapan ........................

Chromasit

Palargen ........................

Erkodur ...........................

.............................................

in:joy

Safibond .......................

Erkoflex ...........................

Signum ........................

.............................................

Erkolen

Lumin Vacuum

Sinfony

Erkoloc ............................

.............................................

Spofacryl

Girobond ....................

Finoflex ...........................

SR ....................................

Heraenium ...................

Fino Quickform ..........

Acrilfast 

Superpont ..................

I-Bond ..........................

Proform soft E.V.A

Breformance CC Polymer

Visio.lign 

Nicrallium ..................

Proform splint

Deflex .............................

Vita VM .........................

Oralium .......................

Proform ..........................

Dentaplast ...................

...........................................

Brealloy ........................

............................................

Duracryl PlusEclipse

Ceramco IC

Flexi...................................

Creation .......................

Flexite ............................

Duceram

DRÁTY

ZUBY - pryskyřičné

ZUBY - kompozitní

ZUBY - keramické

PLASTY - bazální

PLASTY - korunkové

METALOKERAMIKA

KERAMIKA - bezkovová

KERAMIKA - presovaná

CAD - CAM

SLITINY - drahých kovů

DRÁTY - bezniklové

ŠROUBY - ortodontické

PLASTOVÉ FÓLIE

Vyhotovil dne:

SLITINY - obecných kovů

Prohlášení o zdravotnickém prostředku 
(laboratorní technické štítky)

DISTRIBUCE
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Číslo štítku

Převzal dne:

Dodavatel

P

L

 Prohlášení o zdravotnickém prostředku

Zdravotnický prostředek, který je určen pro uvedeného pacienta, vyhovuje základním požadavkům ve smyslu Nařízení vlády č. 54/2015 Sb. a je 

zabezpečena shoda tohoto výrobku s technickou dokumentací. Materiálové složení výrobku je uvedeno v příloze tohoto prohlášení.

Objednavatel

Datum vystavení
Zubní technik

Kód
Počet

Název

Vyúčtování
Mzda technika

Celkem            

k úhradě:

Typ aparátu

Barva

Dohotovení

   R.Č.

Jméno pacienta 
 

 
 

Účtoval dne:

HČ

DČ

Další sdělení:

Číslo štítku

 Prohlášení o zdravotnickém prostředku Číslo štítku

Zdravotnický prostředek, který je určen pro uvedeného pacienta, vyhovuje základním požadavkům ve smyslu Nařízení vlády č. 54/2015 Sb. a je 

zabezpečena shoda tohoto výrobku s technickou dokumentací. Materiálové složení výrobku je uvedeno v příloze tohoto prohlášení.

Převzal dne:

Dodavatel

Objednavatel

HČ

P
L

DČ

P
L

   R.Č.
Datum vystavení

Zubní technik

Účtoval dne:

Kód
Počet

Název

Vyúčtování Mzda technika

Použitý kov
Hmotnost Ztráta 10% Spotřeba Kč/g Spotřeba Kč

Spotřeba

Celkem            k úhradě:

Další sdělení:

Termín I.

II.
III.

IV.
V.

Dohotovení

Barva

Jméno pacienta  
 

 

18  17  16  15  14  13  12  11 21  22  23  24  25  26  27  28
48 47 46 45 44 43 42 41 31  32  33  34  35  36  37  38

     Materiálové složení zdravotnického prostředku - příloha Ke štítku číslo:

GC Acron MC

GC Initial MC

Remanium .................

Fino

Interacryl .......................

HeraCeram

Rematitan .................

Forestanit

Major ...............................

IPS ..................................

Sheradent ...................

Interdent

Meliodent .....................

Lava Ceram

Sheraalloy ...................

Leowire

Microbase

Noritake .....................

Sheralit .........................

Remanium

Paladon ...........................

Vita ................................

Vera Bond ..................

Scheu Chromium

Paladur

........................................

Vera Soft ......................

Wironit

Palapress ........................

Wirobond ...................

.............................................

PalaXpress ....................

Cercom Ceram Love

Wiron ............................

Polyan IC

Creation .....................

Wirolloy .......................

Biosteel

Bre.flex 

Heraceram Zirkonia

Wironit .........................

Scheu Menzanium

Premacryl plus

IPS ..................................

...........................................

ProBase .........................

Vita .................................

Artic

SR Ivocap High Impact

........................................

Dentaurum

Cross Linked 2

Superacryl plus

Forestadent

Ivostar a Gnathostar

Triplex ............................

Bece Press

Leone

Major Super Lux

Vertex ...........................

GC Initial IQ Press

Scheu

Mifam Super Lux

Orthocryl

Heraceram Press

..........................................

Primadent

Leocryl

IPS ..................................

Spofadent plus

Steady Resin

Vita ................................

Biocryl ...........................

Vita MFT

..........................................

........................................

Bioplast ........................

.............................................

Copyplast ...................

Dentalon Plus

........................................

Duran

Lingoform ..................

Duropont

Durasoft

Major Plus Comp

Enamel Plus ..............

Argenpal IV

Imprelon S

Phonares NHC

GC ..................................

Aurix ..............................

Erkocryl

Vitapan ........................

Chromasit

Palargen ........................

Erkodur ...........................

.............................................

in:joy

Safibond .......................

Erkoflex ...........................

Signum ........................

.............................................

Erkolen

Lumin Vacuum

Sinfony

Erkoloc ............................

.............................................

Spofacryl

Girobond ....................

Finoflex ...........................

SR ....................................

Heraenium ...................

Fino Quickform ..........

Acrilfast 

Superpont ..................

I-Bond ..........................

Proform soft E.V.A

Breformance CC Polymer

Visio.lign 

Nicrallium ..................

Proform splint

Deflex .............................

Vita VM .........................

Oralium .......................

Proform ..........................

Dentaplast ...................

...........................................

Brealloy ........................

............................................

Duracryl PlusEclipse

Ceramco IC

Flexi...................................

Creation .......................

Flexite ............................

Duceram

DRÁTY

ZUBY - pryskyřičné

ZUBY - kompozitní

ZUBY - keramické

PLASTY - bazální

PLASTY - korunkové

METALOKERAMIKA

KERAMIKA - bezkovová

KERAMIKA - presovaná

CAD - CAM

SLITINY - drahých kovů

DRÁTY - bezniklové

ŠROUBY - ortodontické

PLASTOVÉ FÓLIE

Vyhotovil dne:

SLITINY - obecných kovů

Prohlášení o zdravotnickém prostředku 
(laboratorní technické štítky)
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>>> Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v roce 2016 oslaví Česká společnost pro implantologii 
10. výročí svého založení. 26. listopadu 2006 byla při 
3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze založena 
za podpory kolegů z Německé implantologické spo-
lečnosti DGI (Deutsche Gesellschaft für Implantologie) 
Česká společnost pro implantologii (ČSI). Dlouho-
letá spolupráce mezi ČSI a DGI, vyústila v roce 2013 
k podpisu oficiální Smlouvy o spolupráci zejména 
v oblasti vzdělávání mezi Českou společností pro im-

plantologii a Německou společností pro implantolo-
gii. Tato smlouva zajišťuje kvalifikované přednášející 
pro naše vzdělávání v rámci Curricula i Continua, ale 
i možnost účasti našich lékařů a zubních techniků na 
vzdělávacích akcích DGI v Německu a naopak účast 
německých lékařů a zubních techniků na akcích ČSI 
na akademické půdě UK v Praze. (obr.č.1)
Činnost ČSI se od začátku zaměřila na zahájení syste-
matického vzdělávání a zvyšování odborné způsobi-
losti v oboru dentální implantologie, které u nás v té 
době chybělo. Proto ČSI připravila vzdělávací progra-
my nejen pro zubní lékaře, včetně lékařů zabývajících 
se převážně protetikou na dentální implantáty, ale i 
pro zubní techniky, dentální hygienistky a asistentky.

Tyto programy v rámci Curricula implantologie ČSI 
jsou určeny nejen pro začínající lékaře, zubní techni-
ky, dentální hygienistky a asistentky, ale i pro ty, kteří 
již určité znalosti i zkušenosti mají. Pro zkušené lékaře, 
zubní techniky, dentální hygienistky v oboru dentální 
implantologie jsou určeny vzdělávací kurzy v rámci 
Continua implantologie ČSI. 

Všem zájemcům o dentální implantologii jsou pak ur-
čeny Odborné implantologické kongresy ČSI, kte-
ré jsou svojí tématikou zaměřeny jak na lékaře, zubní 

reklama
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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. 

pro rozsáhlé nosné konstrukce. pro rozsáhlé nosné konstrukce. pro rozsáhlé nosné konstrukce. 
Není abrazivní pro ostatní zuby Není abrazivní pro ostatní zuby – – enamel protilehlých enamel protilehlých enamel protilehlých enamel protilehlých enamel protilehlých enamel protilehlých 

Materiál má bílošedý odstín    Materiál má bílošedý odstín    Materiál má bílošedý odstín    Materiál má bílošedý odstín    Materiál má bílošedý odstín    Materiál má bílošedý odstín    Materiál má bílošedý odstín    
(možnost probarvení tradičními    (možnost probarvení tradičními    (možnost probarvení tradičními    (možnost probarvení tradičními    (možnost probarvení tradičními    

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

Aktuálně

techniky, dentální hygienistky i asistentky. Hlavním 
cílem všech typů vzdělávání je kromě zvýšení odbor-
né úrovně teoretické a praktické i vytvoření týmů a 
zvládnutí týmové spolupráce lékař – zubní technik – 
dentální hygienistka – asistentka. 

Během svého 10letého trvání zorganizoval výbor ČSI 7 
odborných kongresů, 5 cyklů Curricula implantologie 
pro lékaře, kterých se zúčastnilo přes 95 lékařů z Čech 
i ze zahraničí. V roce 2013 jsme uspořádali 1. cyklus 
Curricula implantologie pro dentální hygienistky 
a asistentky, kterého se zúčastnilo 14 dentálních hy-
gienistek a asistentek z Čech i Slovenska.  

Účastníkům, kteří splní všechny předepsané podmín-
ky pro absolvování vzdělávání, je na základě závěreč-
ného pohovoru udělen Certifikát ČSI při Stomatolo-
gické klinice 3. LF UK v Praze. 

Česká společnost pro implantologii připravila ve spo-
lupráci s německými kolegy i systematické vzdělávání 
v dentální implantologii pro zubní techniky a lékaře 
se zájmem o protetiku na implantáty - Curriculum 
pro zubní techniky. 

Bohužel pro malý počet zájemců jsme již dvakrát 
museli toto vzdělávání odložit. ČSI proto plánuje toto 
vzdělávání opět zařadit do vzdělávacího programu na 
příští rok. 

Vzhledem k narůstajícímu zájmu o vzdělávací akce ČSI 
ze strany lékařů, dentálních hygienistek a asistentek, 
připravujeme pro následující rok již 6. cyklus Curricula 
implantologie ČSI pro lékaře. Druhý cyklus Curricu-
la pro dentální hygienistky bude zahájen již na pod-
zim letošního roku. 

Pro tento rok jsme připravili i několik vzdělávacích 
akcí v rámci Continua. Pro lékaře a zubní techniky je 
určeno např. Continuum 17.6.2016 - Keramické im-
plantáty a protetické rekonstrukce na keramické 
implantáty. 

Informace o všech vzdělávacích akcí naší společnosti 
najdete na www.implantologiecsi.cz  

V rámci oslav 10. výročí vzniku ČSI v roce 2016 pro-
běhne 19.-20. května letošního roku Mezinárodní 
implantologický kongres v Praze v hotelu Pyramida.
Vzhledem k hlavnímu tématu kongresu, kterým je 
management tkání v okolí implantátu, zazní i ně-
kolik přednášek týkajících se tohoto problému z po-
hledu zubního technika. Proto si dovoluji touto cestou 
pozvat všechny zájemce z řad zubních techniků 
na tuto mezinárodní akci. (obr.č.2)

Přáli bychom si, aby vám vzdělávací programy, 
které Česká společnost pro implantologii připra-
vila na rok 2016 i na další roky, přinesly mnoho 
poznatků, úspěchů i příjemných zážitků při sa-
motném vzdělávání a pomáhaly vám při ošetřo-
vání vašich pacientů. <<<

Za výbor ČSI
Prof. MUDr. Tibor Németh, DrSc.

reklama
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MINIMÁLNÍ ZARUČENÁ MZDA - 
OD 1. LEDNA 2016 OPĚT ZVÝŠENA

>>> V jarním čísle magazínu minulého roku jsme ho-
vořili o nové výši minimální mzdy a minimální zaruče-
né mzdě, která začala platit od 1.1.2015.  Bylo zde také 
zmíněno, že špatnou zprávou pro majitele zubních 
laboratoří se jeví snaha o další zvyšování minimální 
mzdy, protože cílem ČSSD je, aby se úroveň minimální 
mzdy přiblížila 40 % průměrné mzdy. 

…A je to bohužel tady! 
20. srpna 2015 Vláda ČR schválila „Návrh novely naříze-
ní vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních za-
ručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního pro-
středí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém 
pracovním prostředí“, kterou předložila ministryně 
práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová.
V souladu s Programovým prohlášením vlády bylo 
navrženo  a nakonec schváleno zvýšit od 1.1.2016 mi-

nimální měsíční mzdu a minimální hodinovou mzdu. 
Současně musí být valorizovány i nejnižší úrovně za-
ručené mzdy pro zaměstnance, pracující v soukromé 
sféře, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních 
smlouvách a pro zaměstnance ve veřejných službách 
a správě, jimž je za práci poskytován plat. Minimální 
mzda byla zvednuta o 700,- Kč, takže z 9 200,- Kč 
na 9 900,- Kč. Minimální zaručená mzda pro jednotli-
vé platové třídy vypadá následovně: viz níže uvedená 
tabulka.

Zaručená mzda se stejně jako minimální mzda vzta-
huje i na zaměstnance, který je odměňován úkolovou 
mzdou. Vzhledem k tomu, že nejnižší úrovně zaručené 
mzdy jsou stanoveny pro týdenní pracovní dobu 
40 hodin, je při jiné délce pracovní doby nutné přepo-
čítat výši hodinových sazeb.

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

1. 55,00 9 200 58,70 9 900 

2. 60,70 10 200 64,80 10 900 

3. 67, 00 11 000 71,60 12 100 

4. 74,00 12 400 79,00 13 300 

5. 81,70 13 700 87,20 14 700 

6. 90,20 15 700 96,30 16 200 

7. 99,60 16 700 106,30 17 900 

8. 110,00 18 400 117,40 19 800 

ZUBNÍ TECHNIK – MZDOVÁ SKUPINA A MZDA
Opakuji, že odměňování zubních techniků se odví-
jí 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 charakte-
ristik do 4. a 5. mzdové skupiny:

4. MZDOVÁ SKUPINA
Zubní technik pod odborným dohledem
1. Zhotovování zubních náhrad, ortodontických po-
můcek a dalších stomatologických výrobků pod 
odborným dohledem, provádění jejich oprav a zpra-
covávání všech hlavních a pomocných materiálů po-
užívaných v zubním lékařství, obsluha zdravotnických 
přístrojů a ostatních zařízení zubní laboratoře.
Tito zubní technici jsou zařazeni do mzdové skupi-
ny č. 4 a náleží jim mzda 79,00 Kč/hodinu nebo 
13 400,- 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 87,20 Kč/hodinu nebo 
14 700,- 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-
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 
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včetně specializačního vzdělávání v oboru specializace.
Tito zubní technici jsou zařazeni rovněž do mzdové 
skupiny č. 5 a náleží jim mzda 87,20 Kč/hodinu nebo 
14 700,- Kč/měsíc.

MĚSÍČNÍ SAZBA MINIMÁLNÍ (ZARUČENÉ) MZDY

Vychází z týdenní pracovní doby 40 hodin. Jestliže má 
zaměstnanec sjednánu kratší pracovní dobu a záro-
veň není odměňován podle odpracovaných hodin, 
snižuje se mu minimální zaručená mzda úměrně od-
pracované době.

CO SE ZAHRNUJE DO MINIMÁLNÍ MZDY?

Do mzdy (platu) se pro tyto účely nezahrnuje mzda za 
práci přesčas, příplatek za práci ve ztíženém a zdraví 
škodlivém pracovním prostředí, za noční práci, za práci 
ve svátek a příplatek za práci v sobotu a v neděli. Dále 
se do minimální mzdy a zaručené minimální mzdy 

samozřejmě nezahrnují  plnění, která nejsou mzdou, 
například náhrady mzdy, odměna za pracovní poho-
tovost, odstupné. Jiné složky mzdy, například osobní 
příplatek, prémie, odměny se do minimální mzdy a 
zaručené minimální mzdy zahrnují.
Nedosáhne-li mzda nebo plat příslušné nejnižší 
úrovně zaručené mzdy, je zaměstnavatel povinen 
poskytnout 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 přepo-
čítat výši hodinových sazeb. 

Na začátku roku se na webových stránkách KZT    
v právní poradně objevil tento dotaz:

Prosím Vás, jsem povinna vyplácet zvýšenou mzdu 
13 300 Kč? Zaměstnanec si na ni svým obratem ne-
vydělá. Má paní účetní tvrdí, že tyto mzdové tabul-
ky platí pro státní sektor a ne pro soukromý. 

Paní účetní bohužel nepodává pravdivé informa-
ce. Vysvětlíme v čem se mýlí.

MINIMÁLNÍ MZDA PLATÍ:

1)  Jako jediná mzdová veličina pro zaměstnance v 
organizacích podnikatelské sféry, v nichž se uplatňuje 
kolektivní vyjednávání o mzdách. V jednotlivých ko-

lektivních smlouvách lze dohodnout minimální mzdu 
vyšší, než uvádí Nařízení vlády o minimální mzdě. 
S velikou pravděpodobností se výše uvedené zub-
ních laboratoří netýká, protože kolektivní smlouva 
je dvoustranný pracovněprávní úkon uzavíraný mezi 
odborovou organizací a zaměstnavatelem, jejíž obsa-
hem jsou mzdové a další pracovní podmínky pro za-
městnance, a pochybuji, že v nějaké zubní laboratoři 
fungují odbory.

2)  V ostatních organizacích podnikatelské sféry, 
ve kterých není uzavřena kolektivní smlouva, nebo 
nejsou mzdové podmínky v kolektivní smlouvě sjed-
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nány, platí vedle minimální mzdy nejnižší úrovně zaru-
čené mzdy. Nejnižší úroveň zaručené mzdy pro 1. sku-
pinu prací je shodná s výší minimální mzdy. Pro zubní 
techniky je zákonem určena 4. a 5. skupina minimální 
zaručené mzdy. 
3)  V nepodnikatelské sféře (veřejných službách a 

správě) se uplatňuje vedle minimální mzdy a nejniž-
ších úrovní zaručené mzdy systém 16 platových tříd, 
které jsou finančně odstupňovány podle délky vyko-
nané praxe. Pro asistenta zubního technika zde platí 
třída 7 a pro zubního technika 8-10 třída. Myslím si, že 
zubních techniků pracujících ve veřejné sféře mnoho 

nebude, ale pro zajímavost uvádím finanční ohodno-
cení tříd, pod které zubní technik ve veřejných služ-
bách patří.

DOPLATEK DO VÝŠE MINIMÁLNÍ ZARUČENÉ MZDY

Nedosáhne-li mzda, plat nebo odměna z dohody v 

kalendářním měsíci výše minimální zaručené mzdy, 
je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout 
doplatek, a to bez ohledu na jeho zaviněnou či ne-
zaviněnou nižší výkonnost, což platí i pro zaměst-
nance odměňované úkolovou mzdou.

A JEŠTĚ JEDNA ŠPATNÁ ZPRÁVA:

Vláda navíc při schvalování zvýšení minimální mzdy 
deklarovala, že se zvyšováním hodlá pokračovat i 
v následujících letech. Minimálně až do roku 2020 by 
se tak každý rok měla minimální mzda zvyšovat o 500, 
700, 1000 nebo 1500 korun. Cílem je, aby se minimální 
mzda dostala na úroveň dvou pětin průměrné mzdy 
v ČR. 
Pokud bychom tedy vycházeli z reálných čísel, tak v roce 
2015 byla průměrná mzda v ČR 26 287 Kč. Dvěma pě-
tinám průměrné mzdy, by tedy aktuálně odpovídala 
částka cca 10 500 Kč. Ale protože průměrná mzda 
v ČR každý rok roste, dá se očekávat, že v roce 2020 by 
mohla být minimální mzda v ČR i vyšší než 12000 Kč a 
dost možná i výše. <<<

Praxe 7. třída 8. třída 9. třída 10. třída

1. do 1 roku 13 790 14 970 16 240 17 600

2. do 2 let 14 310 15 530 16 850 18 260

3. do 4 let 14 850 16 130 17 490 18 970

4. do 6 let 15 420 16 740 18 150 19 690

5. do 9 let 16 010 17 380 18 830 20 430

6. do 12 let 16 610 18 040 19 530 21 190

7. do 15 let 17 220 18 730 20 290 22 000

8. do 19 let 17 870 19 440 21 060 22 820

9. do 23 let 18 550 20 160 21 830 23 690

10. do 27 let 19 240 20 930 22 670 24 590

11. do 32 let 19 990 21 730 23 540 25 520

12. nad 32 let 20 730 22 560 24 420 26 500
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JAK DLOUHO SCHOVÁVAT DOKLADY?
>>> Dost často se stává, že kupící se řady šanonů  ve vás 
vyvolávají otázku: „jak dlouho to musím ještě schová-
vat?“ Snahou je, dokumentů se co nejdříve zbavit, ale 
samozřejmě tak, aby se člověk nedostal do potíží, kdy-
by v budoucnu bylo potřeba se zákonnou povinností 
něco prokázat.

Pojďme se podívat podrobněji na situace, které by 
mohly vyvstat a zákonné předpisy, které určitou dobu 
archivace nařizují. Je pak na úvaze, které situace a po-
vinnosti se na vás vztahují, a jaká nejdelší lhůta pro archi-
vaci dokladů díky tomu vyplývá.

Účetnictví - zákon o účetnictví 
Vést účetnictví mají povinnost všechny Společ-
nosti s ručením omezeným

Zákon o účetnictví v § 31 a 32 určuje tyto lhůty pro úscho-
vu dokladů:
•  5 let pro účetní doklady, knihy, inventurní soupisy a 
další přehledy, a to od konce účetního období, které-
ho se týkají
•  10 let pro účetní závěrku a výroční zprávu

Daňová evidence - doměření daně
Pokud vedu daňovou evidenci, ne účetnictví, zákon 
o účetnictví mě nezajímá. Řeším ale to, jak dlouho 
může finanční úřad přijít na kontrolu dokladů. Tato 
lhůta je podle daňového řádu 3 roky a počítá se od 
termínu pro podání daňového přiznání. Archivovat 
musíme celou dobu, po kterou nám může být do-
měřena daň z příjmů. Archivuje se veškerá evidence a 
veškeré doklady, které jsme v evidenci uvedli.

Příklad 1: Jsem OSVČ a vedu daňovou evidenci. Zaměst-
nance nemám. Dle zákona o daních z příjmů musím 
uchovávat daňovou evidenci tři roky po uplynutí roku, 
v němž vznikla daňová povinnost. Nemám důvody, 
pro které by tato lhůta byla prodloužena (daňová ztráta 
apod.). Rád bych tedy po čtyřech letech daňovou eviden-
ci skartoval, ale nevím, jaké archivační lhůty požaduje ješ-
tě zdravotní pojišťovna a správa sociálního zabezpečení? 

Zdravotní pojišťovna ani správa sociálního zabezpe-
čení nemají speciální ustanovení o archivaci. 
Podle § 7b odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, poplatník ve-
doucí daňovou evidenci je povinen uschovávat daňo-
vou evidenci za všechna zdaňovací období, pro která 
neskončila lhůta pro vyměření daně stanovená § 47 
zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Je 
třeba archivovat daňovou evidenci vč. souvisejících 
dokladů tři roky po uplynutí roku, v němž podávali 
daňové přiznání k dani z příjmů (tedy do konce roku 
po přiznání + tři roky navíc). 

Příklad 2: Mám daňového poradce a podávám přiznání 
k 1.7. 2016, doklady z roku 2015 potřebuju uschovávat 

do 1.1.2019. Potom je mohu vyhodit, nevztahují-li se 
na mě jiné povinnosti.

Doba archivace se nám prodlužuje, pokud jsme: 
• uplatnili ztrátu z minulých let 
• nesplnili podmínky pro uznání nákladů u finančního 
leasingu 
• přijali investiční pobídku formou poskytnutí slevy 
na dani (po celou dobu uplatňování této slevy). 

Daňová ztráta - prodloužení lhůty
V případě daňové ztráty se prodlužuje lhůta pro sta-
novení daně. Jde o to, že pokud za nějaký rok vykážu 
daňovou ztrátu, můžu ji uplatnit jako odčitatelnou 
položku od základu daně v následujících 5 letech. 
A po celou dobu, kdy můžu ztrátu uplatnit, musím 
pro ztrátový rok archivovat doklady, protože lze 
za dané období doměřit daň.
Příklad: Za rok 2015 vykážu daňovou ztrátu. Ztrátu 
uplatním v daňovém přiznání hned v následujícím 
roce, nicméně poslední období, za které bych mohl 
ztrátu uplatnit, je 2020. Lhůta pro stanovení daně je 
do 1.4. 2021 (resp. 1.7. 2021 s daňový poradcem) a 
po celou tuhle dobu bych si měl tedy uschovávat do-
klady i za 2015.

Plátce DPH a úschova dokladů
Podle zákona o DPH má plátce povinnost vystavené i 
přijaté daňové doklady uschovávat po dobu 10 let od 
konce zdaňovacího období, kterého se týkají uskuteč-
něná plnění.
Zubní laboratoře nejsou plátci DPH.

Mzdy a úschova dokladů
U mezd se dostáváme teprve k tomu zajímavému. 
V § 35 a odst. 4 zákona o organizaci a provádění so-
ciálního zabezpečení je stanovena lhůta, po kterou 
jsou zaměstnavatelé povinni uschovávat mzdové listy 
nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro dů-
chodové pojištění, a to 30 let. Mzdové listy nebo účetní 
záznamy pro účely důchodového pojištění vedené 
pro poživatele starobního důchodu se uschovávají 10 
let. Lhůta pro úschovu evidenčních listů je tři roky  
po roce, ve kterém byly vyhotoveny.
Pro nemocenské pojištění je pro úschovu souvisejí-
cích dokladů určena lhůta 10 let. Za záznamy o těchto 
skutečnostech se považují doklady o druhu, vzniku a 
skončení pracovního vztahu a záznamy o evidenci 

Laboratorní technické štítky
U laboratorních technických štítků je délka archivace 
řešena z pohledu dokumentace o zdravotnickém pro-
středku a upravuje ji Nařízení vlády o zdravotnických 
prostředcích. Přesné lhůty pro archivaci dokumenta-
ce a prohlášení o shodě individuálně zhotovovaných 
zdravotnických prostředků najdete na webových 
stránkách KZT v rubrice „důležité Informace“. <<<
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JAK JE TO S ELEKTRO REVIZEMI V ZUB-
NÍCH LABORATOŘÍCH

>>> Vzhledem k tomu, že jsme se v poslední době 
setkali s požadavky na zveřejnění lhůt elektro revizí 
pro přístroje užívané v zubních laboratořích a zároveň 
na facebooku KZT byl položen dotaz, zda tyto revize 
musí provádět revizní technik pověřený SÚKLem, po-
kusíme se tuto obsáhlou problematiku vysvětlit a shr-
nout do následujícího článku. Přestože zde uvádíme, 
podle jakých technických norem se provádí elektro 
revize, jsou zubní laboratoře vybaveny mnoha přístroji 
od různých výrobců, a každý z nich se posuzuje podle 
více hledisek, doporučujeme vám, abyste si nechali 
stanovit frekvenci pravidelných elektro revizí revizním 
technikem, který je k tomuto kompetentní osobou.

PROČ PROVÁDĚT ELEKTRO REVIZE? 
Hlavním důvodem je možné odvrácení poškození 
zdraví, někdy i s následkem smrti. Zabránění poškoze-
ní nebo zničení majetku elektrickém zařízením, nebo 
statickou elektřinou.
Dalším argumentem je zcela jistě usnadnění jednání 
s pojišťovnami v případě likvidace pojistných událostí 
úrazů, úmrtí, nebo požáru. Při absenci platné revizní 
zprávy přistupují pojišťovny ke krácení pojistného pl-
nění, případně pojistné plnění vůbec nevyplatí.
Revize elektro vyžadují platné zákony, nařízení vlády a 
vyhlášky. Tyto právní předpisy ukládají povinnost udr-
žovat zařízení a výrobky v bezpečném stavu, tak aby 
neohrožovaly životy, zdraví a majetek za což zodpoví-
dá provozovatel. Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník prá-
ce), dále zákon č. 309/2006 Sb. v § 2, podle kterého je 
zaměstnavatel povinen vytvářet podmínky pro bez-
pečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní pro-
středí přijímáním opatření k prevenci rizik a v § 4, který 
zaměstnavateli ukládá, že stroje, technická zařízení, 
dopravní prostředky a nářadí musí být pravidelně a 
řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. Dalším 
právním předpisem, který v § 3 a § 4 vyžaduje údržby, 

oprav a rekonstrukcí technického vybavení pracoviště 
je nařízení vlády číslo 101/2005 Sb.
Dle zákona č. 251/2005 Sb. může inspekční orgán udě-
lit sankce až do výše 2.000.000,- Kč v případě nedodr-
žení požadavků na provádění prohlídek, revizí nebo 
zkoušek ve stanovém rozsahu a nedodržení lhůt na 
odstranění závad zjištěných při kontrole zařízení.
Povinnost provádět revize technických zařízení je 
zohledněna v mnoha dalších právních předpisech. 
Můžeme jmenovat nařízení vlády číslo 378/2001Sb., 
kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný pro-
voz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 
a nářadí. Dále pak zákon číslo 174/1968 Sb., o státním 
odborném dozoru nad bezpečností práce. Vyhláška 
číslo 73/2010 Sb., ve které se určují vyhrazená elektric-
ká zařízení a stanovuje některé podmínky k zajištění 
jejich bezpečnosti.

JAK ČASTO PROVÁDĚT ELEKTRO REVIZE? 
Lhůty revizí a kontrol elektrických zařízení, nářadí a 
spotřebičů stanovují normy ČSN (Česká technická 
norma). Technické normy upřesňují rámcové poža-
davky právních technických předpisů. Nestanoví-li to 
výrobce zařízení, určují normy, jakým způsobem, tedy 
i kdy se revize elektrických zařízení vykonávají.
Ještě předtím, než si popíšeme lhůty podle jednotli-
vých norem ČSN, měli bychom si říci, že existují určité 
třídy ochrany spotřebiče. Každý elektrický spotřebič 
disponuje ochranou před úrazem elektrickým prou-
dem. Tuto ochranu je možné rozdělit do několika tříd, 
podle toho, jak má být elektrický spotřebič připojen 
v elektrické instalaci. Celkově máme čtyři třídy, a to 
třídu 0, I., II., a III. 
Každá třída ochrany, mimo třídy 0, má svou sche-
matickou značku, kterou najdete na typovém štítku 
elektrického spotřebiče (přístroje) nebo v návodu k 
použití.

Třída spotřebiče Popis + příklady Značka

Třída ochrany 0. Spotřebiče mají pouze pracovní izolaci, neživé části nejsou připojeny k ochranné sou-
stavě. V České republice je jejich používání zakázáno…

Třída ochrany I. Spotřebiče mají pracovní izolaci, neživé části jsou opatřeny ochrannou svorkou, která 
musí být připojena k ochranné soustavě. Patří sem: Pračka, sporák, žehlička, počítač..

Třída ochrany II.
Spotřebiče mají dvojitou nebo zesílenou izolaci a nemají (nesmějí mít) ochrannou 
svorku. Mají celý povrch buď z izolantu, nebo mohou mít některé části kovové, avšak 
vždy oddělené zesílenou izolací. Vodivé části nesmí být připojeny k ochranné sousta-
vě. Patří sem: Holicí strojek, fén, vrtačka, bruska, …

Třída ochrany III.
Spotřebiče se připojují k malému bezpečnému napětí SELV nebo PELV. Patří sem: Níz-
kovoltové žárovky, nízkonapěťová elektrická zařízení v zahradnictví, lékařství, země-
dělství, …
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Základní norma pro revize ČSN 33 1500 (Revize elek-
trických zařízení) upravuje více méně formální stránku 
revizí a v podstatě shrnuje to, co je o revizích uvede-
no na různých místech právních předpisů, totiž kdy se 
vykonává výchozí revize, i to, že výchozí revize elek-
trických zařízení se nahrazuje patřičně doložitelnými 
zkouškami v případech továrně vyráběných výrobků. 
Toto je v současné době dáno již uvedenými zákony 
a nařízeními a je to každému zřejmé z označení CE na vý-
robcích. Výrobce přitom ke stanoveným výrobkům 
vydává prohlášení o shodě.
Dále jsou v ČSN 33 1500 uvedena ustanovení, která 

upřesňují, kdy se výchozí revize musí vykonávat a kdy 
ne, kdy se vykonává po částech, po opravě, nebo že 
se vykonává pouze tehdy, mění-li se jištění (jinak stačí 
kontrola s vyhotoveným záznamem a podpisem po-
věřeného pracovníka). 

REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ PODLE ČSN  33 1500
Lhůta pro provedení pravidelné revize se stanoví z ná-
sledující tabulky v závislosti na umístění elektrického 
zařízení v prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob 
nebo druhu prostředí v prostoru, ve kterém je elektrické 
zařízení umístěno.

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí

Druh prostředí (ČSN 33 0300) Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000-3 Revizní lhůty 
v rocích

základní, normální AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní 5

venkovní, pod přístřeškem AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní 
vlivy podle místní situace

4

studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s 
prachem nehořlavým, s biologickými škůdci

AA1 až AA3, AA5 až AA8, AB1 až AB4, AB6 až 
AB8, AE4 až AE6, AF3, AK2, AL2

3

s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu AG3, AH3, BE2, BE3 2

mokré, s extrémní korozní agresivitou AD2 až AD8, AF4 1

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožených osob

Umístění elektrického zařízení Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000-3 Revizní lhů-
ty v rocích

zděné, obytné a kancelářské budovy BD1 5

rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely, a jiná ubytovací 
zařízení

BA2, BD4 3

prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kul-
turních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích 
hromadné dopravy apod.)

BD3, BD4 2

objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně 
hořlavosti C2, C3

CA2 2

pojízdné a převozné prostředky - 1

prozatimní zařízení staveniště - 0,5

Lhůty pravidelných revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny

Druh objektu Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000-3 Revizní lhů-
ty v rocích

objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, 
objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3

BE2, BE3, CA2 2

ostatní všechny kromě BE2, BE3, CA2 5

REVIZE A KONTROLY ELEKTRICKÉHO RUČNÍHO 
NÁŘADÍ PODLE ČSN 33 1600  edice 2
Tato norma obsahuje požadavky na revize a kontrolu 
během používání elektrických spotřebičů, mezi něž je 
zahrnuto též elektrické ruční nářadí. Norma obsahuje 
revidované požadavky dvou norem (tj. ČSN 33 1600 a 
ČSN 33 1610). 
Norma platí pro:
• elektrické spotřebiče typu spotřebičů pro domác-
nost a podobné účely
•  elektrické spotřebiče používané v průmyslu a řeme-
slných činnostech ve vnitřních i venkovních prostorách
•  elektrické spotřebiče ve veřejných prostorách a objektech
•  elektrické spotřebiče v prostorách a objektech pro 
administrativní činnosti
•  elektrická nepřipevněná svítidla
•  elektrická zařízení informační techniky

•  přístroje spotřební elektroniky
•  přístroje používané v laboratořích
•  prodlužovací a odpojitelné přívody
•  elektrické ruční nářadí
•  ostatní spotřebiče podobného charakteru

Norma se nevztahuje na spotřebiče, jejichž revize 
jsou upraveny zvláštními normami, nebo jejichž po-
užívání nepřináší pro uživatele bezpečnostní riziko:
•  napájené ze zdrojů SELV a PELV, které se nepřipojují 
k síti nízkého napětí
•  které jsou součástí pevného rozvodu
•  zdravotnické elektrické přístroje (zdravotnické pro-
středky)
•  používané při hornické činnosti
•  používané v prostorách s nebezpečím výbuchu
•  strojní zařízení
•  svářečky
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elektrický spotřebič – elektrické zařízení k užívání, 
aniž by bylo nutné je předtím nějakým způsobem se-
řizovat, zařízení se jednoduchým způsobem připojuje 
k napájení (elektrické síti, transformátoru, měniči apod.
nepřipevněný spotřebič – spotřebič, který není při-
pevněný
připevněný spotřebič - spotřebič, který je určen k 
používání, když je připevněn k podložce nebo jiným 
způsobem trvale zajištěn na určitém místě
spotřebič držený v ruce - nepřipevněný spotřebič 
určený k tomu, aby byl během normálního používání 
držen v ruce, přičemž případný motor nebo elektrický 
pohon je nedílnou součástí spotřebiče
elektrické ruční nářadí – nářadí držené při práci v ruce 
a využívající ke své činnosti elektrickou energii
Kontroly nepřipevněných elektrických spotřebičů pro-
vádí jejich uživatel před jejich použitím. Termín „před 

použitím“ se u skupiny spotřebičů D vztahuje na zahá-
jení činnosti nebo před poskytnutím dalšímu uživateli. 
K tomu, jak tuto činnost provádět, musí být uživatel 
poučen
Revize elektrických spotřebičů zajišťuje:
1.  jejich provozovatel (v případě dlouhodobého pro-
nájmu jejich uživatel)
    a) vždy při každé předpokládané nebo zjištěné záva-
dě (např. podezření na poškození proudem, nárazem, 
tekutinou apod.) k ověření z hlediska ochrany úrazem 
elektrickým proudem.
  b) pravidelně ve lhůtách stanovených tabulkou viz. níže
2.  opravář (právnická nebo podnikající fyzická osoba) 
vždy po jejich opravě
Lhůty pravidelných revizí elektrických spotřebi-
čů držených v ruce a nepřipevněných spotřebičů 
jsou stanoveny v tabulce.

Lhůty pravidelných revizí nepřipevněných spotřebičů
Skupina elektric-
kých spotřebičů Nepřipevněné spotřebiče držené v ruce *) Ostatní nepřipevněné spotřebiče

A Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání

B
Třídy I 1 × za 3 měsíce

1 × za 6 měsíců
Třídy II a III 1 × za 6 měsíců

C
Třídy I 1 × za 6 měsíců

1 × za 24 měsíců
Třídy II a III 1 × za 12 měsíců

D Třídy I, II a III 1 × za 12 měsíců 1 × za 24 měsíců

E Třídy I, II a III 1 × za 12 měsíců 1 × za 24 měsíců

Poznámky:
1. První pravidelná revize se provádí nejpozději ve lhůtě 
dané tabulkou od uvedení do provozu.
2. V případě velmi častého používání elektrického ruční-
ho nářadí (s nářadím se pracuje např. delší dobu než 250 
provozních hodin za rok), je vhodné kratší lhůty pravidel-
ných revizí stanovit místním provozním bezpečnostním 
předpisem.
3. Lhůty kontrol a revizí se uplatňují také u elektrických 
spotřebičů i v případě jejich dlouhodobého pronájmu.
Vysvětlivky:
A - spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu 
provozovateli nebo přímému uživateli
B - spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stav-
bách, při zemědělských pracích atp.)
C - spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné čin-
nosti ve vnitřních prostorách
D - spotřebiče používané ve veřejně přístupných prosto-
rách (školy, kluby, hotely, internetové kavárny atd.)
E - spotřebiče používané při administrativní činnosti

Poznámka:
Rozdělení do skupin nemá vliv na vlastní průběh revize. Je důleži-
té pro provozovatele, pro určení lhůt mezi revizemi podle tabul-
ky. Pokud pracovníkovi, který provádí revizi, není známo, do které 
skupiny je revidovaný spotřebič zařazen, nebrání mu to v řádném 
provedení revize.

MUSÍ REVIZE PROVÁDĚT TECHNIK POVĚŘE-
NÝ SÚKLEM?
Jak již bylo řečeno výše, norma ČSN 33 1600 2 edice se 
nevztahuje na zdravotnické přístroje a to takové, které 

jsou zdravotnickými prostředky. Pojem „zdravotnický pro-
středek“ zavedl do právního povědomí zákon č. 123/2000 
Sb. v současné době je to zákon č. 268/2014 Sb. o zdravot-
nických prostředcích v platném znění a zahrnuje v sobě 
širokou škálu výrobků od jednoduchých prostředků, jako 
jsou např. obvazy, až po složité přístroje jako třeba proto-
nové ozařovače. 

Obecně lze říci, že zahrnují i jakékoli technické zařízení, 
které přichází do styku s pacientem. Tedy od pacientského 
lůžka přes stomatologické křeslo až po počítačový tomo-
graf. Je to poněkud zjednodušující definice, ale pro náš účel 
dostačující. Elektrický zdravotnický prostředek je potom 
ten, který ke své činnosti vyžaduje zdroj elektrické energie. 
Pro zdravotnické elektrické prostředky (přístroje) platí nor-
ma ČSN EN 62353, která definuje základní požadavky 
na provádění periodicky opakovaných kontrol a zkouš-
ky po opravách zdravotnických prostředků. Řeší proble-
matiku elektrické bezpečnosti přístrojů a funkčních zkou-
šek zdravotnických prostředků. Je obdobou normy ČSN 
33 1600 edice 2 pro kontrolu elektrických spotřebičů, mezi 
které patří přístroje zubní laboratoře.
Ustanovení § 65 Zákona o zdravotnických prostředcích 
(ZZP) mj. požaduje provádění kontrol elektrické bez-
pečnosti u zdravotnických prostředků v rámci odborné 
údržby. Pokud výrobce nestanoví jinak, (ZZP) předepisuje 
četnost provádění těchto kontrol minimálně jednou za 
dva roky. Kontroly elektrické bezpečnosti může provádět 
pouze právnická či podnikající fyzická osoba registrovaná 
Ústavem jako osoba provádějící servis. <<<

*) Zahrnuje i elektrické ruční 
nářadí
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Ing. Tomáš Kröner

>>> Vážené dámy, vážení pánové,
v rámci naší nezávislé poradenské kanceláře MyPlans, 
jejíž základní kameny byly položeny před dvaceti lety, 
se soustředíme 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 odpo-
vědná činnost, kdy na jiné aktivity moc času nezbývá, 
rozhodli jsme se na základě zkušeností získaných při práci 
s lékaři, zubními lékaři, zubními techniky a dentální-
mi hygienistkami, založit divizi Medical, jejímž cílem 
je poskytovat uvedeným odborníkům komplexní fi -
nanční služby s důrazem na jejich specifi cké potřeby. 
Když se podíváme na oblast pojistných smluv, které 
můžete v rámci svojí profesní činnosti řešit, lze uvést 
pojištění odpovědnosti z provozu nestátního zdra-
votnického zařízení, které je zákonnou povinností, a 
jehož význam vzrostl zejména se začátkem platnosti 
Nového občanského zákoníku. 
Dalším zajímavým produktem je pojištění pro případ 
přerušení provozu laboratoře z různých příčin. Kry-
je náklady na provoz (nájem prostor, plat personálu, 
splátky úvěrů a leasingů) v případě přerušení provozu, 
zejména u menších laboratoří.
Novinkou, která je na českém trhu cca 1 rok, je pojiště-
ní horních končetin. Je vhodné zejména pro profese, 
které k výkonu činnosti nezbytně potřebují ruce, tedy 
i pro Vás. Na rozdíl od dosud dostupných produktů 
úrazového pojištění, nekryje jen úrazy rukou, ale i 
jejich onemocnění, např. tenisové lokty, syndromy 
karpálních tunelů, záněty žil, revmatoidní arthritidu 
apod. a v případě těchto onemocnění poskytuje kli-
entovi relativně vysokou úroveň plnění ve srovnání s 
např. soukromým nemocenským pojištěním.  Měsíč-
ní platba při milionové pojistné částce vychází přes 
200,- Kč, při dvoumilionové asi 450,- Kč.
Jednou z nejdůležitějších součástí fi nančního portfo-
lia je rizikové životní pojištění. Většina klientů má tento 
typ pojištění pro případ rizika úmrtí, nemoci a úrazu 
sjednán, mnohdy platí i vysoké měsíční či roční pojist-
né, ale bohužel často nejsou správně nastavena rizika 
ve smlouvě vzhledem k aktuální životní situaci klienta, 
a ani výše pojistných částek nebývá pravidelně aktua-
lizována. Výplata těchto částek má zabezpečit příjem 
rodiny v době nemoci nebo úrazu, kdy nebudete mít 
možnost pracovat. Přemýšleli jste někdy, jak dlouho 
vydrží Vaše rodina bez příjmů v podobné situaci? Zná-
te přesnou výši Vašich výdajů spojených s provozem 
laboratoře a chodem rodiny? 
Pro úplnost dodávám, že naší stěžejní činností je pro-
vádění auditu veškerých fi nančních smluv a poskyto-
vání následného servisu v rámci dlouhodobé spolu-

práce s klientem. A to včetně sledování a aktualizace 
výše pojistných částek a rozsahu pojištění tak, aby od-
povídalo realitě a aktuálním podmínkám. Tyto služby 
poskytujeme pro stálou klientelu bezplatně.
Věřím, že vás stručný výčet situací, se kterými vám 
můžeme pomoci, zaujal, a v případě jakýchkoli dotazů 
z fi nanční oblasti se na nás obrátíte. <<<

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



Vážení zubní technici,

naše fi rma 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 2016. 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 2016. Bližší informace a vypsané termíny pro rok 2016 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 fi rmy Major Prodotti Dentari. 
Dovolte tedy nabídnout vám při nákupu u společnosti Flava 10% slevu na všechny pryskyřice a pryskyřičné C + B materiály fi rmy 
Major Prodotti Dentari a zároveň se těšit z dalších akcí uváděných na webových stránkách www.fl ava.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. Na začátek letošního roku jsme pro Vás připravili několik novinek a jako partner KZT 
následující výhody platné do 31. 8. 2016:
-  5% sleva na výrobky fi rmy bredent objednané najednou v celkové hodnotě minimálně 10.000,- Kč
-  10% sleva na výrobky fi rmy bredent objednané v rámci odborných kurzů pořádaných fi rmou Krbec Dent s.r.o.
-  15% sleva při zakoupení super tvrdé sádry nebo štětce na keramiku BigBrush Kolinsky Krbec Dent s.r.o.
Při uplatnění slev, prosíme, uvádějte vždy heslo „KZT Krbec Dent“.
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.

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 2016, 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



ZVÝHODNĚNÉ NABÍDKY FIREM 
PRO ČLENY KZT

Vážení členoVé Komory zubních techniKů

 → Členům Komory zubních techniků poskytujeme 15% slevu na spotřební materiál naší privátní 
značky Henry Schein při objednávce v minimální výši  5000,-.

 → Připravili jsme pro Vás nové zpracování e-shopu.

 → Novinky sledujte na veřejné skupině facebooku Henry Schein – laboratoř.

 → Všechny dostupné informace o nás naleznete na našich webových stránkách www.hsdental.cz

Neváhejte nás kontaktovat jsme tu pro Vás.

Těšíme se na spolupráci 
Tým Henry Schein

Pro uplatnění slevy, prosíme, uvádějte vždy heslo „KZT“.  
Sleva 15 % se počítá z platných ceníkových cen spotřebního materiálu, nelze kombinovat s žádnou jinou akcí ani slevou.

Slevy jsou platné do 31.12.2016.

www.henryschein.cz    zelená linka: 800 700 097  obchod@henryschein.cz

Využijte slevu až 12 % 
na každou Vaši objednávku v Dentamedu

Nabídka platí pro členy KZT po celý rok 2016!
 

• Na každou objednávku nad 6 000 Kč získáte slevu 10 % 
• Na každou objednávku nad 15 000 Kč získáte slevu 12 % 
• Na jedno školení v roce 2016 pořádané Dentamedem získáte slevu 20 %

 
Pro uplatnění slev uvádějte vždy heslo „KZT“. Sleva se počítá z platných katalogových cen a nelze ji kombinovat s žádnou jinou akcí či slevou.

tel.: +420 266 007 111 info@dentamed.cz www.dentamed.cz
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Petr Myšička

CELKOVÁ REKONSTRUKCE - IPS E.MAX 
PRESS & CERAM

Petr Myšička

CELKOVÁ REKONSTRUKCE - IPS E.MAX PRESS 
& CERAM

Tento pacient navštívil svého lékaře, protože nebyl 
spokojený se stavem svých zubů. První věc, kterou 
zmínil, byla estetika- chybějící druhý řezák a velká 
okluzní abraze. Jako obvykle ale jde i v tomto přípa-
dě estetika ruku v ruce s funkčností. 

DIAGNOSTICKÝ WAX UP 

Po prvotní konzultaci jsme mohli začít naši rekon-
strukci plánovat. Základem každé rekonstrukce je 
ideální diagnostický wax-up. Museli jsme otevřít 
skus o 1.5 mm, tak abychom měli dost místa na plá-
nované korunky, ale zároveň jsme se museli držet 

centrální okluze, tak abychom nezatížili temporo-
mandibulární kloub. Chceme, aby náš wax-up na-
prosto korespondoval s finálním řešením, je proto 
velmi důležité dát si záležet již při jeho modelaci. 
Lékař nejenže může vyrobit pomocí silikonového 
klíče mock-up a tak velmi jednoduše zhodnotit es-
tetickou stránku naší rekonstrukce, ale zároveň ho 
může použít i jako mock-up pro provizorní řešeni. 
Po nasazení provizorní práce, je vždy dobré aby-
chom dostali k dispozici z ordinace jak fotografie, 
tak studijní otisky. Umožní nám to ještě upravit fi-
nální podobu naší rekonstrukce. 

Po pár týdnech, kdy měl náš pacient čas si zvyknout 
na nový skus a také tvar, můžeme přejít k finální fázi 

Ukončil studium zubního technika v roce 2005 na Střední zdravotnické škole v Ústí nad Labem. Tentýž rok začal praco-
vat jako zubní technik v soukromé laboratoři v Jablonném v Podještědí. V roce 2008 nastoupil na kliniku Asklepion, kde 
dále rozvíjel své znalosti a dovednosti především v pracích na implantáty a estetické protetice. V roce 2010 se rozhodl 
prohloubit znalosti v estetické protetice a využil tak příležitosti pracovat pod vedením Jakuba Šopince v JŠ Ceramic také 
v Praze. Začátkem roku 2013 získal nabídku pracovat pro prestižní anglickou kliniku Brighton Implant clinic na jihu 
Anglie v Brightonu, kde se nejvíce věnuje estetickým rozsáhlým rekonstrukcím. Absolvoval nespočet kurzů se zaměřením 
na keramiku, naposledy master kurz pod vedením Augusta Bruguery v Londýně. V roce 2014 získal první místo v pres-
tižní Anglické soutěži Aesthetic dentistry Awarads v kategorii Single implant case a druhé místo v kategorii Veneers. V 
roce 2015 vyhrál ve třech kategoriích - Single implant crown, Multiple implant case, Restorative Case a stal se zároveň 
Aesthetic Dental Technican of the Year 2015. Tentýž rok se stává Ivoclar Opinion Leader pro Anglii a Českou republiku a 
pořádá odborné kurzy a přednášky nejen v ČR ale i v Anglii. Dále publikuje své odborné články v prestižních anglických 
časopisech, jako jsou Private Dentistry, The Technologist, Aesthetic Dentistry Today, Laboratory. Koncem roku 2015 se 
jeho práce dostala mezi TOP 5 prací v celosvětové odborné soutěži Zerodonto. Počátkem roku 2016 otevírá svou labo-
ratoř PM Dental Studio taktéž v Brightonu.
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a to jsou IPS e.maxPress korunky. V postranních 
úsecích jsme zvolili celoanatomické IPS e.max-
PressMulti korunky a ve frontě IPSe.maxPress LT 
korunky s minimálním vrstvením. 

IPS E.MAX MULTI 

V postranních úsecích jsem se rozhodl pro celo-
anatomické korunky IPS e.maxPressMulti. Tento 
nový lithium disilikát(LS2) mi dává velmi dobrou 
stabilitu a pevnost -400MPa. Tyto ingoty přiná-
ší výborné optické vlastnosti, od vlastní barvy 
až po translucency podobné vlastním zubům. 
Chroma a opacita tohoto materiálu je vyšší v krč-
kové a dentinové oblasti, kdežto incize je značně 
translucentnější. Toto nám dává skvělou příleži-
tost vytvořit estetickou a zároveň stabilní rekon-
strukci. Vždy jsem příjemně překvapený, jak IPS 
e.maxPressMulti korunky vypadají v ústech, je to 
určitě časově úsporné, estetické a stabilní řešení 
pro každodenní použití. 

IPS E.MAX CUT BACK 

Ve frontálním úseku byla použita „cutback“ tech-
nika. To znamená, že bylo použito jen velmi malé 
množství keramiky na dosažení kýženého este-
tického výsledku. To nám opět přináší nejenže 
zvýšenou stabilitu a sílu korunek, ale také úsporu 
času. Jelikož tam není žádný kontakt mezi dolní-
mi zuby a keramikou, můžeme se tak spolehnout, 
že naše korunky vydrží i větší zátěž bez tolik obá-
vaného odlomení nafazetované keramiky. 

IPS E.MAX CERAM

IPS e.maxCeram je vysoce estetická fazetovací 
keramika pro celý IPS e.max system.  Tato kerami-
ka je klíčem k estetickým výsledkům díky jejímu 
přesnému barevnému podání a univerzálnímu 
vrstvícímu diagramu. Tato keramika je dostupná 
v Chromascop a A-D vzorníku společně se čtyřmi 

odstíny bělených zubů BL. 
Před každým vrstvením je nutné provést wash 
pálení pro lepší spojení mezi kapnou a kerami-
kou. Toto nám umožňuje přidat do kapny zároveň 
efekty tak, aby rekonstrukce vypadala co nejvíce 
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přirozeně. V praxi to znamená, že již ve wash pálení 
si zvýrazním modrý transparent v aproximálních 
plochách, mamelony a také tmavší krčky. Kombina-
cí několika základních keramických hmot můžeme 
dále budovat sklovinu do našeho původního tvaru 
wax upu. 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA 

Tvar a povrchová úprava je něco, co je rovněž vel-
mi důležité. Musíme si být naprosto jisti, že máme 
dokonalý tvar a povrch, protože jedině tak docílí-
me přirozeného vzhledu naší rekonstrukce. Jelikož 
jsem strávil spoustu času s keramikou, mé oči se 

už tak nedokáží soustředit na tvar. Je proto dobré 
se oprostit od barevných efektů tím, že si korunky 
odblokujeme nějakým opákním pudrem. Získáme 
tím naprostý přehled o tom, jaký tvar má naše re-
konstrukce. Já používám zlatý pudr, ale možností je 
více, od stříbrného až po obyčejný zelený okluspray. 

Dnešní moderní celokeramické systémy nám přiná-
ší příležitost reprodukovat estetické rekonstrukce s 
dlouhodobou životností, ale pouze s dobrou ko-
munikací mezi zubním technikem a lékařem může-
me přinést kýžený estetický a funkční efekt našemu 
pacientovi. 
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RETENČNÍ FÁZE ORTODONTICKÉ TERAPIE            
ČÁST I. - TEORETICKÉ ZÁKLADY

MUDr. Wanda Urbanová, Ph.D. 1,2

1. Oddělení ortodoncie a rozštěpových vad, Stomatologická klinika 3. LF UK FNKV Praha
2. PetrOrtho s.r.o.

>>> Ortodontická terapie fixními aparáty je v sou-
časnosti velmi rozšířená mezi dětmi, náctiletými i 
dospělými. Na aktivní část léčby musí u každého 
pacienta navazovat stabilizace dosaženého sta-
vu - tzv. fáze retenční. Během ní je nutné urči-
tou dobu po sejmutí fixních rovnátek dodržovat 
striktní režim užívání stabilizačních snímacích 
aparátů podle pokynů ošetřujícího ortodontis-
ty, jinak může dojít k opětovnému posunu zubů 
a částečnému obnovení původní vady. Často se 
v rámci retenční fáze používají i fixní retainery, 
ty však nejsou bez rizika a přináší sebou nutnost 
pravidelných kontrol u lékaře a zvýšené nároky 
na dentální hygienu. Typ aparátů i délku retenční 
fáze je nutné individuálně přizpůsobit nárokům 
pacienta a původní ortodontické anomálii.   

Po ukončení aktivní terapie fixním či snímacím 
ortodontickým aparátem musí vždy následovat re-
tenční fáze léčby. Při té je nutné zajistit stabilizaci 
dosaženého postavení zubů, aby nedošlo k jejich 
zpětnému pohybu a částečnému či úplnému ná-
vratu do původní pozice, tzv. recidivě. Především 
pak rotované zuby a zuby, které bylo během léčby 
nutné extrudovat směrem k okluzní rovině, mají 
velkou tendenci k rychlému návratu do původního 
postavení. Proto musí být retenční fáze nedílnou 
součástí již léčebného plánu celé ortodontické tera-
pie a délka jejího trvání, stejně jako použité aparáty, 
musí být navrženy individuálně vždy pro konkrét-
ního pacienta [Kamínek 2014]. Pokud pacient re-
tenční fázi podcení a nedodržuje režim navržený 
jeho ošetřujícím lékařem, velmi rychle může dojít 
k obnovení dřívějšího nepříznivého stavu chrupu. 
Pacient pak - zcela mylně - považuje ortodontickou 
léčbu za neúspěšnou a nepřipouští si, že se jedná 
o jeho vlastní selhání [Koťová 2006, Rabinský a 

Kamínek 2009]. 

O biologickém podkladu recidivy se v odborných 
kruzích stále diskutuje. Mezi pravděpodobné pří-
činy patří: rozvolnění či napnutí periodontálních 
vláken ortodontickou léčbou, které potřebují čas 
na restituci a reorganizaci; neustálý tlak jazyka, rtů 
a tváří na chrup, který po léčbě není v rovnováze; 
růstové změny čelistí vyžadující postupné při-
způsobení dentice [Proffit 2006]. Právě kvůli další 
adaptaci gingivy a periodontálních tkání je během 
retenční fáze nutné zuby stabilizovat v nové polo-
ze, ale zároveň zajistit jejich fyziologickou pohyb-
livost (mikropohyby) při žvýkání. Rigidní dlahování 
zubů je vhodné pouze u pacientů s velmi oslabe-
ným parodontem [Gkantidis et al. 2010].

Nutnost retenční fáze po ortodontické terapii fix-
ními či snímacími aparáty vzniká nejen z důvodů 
možné recidivy, ale i kvůli celoživotním změnám 
v postavení zubů. Je třeba si uvědomit, že některé 
změny chrupu jsou nevyhnutelné a dokonce žá-
doucí v průběhu let, stejně jako další transforma-
ce organismu způsobené stárnutím. Většina lidí 
spolu s přibývajícími léty předpokládá změny 
v barvě a hustotě vlasů, přibývání vrásek, zhoršová-
ní zraku, apod., ale jen málo z nich očekává změny 
v postavení zubů. Přitom u každého z nás dochází 
kontinuálně k postupnému stěsnávání frontálních 
zubů. Tendence k tomuto takzvanému terciálnímu 
stěsnání je největší mezi dvacátým a třicátým ro-
kem života a jeho velikost je u každého jedince in-
dividuální. V průměru dochází ke ztrátě 1 mm místa 
ve frontálním úseku dolního zubního oblouku 
za každých 10 let života. Pacient si však musí uvě-
domit, že se nejedná o recidivu, ale o nově vzniklou 
vadu. Dříve často diskutovaný negativní vliv erupce 
třetích stálých molárů na stěsnání dolní fronty se 

MUDr. Wanda Urbanová, Ph.D. získala stomatologické vzdělání na 1. Lékařské Fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze. Přípravu na atestaci z oboru Ortodoncie, kterou úspěšně ukončila v roce 2007, absolvovala na Oddělení 
ortodoncie a rozštěpových vad FNKV Praha, kde i nadále pracuje a věnuje se ortodontické terapii pacientů 
s rozštěpem a výuce mladých lékařů v přípravě na specializační zkoušku. Jako ortodontista působí také v praxi 
PetrOrtho s.r.o.. V současné době je MUDr. Urbanová zároveň odborným asistentem na 3. LF UK v Praze a v roce 
2013 dokončila doktorské studium na téma Rozštěpové vady na LF UK v Plzni. Publikuje pravidelně v české i 
zahraniční odborné literatuře a přednáší opakovaně na mezinárodních kongresech a sympoziích. Je členem 
redakční rady časopisu Stomateam a recenzentem časopisů Ortodoncie a Acta Chirurgie Plasticae. Mezi oblasti 
jejího zájmu patří především problematika rozštěpových vad obličeje.
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podle současných výzkumů nepotvrdil, proto indi-
kace extrakce zubů moudrosti jako prevence vzni-
ku této anomálie není ortodontisty doporučována 
[Lysý 2015].  

Postavení zubů se v průběhu času mění, protože 
jsou součástí komplexního dynamického žvýkací-
ho systému. Neustále reagují na síly, které vznikají 
během mastikace a artikulace. Stabilní pozice či 
změna polohy jednotlivých zubů závisí kromě kva-
lity jejich závěsného aparátu a vlastnostech kosti 
alveolárního výběžku i na vyvážené artikulaci 
a na vlivu okolních svalů (jazyka, rtů, tváří a žvý-
kacích svalů). Retenční fáze ortodontické terapie 
je proto zaměřena nejen na prevenci recidivy, ale i 
na kontrolu těchto sil, jejich neutralizaci a tím i zpo-
malení fyziologických posunů zubů během dalšího 
života. 

Ortodontické aparáty, používané během retenční 
fáze, můžeme rozdělit na snímací a fixní [Diedrich 
2002]. Mezi snímací patří především různé typy 
deskových aparátů, retenční monobloky, termo-
plastické folie (viz část II.), pozicionéry (obr. 1), či 
Crozat drátěné aparáty (obr. 2). Pokud ortodontista 
neurčí jinak, nesmí retenční zařízení nijak zasaho-
vat do skusu pacienta. Umístění drátěných prvků 
snímacích aparátů tak, že pacientovi při maximální 
interkuspidaci vadí, je velkou chybou, která může 
přispívat k horší kooperaci pacienta, nestabilitě vý-
sledku a recidivě původní ortodontické anomálie. 

Fixní retainery zahrnují různé druhy individualizo-
vaných drátěných (obr. 3) či prefabrikovaných litých 
retainerů (obr. 4) různého rozsahu a lokalizace. Nej-
častěji stabilizují šest dolních či horních frontálních 
zubů a jsou zhotoveny z různých typů vícera-
menného ortodontického drátu, který je indivi-
duálně tvarován a upevněn na zuby fixačním 
materiálem během sejmutí fixního aparátu.  Fixní 
retainery jsou oblíbené mezi ortodontisty i pacien-
ty, jelikož jsou velmi efektivní a estetickou formou 
stabilizace, která nevyžaduje aktivní spolupráci 
pacienta kromě pravidelných kontrol u lékaře a 
zvýšených nároků na hygienu. Další výhodou je, že 
části volného drátu retainerů na úrovni mezizubí 
dovolují přirozené mikropohyby zubů při žvýkání. 
Jako fixní retence může v indikovaných případech 
sloužit i protetický můstek. 

Retence dosaženého stavu pomocí snímacích apa-
rátů je základní součástí ortodontické terapie, která 
má jen velmi málo možných komplikací. Největším 
problémem je dostatečná spolupráce pacienta - 
ten musí aparát nosit každý den stanovený počet 
hodin a osvojit si správné hygienické návyky. Avšak 
dlouhodobá retence (deset let i více) fixními 
retainery je v současné době nejčastěji diskuto-
vána v negativních souvislostech. Tím spíš, pokud 

Obr. 1: Individuálně zhoto-
vený pozicionér, který fixuje 
skus, upravuje postavení jed-
notlivých zubů a zlepšuje in-
terkuspidaci. V minulosti byl 
používán prakticky u každého 
pacienta, protože se jím uza-
víraly zbytkové mezery mezi 
zuby po sejmutí kroužkového 
fixního aparátu. Dnes se po-
užívá vzácně. Zdroj: archiv 
autorky.

Obr. 2: Crozat snímací aparát 
používaný například pro pa-
cienty s alergií na pryskyřičný 
monomer. Jelikož je jeho zho-
tovení poměrně složité, v sou-
časné době se u těchto jedinců 
používají spíše individuálně 
zhotovené termoplastické fo-
lie. Zdroj: archiv autorky.

Obr. 3: Drátěný retainer upev-
něný na šest frontálních zubů 
dolního zubního oblouku zho-
tovený “z volné ruky” ortodon-
tistou během sejmutí fixního 
aparátu. Pro jeho fixaci na zuby 
se používají například kompo-
zita s nízkou viskozitou (tzv. 
Flow kompozita) či Spofacryl. 
Mohou být použity různé prů-
měry, průřezy a typy drátu. 
Zdroj: archiv autorky.

Obr. 4: Litý prefabrikovaný 
retainer je dodáván v několika 
různých délkách. Stabilizuje 
dolní frontální úsek a fixuje se 
pouze na dolní stálé špičáky. 
Zdroj: archiv autorky.

Obr. 5: Odlomení části drátu 
retaineru a ztráta fixačního 
materiálu ze zubů 32 a 33. 
Volný konec drátu nepříjem-
ně zraňuje jazyk, proto musí 
pacient co nejdříve vyhledat 
ortodontistu. Zdroj: archiv 
autorky.
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Obr. 6 A, B: X efekt zubu 41. 
Incizální hrana zubu je posu-
nuta lingválně a kořen vesti-
bulárně oproti stavu při sejmutí 
před dvěma roky (A - pohled 
na dolní zubní oblouk). Vesti-
bulárně vznikl na postiženém 
řezáku parodontální recesus 
(B - en face pohled na dolní 
frontu). Zdroj: zapůjčeno s do-
volením PetrOrtho s.r.o. 

pacient nedodrží kontroly v pravidelných interva-
lech u svého ortodontisty. Poměrně často se to-
tiž u fixních retainerů setkáváme s prasknutím či 
odlepením drátu nebo odlomením části fixačního 
materiálu (až v 50% případů), někdy i opakovaně 
[Kučera et al. 2015 A] (obr. 5). Méně často se může-
me setkat se závažnými klinickými komplikacemi 
(cca 1-5% pacientů), například vykloněním jednoho 
ze zubů fixovaného retainerem, kdy se korunka 
dostává mimo zubní oblouk a kořen zubu částečně 
mimo kost alveolárního výběžku [Kučera et al. 2015 B] 
(obr. 6 A,B). Tento tzv. X efekt je z parodontologic-
kého hlediska velmi nepříznivý a má tendenci se 
postupem času zhoršovat. Proto je třeba jej včas 
diagnostikovat, řešit okamžitým sejmutím fixního 
retaineru a opakovanou ortodontickou terapií. 

Načasování kontrol v průběhu retenční fáze je ná-
sledující: po dvou měsících po sejmutí fixních apa-

Diedrich P. Kieferorthopaedie III, 4. Auflage. Urban and 
Fischer 2002, Munchen, Jena
Lysý J. Terciárne stesnanie – súčasný pohlad na etiológiu a 
možnosti prevencie. Přednáška, kongres ČOS 2015, Hradec 
Králové: ČOS, 17.10.2015
Koťová M. Ortodontický průvodce praktického zubního lé-
kaře. Grada Publishing 2006, Havlíčkův Brod 
Kučera J, Marek I, Hanzelka T, Kamínek M. Nežádoucí účinky 
fixních retainerů. Souborný referát. Ortodoncie, 2015. 24(1) 
s.22-35 A
Kučera J, Marek I, Hanzelka T, Kamínek M. Neočekávané 

1.

2.

3.

4.

5.

komplikace fixních retainerů. Ortodoncie, 2015. 24(2) s.69-
80 B
Kamínek M. Ortodoncie. Galén 2014, Praha
Proffit W.R. Contemporary Orthodontics (4th Edition), 
Mosby 2006
Rabinský V, Kamínek M. Retence a stabilita výsledků orto-
dontické léčby. Ortodoncie, 2009. 18(3) s.27-34
Gkantidis N, Christou P, Topouzelis N. The orthodontic –
periodontic interrelationship in integrated treatment cha-
llenges: a systematic review Journal of Oral Rehabilitation, 
2010. 37(5) s. 377–390

6.
7.

8.

9.

Seznam literatury:

6 A.
rátů by měla následovat první kontrola u ortodon-
tisty, kdy ošetřující lékař zjišťuje stav chrupu, skus, 
výskyt recidivy, fixní retainer/y i snímací aparáty. 
Podle potřeby také modifikuje dobu nošení sní-
mací retence a opakovaně pacienta motivuje. Další 
kontroly jsou u rostoucího jedince plánovány každé 
čtyři měsíce, u nerostoucího pacienta každý půlrok 
či dle potřeby. Obecně platí, že délka retenční fáze 
by měla přibližně odpovídat trvání aktivní části 
terapie. Největší tendence k recidivě je během 
prvních tří až čtyř měsíců následujících bezpro-
středně po sejmutí fixních ortodontických aparátů 
- zde je nutnost precizního celodenního nošení sní-
macích retenčních aparátů esenciální. Během této 
doby dochází k plnému obnovení funkčnosti pe-
riodoncia a jeho strukturálnímu přizpůsobení 
na nové skusové podmínky.  Po čtyřech měsících 
až půl roce je možné retenci omezit jen na půl dne 
(většinou večer a noc), po roce je možné začít s po-
stupným a opatrným vysazováním retenčním apa-
rátů jeden, posléze dva a více dnů v týdnu. To však 
neplatí pro každého, záleží na původní vadě, věku 
pacienta a míře dalšího růstu čelistí. Například u pa-
cientů s rozštěpem horní čelisti je po ortodontické 
terapii nezbytné celoživotní nošení horní retenční 
desky pro stabilizaci dosažené pozice zubů z dů-
vodu konstantního tahu jizvy na tvrdém a měkkém 
patře [Kamínek 2014]. Retenci snímacími aparáty je 
možné u většiny pacientů zcela ukončit po třech le-
tech, retenční fáze ortodontické terapie však končí 
až po sejmutí fixních retainerů, což je v některých 
případech patnáct let i více.

Jsou tedy výsledky ortodontické terapie a krásný úsměv 
zaručeny na celý život? Absolutně ne. I o rovné 
zuby je třeba kontinuálně pečovat, aby takové zů-
staly. Stejně jako v životě i pro zuby platí: „Není nic 
trvalého ...kromě změny.“. Heraclitus 500 př.nl. <<<

6 B.
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Marián Svorad

RETENČNÍ FÁZE ORTODONTICKÉ TERAPIE
ČÁST II. - ZHOTOVENÍ RETENČNÍCH SNÍMACÍCH APARÁTŮ

Marián Svorad, PetrOrtho s.r.o.

3.

>>> Jak jste se dověděli v části I., retence je ta 
nejdůležitější část ortodontické léčby nutná pro 
udržení výsledku terapie po sejmutí fixních apa-
rátů. Ve druhé části článku si retenční aparáty 
rozdělíme a popíšeme si pracovní postupy jejich 
zhotovení.      

Retenční aparáty dělíme na retenční desky (obr. 
1,2,3), retenční monobloky (obr. 4) a retenční fólie 
(obr. 5).
Správné zhotovení retenčních aparátů je podmíně-
no několika důležitými faktory. Především je nut-
ný kvalitní otisk, štítek s popisem zhotovovaného 

aparátu, konstrukční skus (ke zhotovení retenčního 
monobloku).
Co všechno štítek obsahuje:  
-  popis aparátu                                                                                                                                          -  
design spon + síla drátu   
-  šroub, je-li indikován
-  specifikace (podbroušení pod zubem, vyplnění mís-
ta mezi zuby, prořezávající zuby, nákus atd.)

RETENČNÍ DESKY

Stabilitu retenčních desek zabezpečují retenční 
prvky - Adamsovy spony na prvních molárech, po-
kud tyto mají dobrý biologický faktor, a tvarovaný 
Van den Lindenův labiální oblouk v rozsahu 3+3.                                                                                                                                             
Adamsovy spony - zhotovují se z drátu o průměru 
0,7 mm federhard. 

Průběh spony: retenci zajišťují dva zobáčky umís-
těné po stranách, spojené mostem, se kterým sví-
rají 45° úhel a plynule přecházejí v mezizubním pro-
storu do báze desky. Výška spony je do dvou třetin 
klinické korunky. Gingivu radýrujeme minimálně. 
Při kroucení je důležité postupovat tak, aby spona 
nebyla vysoká.  Zvláště pak v dolní čelisti  - nevyho-

1.

2.

4.

5.
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vující spona může vést ke zvýšení skusu, atrici zubu 
v místě kontaktu se sponou, nebo k ulomení drá-
tu. Precizní zhotovení spony zásadním způsobem 
ovlivní funkčnost a stabilitu retenční desky.

Průběh labiálního oblouku: kopíruje povrch 
frontálních zubů ve výšce dvou třetin klinické ko-
runky. Labiální oblouk vychází z pryskyřičné báze 
mezi špičákem a druhým řezákem. U labiálního 
oblouku je důležité, aby dokonale kopíroval zuby a 

9.

6. 7.

8.

10.

11. 12.

13. 14.

6. - 8. - štítek s popisem zho-
tovovaného aparátu.

9. - 11. - zhotovení Adamso-
vých spon

12. - 14. - zhotovení labiál-
ního oblouku podle Van den 
Lindena 
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přechod do baze byl co nejvíce v mezizubním pro-
storu mezi druhým řezákem a špičákem. V přípa-
dech, kdy je na palatinální  ploše u horních frontál-
ních zubů či linguální  ploše u dolních frontálních 
zubů nalepený fixní retainer, je nutné se tomuto 
retaineru vyhnout!
V případech, kdy není z důvodu těsného skusu mís-
to mezi špičákem a druhým řezákem, vychází mezi 
špičákem a prvním premolárem.
Ve výjimečných případech, nemůžeme-li labiální 
oblouk umístit ani mezi špičák a premolár, se zho-
tovuje průběžná spona z drátu 0,9 mm se zásob-
níkem mezi 5+5 (obr.16,17). Je nanejvýš žádoucí, 
aby byla nakroucena co nejpřesněji. Po zasypání           
do pryskyřice jsou možnosti úprav minimální. Nej-
větším negativem průběžné spony je její pružnost.
Lepení retenčních spon: na přiadaptování použí-
váme lepící vosk, na vykrytí podsekřivých míst po-
užijeme vykrývací vosk, který nezpůsobuje matné 
skvrny na bázi desky.

Sypací technika: je metoda zhotovování ortodon-
tických aparátů pomocí prášku a tekutiny nanáše-
ných přímo na pracovní model a jejich následná 
polymerace v tlakovém hrnci s možností použití 
různých barevných kombinací a doplněním ob-
rázků. Polymerace probíhá ve vodě o teplotě 45°C, 
pod tlakem 2,5 atm. Při sypání je důležité pracovat 
rychle a přidávat monomer v optimálních dávkách, 
protože by mohlo docházet k usychání nenasyce-
ného místa a vzniku následných bílých skvrn, které 
je možné odstranit jedině opětovným vybrouše-
ním a následný zasypáním. V opačném případě 

18.

20.

15.

16.

17.

19.

21.

16. - 17. - zhotovení průběžné 
spony se zásobníkem 

15. - modifikace labiálního 
oblouku 

18. - 19. - zhotovení průběžné 
spony se zásobníkem 

20. - 22. - zhotovené retenční 
desky na modelu 
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dochází k přesycení a stékání.

Opracování: pryskyřičná část desky kopíruje orální 
plochy zubů a palatinálně je hodně redukovaná.                    
Po hrubém obroušení desku zahladíme gumou 
pro snadnější leštění. Z vnitřní strany desku lehce 
zagumujeme, abychom odstranili ostré okraje, pře-
leštíme kozím chlupem a hadrovým kotoučem 
do vysokého lesku.

RETENČNÍ MONOBLOK

Základní indikace se u obou aparátů neliší. Při zho-
tovení retenčního monobloku je jednou z nejdůle-
žitějších součástí konstrukční skus! Konstrukční skus 
zhotovuje lékař v ordinaci! 

Po obdržení skusu si podle tohoto voskového 
předtvaru zastavíme pracovní modely do fixátoru a 
pokračujeme ve zhotovování práce. Musíme dávat 
pozor, aby se nám modely při zasazování do fixáto-
ru nepohnuly. Tato zásadní chyba se projeví při poz-
dějším nasazení aparátu do úst. Je nutné apelovat 
na lékaře, aby zhotovil konstrukční skus v rozsahu 
celého alveolárního výběžku!

Jak postupovat při sypání monobloku? Nejprve 
jedna čelist, pak druhá, zhotovení valu na žvýkacích 
plochách zubů, spojením fixátoru a následným 
dosypání předních kapes na frontálních zu-
bech. V dolním i horním zubním oblouku je nutné 
voskem vyblokovat veškerá podsekřivá místa.

23.

25.

22.

24.

26.

27.

28.

23. - 25. - zhotovené retenční 
desky v ústech

26. - 28. - zhotovené retenční 
desky s modifikovanými 
prvky v ústech
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RETENČNÍ FÓLIE (termoplastické) 

Zhotovují se většinou z tvrdého plastu ESSIX 
o tlouštce 1 mm v přístroji na tepelné tvarování fólií 
Ministar. Před samotným lisováním je důležité pře-
svědčit se o tom,  jestli na modelu nejsou nějaká 
podsekřivá místa, popřípadě fixní retainer. V obou 

29. 33.

30.

31.

32.

34.

35.

36.

29. - 30. - retenční monoblok

31. - 33. - zhoztovení retenč-
ního monobloku

34. - 36. - retenční monoblok 
v ústech
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případech je nutné použít nějaký vykrývací  mate-
riál, například Erkoskin. 
U některých pacientů jsou během ortodontické 
léčby otevřeny mezery pro zavedení dentálních  
implantátů a případ se dále řeší ve spoluprácí s 
implantologem. Je důležité, abychom i v období 

před a po implantaci zachovali retenci pozice 
zubů a v takovém případě zhotovujeme re-
tenční desku s pryskyřičnou výplní mezery a fó-
lii se zubem. Po zavedení dentálního implantátu a 
nasazení definitivní korunky je nutné zhotovit nové 
retenční aparáty. <<<

41.

42.

44.

37.

39.

40.

43.

38.

37. - 43. - retenční fólie a jejich 
zhotovení
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>>> Již tradičně přicházím v prvním čísle nového ročníku 
časopisu s chystanými změnami, které nám přináší nad-
cházející rok. Přelom roku totiž obvykle k takovému téma-
tu vyzývá – na jedné straně se hodnotí rok předešlý, na 
druhé straně nás však zajímá, na co se máme připravit.  

Mezi nejvýznamnější změny patří vyšší minimální 
mzda, jednorázový příspěvek pro důchodce, nový 
státní svátek, zvýšení minimální zálohy na sociální a 
zdravotní pojištění OSVČ, vyšší zdanění hazardu, zru-
šení druhého pilíře důchodového spoření, povinnost 
podávat kontrolní hlášení u daně z přidané hodnoty, 
snazší vydávání dokladů, registrační značky na přání, 
vyšší rychlost na vybraných silnicích, DPH u nemovi-
tostí a zdražení tabákových výrobků.

Vyšší minimální mzda
Měsíční minimální mzda vzroste od ledna 2016 z 9200 
Kč na 9900 Kč, tedy o 700 Kč. Základní hodinová sazba 
se tudíž zvyšuje z 55 na 58,70 Kč. O 1300 korun více 
dostanou zdravotně postižení – jejich nejnižší mož-
ný výdělek vzroste z 8000 Kč na 9300 Kč. Vláda má 
za cíl nejnižší výdělek v budoucnu zvyšovat. V pro-
gramovém prohlášení uvedla, že minimální mzda by 
se měla přiblížit dvěma pětinám průměrné mzdy. Ta 
je nyní ve výši 26072 korun, dvě pětiny tedy před-
stavují 10 429 korun. Česko má ze všech sousedních 
zemí nejnižší minimální mzdu. V současnosti ji pobírá 
přibližně 100 000 lidí. Zvýšení minimální mzdy o 700 
korun by mělo stát firmy zhruba o 1,6 miliardy korun 
navíc, státní sektor pak přibližně 439 miliónů korun.

Důchodci si polepší jednorázovým příspěvkem
Důchodci nechť se těší na únor - dostanou totiž k 
únorovým penzím jednorázový příspěvek ve výši1200 
korun. Mimořádný příspěvek je reakcí na minimální 
valorizaci, která by penzistům přidala v průměru pou-
hých 40 korun. Původně se přitom počítalo s částkou 
600 korun, vláda poté navrhla, aby důchodci dostali 
jednorázově 900 korun. Poslanci částku postupně 
zvyšovali a nakonec nečekaně poslali do Senátu 
návrh na 1200 korun. Dopad do státního rozpočtu 
bude 3,46 miliardy korun.

Nový státní svátek – Velký pátek
Můžeme se společně těšit na nový státní svátek - bude 
jím Velký pátek. Už v roce 2016 si tak Češi užijí delší 
velikonoční svátky. V současném českém kalendáři je 
tedy čtrnáct svátků, přičemž dva z nich připadají na 
shodný den. Dnů pracovního klidu je tedy třináct, z 
nichž některé vycházejí (bohužel) na víkendy.

Sociální pojištění 2016
Záloha na sociální pojištění se obecně odvozuje 
od dosaženého zisku a vyměřovací základ OSVČ se 
stanovuje jako jeho jedna polovina. Sazba pojištění 

pak činí 29,2 %. V případě, že je vyměřovací základ 
OSVČ nižší než stanovený minimální vyměřovací zá-
klad, platí pro OSVČ právě ten minimální a OSVČ bude 
platit také jen minimální zálohu na pojistné. (Ačkoli je 
samozřejmě možno platit si dobrovolně zálohy vyšší.)
V případě hlavní činnosti minimální zálohu vypočte-
me jako 29,2 % z jedné čtvrtiny průměrné mzdy, tedy 
z částky 6752 Kč (tj. minimální měsíční vyměřovací 
základ), protože je nutné ještě zaokrouhlit na celé ko-
runy. Podle těchto pravidel tedy získáme minimální 
zálohu na pojistné pro rok 2016, která činí po zao-
krouhlení 1972 Kč. Oproti loňskému roku se tedy zvýší 
o 29 Kč. Roční minimální vyměřovací základ u činnosti, 
která trvala po celý rok, tedy všech 12 měsíců, odpo-
vídá částce 81 024 Kč (6752 × 12). Pokud by činnost 
netrvala celý rok, násobí se minimální vyměřovací zá-
klad jen počtem měsíců, ve kterých činnost skutečně 
trvala. Maximální vyměřovací základ se naproti tomu 
stanoví jako 48násobek průměrné mzdy, takže pro rok 
2016 bude činit 1 296 288 Kč. Pokud byste dosáhli se 
svým ročním příjmem nad tuto hranici, nebudete 
od této částky platit další nemocenské ani důchodové 
pojištění ani odvádět solidární přirážku.
V případě vedlejší činnosti se minimální záloha pro 
OSVČ, které vykonávají vedlejší činnost, vypočte jako 
29,2 % z jedné desetiny průměrné mzdy (minimální 
měsíční vyměřovací základ pro vedlejší činnost), tedy 
jako 29,2 % z částky 2701 Kč (zaokrouhlujeme na celé 
Kč nahoru). Pro rok 2016 tedy bude platit minimální 
záloha ve výši 789 Kč (záloha se také zaokrouhluje na 
celé koruny nahoru), což je o 11 Kč více než v roce 
2015. Roční minimální vyměřovací základ u vedlejší 
činnosti, která trvala po celý rok, tedy všech 12 mě-
síců, odpovídá částce 32 412 Kč (2701 × 12). Pokud by 
činnost netrvala celý rok, násobí se minimální vymě-
řovací základ jen počtem měsíců, ve kterých činnost 
skutečně trvala. Rozhodná částka pro vedlejší činnost 
je 64 813 Kč.

Nemocenské pojištění 2016
Minimální záloha na nemocenské pojištění se nemění 
a zůstává na 115 Kč, protože nedošlo ke změně mini-
málního vyměřovacího základu pro OSVČ. Ten tedy 
stále činí 5000 Kč. Stejný zůstává vyměřovací základ, 
který zakládá účast na nemocenském pojištění. Pro 
zaměstnané s příjmem do 2500 Kč měsíčně to tedy 
znamená, že se neúčastní nemocenského a důchodo-
vého pojištění.

Zdravotní pojištění 2016
Vyměřovací základ pro výpočet záloh na zdravotní 
pojištění tvoří jednu polovinu dosažených příjmů 
po odečtení výdajů, ať už skutečně vynaložených nebo 
uplatněných paušálem. Sazba zdravotního pojištění je 
pak 13,5 % z vyměřovacího základu. Minimální záloha 

ZMĚNY V ROCE 2016

Ing. R. Šmídová, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická 
v Praze

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

Ing. Radana Šmídová, Ph.D.
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na zdravotní pojištění se ale opět odvozuje od všeo-
becného vyměřovacího základu a přepočítacího koe-
ficientu a poté opět ze sazby pro pojistné ve výši 13,5 
%. Vypočítáme ji tedy jako polovinu částky průměrné 
mzdy, kterou násobíme sazbou 13,5 %. Nová výše zá-
lohy pro rok 2016 činí 1823 Kč po zaokrouhlení na celé 
Kč nahoru (minimální měsíční vyměřovací základ činí 
13 503 × 13,5 %), což je o 26 Kč více než v loňském 
roce. Maximální vyměřovací základ není u zdravotní-
ho pojištění stanoven.

Vyšší zdanění hazardu
Hazardní hry jsou od roku 2016 více zdaněny. Místo 
nynějších 20 procent budou loterie zdaněny 23 pro-
centy, pro hrací automaty bude nově sazba 28 pro-
cent. Zvýší se i denní poplatek za hrací automat, místo 
nynějších 55 korun se bude platit 80 korun. Jedná se 
o vládní návrh zákona, který je klíčový pro ministra fi-
nancí Andreje Babiše. Vyšší zdanění přinese do státní 
pokladny dvě miliardy korun. Takovéto zdanění hazar-
du by ale podle plánů vlády mělo platit pouze pro rok 
2016. Ve Sněmovně nyní totiž leží „velký” vládní zákon 
o hazardu, podle kterého by od roku 2017 vznikly tři 
daňové sazby ve výši 28, 30 a 35 procent.

Zrušení druhého pilíře důchodového spoření
S rokem 2016 definitivně končí druhý pilíř důchodové-
ho spoření, který v roce 2013 prosadila pravicová vláda 
Petra Nečase (ODS). Do druhého pilíře vstoupilo cel-
kem 85 tisíc lidí, peníze by měli dostat zpět nejpozději 
do ledna 2017. 

Kontrolní hlášení u daně z přidané hodnoty
Asi nejvýznamnější novinkou v oblasti daní je povin-
nost firem i podnikatelů podávat kontrolní hlášení 
u daně z přidané hodnoty (DPH). Celkově se opatření 
dotkne zhruba 550 tisíc plátců DPH. Spolu s tím rov-
něž musí všichni plátci DPH začít podávat přiznání 
elektronicky, neboť dosud existující výjimka pro fyzic-
ké osoby totiž přestane platit. Kontrolní hlášení k DPH 
jsou jedním z nástrojů, které mají zabránit daňovým 
únikům. Vzhledem ke zvýšené administrativní zátě-
ži, kterou s sebou přináší, však sklízejí od plátců DPH 
velkou kritiku. Firmy budou muset podávat kontrolní 
hlášení každý měsíc. První hlášení tak budou muset 
podat do 25. února 2016. Pro fyzické osoby, které jsou 
plátci DPH, bude lhůta pro kontrolní hlášení závislá 
na lhůtě přiznání u DPH. Fyzické osoby mohou přizná-
ní podávat měsíčně nebo čtvrtletně. Čtvrtletní plát-
ci DPH tak první kontrolní hlášení musí podat do 25. 
dubna 2016. Vedle toho budou mít všichni plátci 
od ledna povinnost podávat dokumenty k DPH fi-
nanční správě elektronicky.

Snazší vydávání dokladů
Cestovatelé jistě ocení, že od ledna je nově možné 
zažádat o cestovní pas na jakémkoliv úřadu. Dopo-
sud o něj bylo možno zažádat pouze v místě bydliště, 
což mohlo některým lidem způsobovat komplikace. 
Změna čeká také seniory starší 70 let, těm budou 
od ledna úřady vydávat občanské průkazy s prodlou-
ženou platností na 35 let. Nebudou si je tak muset mě-
nit každých deset let. Ten, kdo nehlídá platnost svého 

cestovního pasu, si však bude muset trochu připlatit, 
pokud se dostane do nouze - od roku 2016 totiž zdra-
ží takzvané expresní pasy. Místo dosavadních 1500 
korun lidé zaplatí 4000 korun. Za tento příplatek se 
však urychlí vydání dokladů - potrvá maximálně šest 
pracovních dní, zatímco doposud na tento úkon měly 
úřady patnáct dní. Děti do 15 let budou mít „rychlý“ 
pas za 2000 korun místo současné tisícikoruny. Pasy 
budou výhradně se strojově čitelnými biometrickými 
údaji a nebudou mít omezenou půlroční platnost jako 
nyní. Základní cena pasu, pro jehož vydání je měsíční 
lhůta, zůstává na 600 korunách. Lidé si navíc budou 
moci pasy i občanské průkazy vyzvednout i na jiném 
úřadu, který uvedou v žádosti. Za takovou službu ale 
připlatí stokorunu.

Speciální registrační značky 
Tuto změnu jistě přivítají někteří motoristé. Od 1. led-
na 2016 si totiž mohou za poplatek konečně vybírat 
čísla i písmena na registrační značce podle své libosti. 
Značka na přání bude mít osm alfanumerických zna-
ků místo nynějších sedmi, minimálně jeden ze znaků 
musí být číslo. Značka přijde na pět tisíc korun. Auto 
má však dvě značky, takže opatřit automobil značkou 
na přání bude stát deset tisíc korun. Nebude už vá-
zána na konkrétní auto či motocykl, ale bude možné 
ji při každé změně vozidla přenášet, a tedy používat 
doživotně.

Vyšší rychlost na vybraných silnicích
Motoristy – závodníky potěší i zvýšení nejvyšší rych-
losti na vybraných silnicích I. třídy, které vypadají jako 
dálnice, ale je na nich zatím omezená rychlost na 90 
km/h. Nově je možné legálně jet až 110 km/h. Jedná 
se o 24 úseků, u nichž bylo navrženo zvýšení rychlosti. 
U většiny úseků se změn řidiči dočkají na jaře příštího 
roku. Změna totiž nenastane hned první den nové-
ho roku, ale po úpravě dopravního značení a dohodě 
krajů se silničáři. Poslanci naproti tomu zamítli návrh, 
aby se zvýšila rychlost na některých úsecích dálnic ze 
130 na 150 km/h. 

DPH u nemovitostí platí kupující
Od ledna začíná platit rozšíření přenesené daňové 
povinnosti DPH na dodání nemovité věci. Dosud 
DPH z prodeje nemovitosti platil prodávající. Kupující 
tedy původnímu majiteli zaplatil jak kupní cenu ne-
movitosti, tak i DPH, jejíž odpočet mu následně vracel 
finanční úřad. Od Nového roku DPH z prodeje nemo-
vitosti odvádí kupující, který zároveň uplatní nárok 
na odpočet daně.
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Ekonomika

Dražší cigarety
Kuřáci zřejmě neocení, že krabička cigaret zdraží o 
tři až čtyři koruny. Zvýší se totiž spotřební daně z ci-
garet a dalších tabákových výrobků. Vyšší daň se tak 
bude týkat i doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření, 
ale i surového tabáku. Důvodem pro zvýšení sazeb je 
hlavně evropská směrnice, která požaduje spotřební 
daň 90 eur na 1000 kusů cigaret. Slabší kurz koruny 
by bez zvýšení sazeb při přepočtu požadované saz-
by způsobil, že by Česko svůj závazek nedodrželo a 
zemi by hrozily sankce. Daně tvoří více než 80 procent 
ceny cigaret – tento podíl přitom v posledních letech 
ještě stoupá. Ministerstvo v návrhu počítá s tím, že by 
rozpočet touto změnou mohl získat v roce 2016 až 3,3 
miliardy korun.  Ke zvyšování spotřební daně z cigaret 
a dalších tabákových výrobků bude docházet ještě 
v dalších dvou letech. Zdražování tedy nekončí.

Naopak radost budou mít kuřáci jistě z toho, že pro-
tikuřácký zákon zatím platit nebude. Zákaz kouření v 
restauracích měl původně platit od ledna 2016. Nor-
ma ale ve Sněmovně prošla teprve prvním čtením a 
u zákonodárců vyvolala vášnivou debatu. Kdy bude 
tedy protikuřácký zákon platit, není zatím jasné. 

Ani klíčový zákon ministra fi nancí Andreje Babiše o 
elektronické evidenci tržeb zatím platit nebude. Opo-
zice v čele se šéfem TOP 09 Miroslavem Kalouskem jej 
úspěšně blokuje a hodlá to dělat i několik let.

Odpočty na děti zatím také ještě zůstávají s otazníky. 
Původně totiž mělo opět vzrůst daňové zvýhodnění 
na druhé dítě a další dítě. Na druhé dítě v rodině se 
mělo zvýšit o 100 korun měsíčně. Na třetí a další dítě 
mělo stoupnout o 300 korun měsíčně. Pro rodiny s 
jedním dítětem se výše slevy měnit nemá. Příslušnou 
změnu zákona ale ještě poslanci neschválili. Druhé 
čtení zákona by mělo proběhnout na první schůzi v 
novém roce. To by mohlo znamenat platnost zákona 
v březnu. Zákon je ale navržen tak, aby sleva byla v 
ročním zúčtování poskytnuta zpětně i za měsíce, ve 
kterých zákon ještě nebude platit. <<<

Článek je zpracován jako jeden z výstupů výzkumného projektu 
Fakulty financí a účetnictví VŠE, který je realizován v rámci insti-
tucionální podpory VŠE IP100040.
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KREATIVITA

>>> Coby pilná školačka, dychtivá po vědě a po-
znání, plačíc jsem opouštěla vyučování, že už to zase 
skončilo. Nemohla jsem se dočkat rána, až půjdu natěšená 
s taškou na zádech, vstřebávat další důležité informace.
Až jednoho dne se to stalo! Zůstalo mi to v hlavě na-
pořád!
Čekajíc na nový den, až si budu zase vykračovat pyš-
ná jako páv, tak toužebně čekajíc na ráno, až, až jsem 
zaspala! Ale nejen já, ale i můj starší bratr, který mě a 
mojí sestru doprovázel do školy!
To ráno bylo rychlé, tak moc rychlé, že jsem si nesta-
čila vyčistit zuby! Honem, honem naházet oblečení a 
kvapem do školy! Už nevím, co jsme měli za předmět, 
vím jen, že jsem stála u tabule a paní učitelka vyzví-
dala….věděla jsem to, ale zarytě jsem mlčela! Vždyť 
jsem přece neměla vyčištěné zuby!!! Bylo to v první 
třídě, podotýkám. To byl první impuls, kudy se budou 
ubírat moje kroky. Když jsem se v deváté třídě měla 
rozhodovat o mém povolání a pan učitel navrhl mimo 
jiné i práci zubního laboranta, nebylo pochyb!
Jak hrdá jsem byla na svůj výběr a pyšná na všechny 
proměny sádrových a voskových kvádrů, ze kterých 
se tvořila umělecká díla zubních velikánů!
Po škole jsem se dostala do dobré zubní laboratoře. 
Měla jsem dobře našlápnuto, šťastná, že mohu vytvá-
řet náhrady všeho druhu. Selekce laborantů se mi pří-

JAK PŘEŽÍT A NEZBLÁZNIT SE ANEB, 
JAK SE TO STANE KDYŽ…..
TI SUDIČKY DAJÍ ,,ZUBY,, DO VÍNKU.

Jitka Čejkovská

čila maximálně! Nesnášela jsem nástupy ,,linkového,, 
systému! Měla jsem ráda rozmanitost snímacích a fi x-
ních náhrad! Čím složitější, tím lépe pro mě. Práce bylo 
hodně, moc, nejvíc! Celou si mě podmanila, bez nároku 
na odpočinek, zábavu i nemoc! Práce bylo tolik, až se 
mi často chtělo zvracet, záda bolela po 16-ti hodino-
vém maratonu tak, že se to vypovědět nedá. Ale, když 
jsem vyčerpaná odevzdávala hotová díla, v tu chvíli 
ze mne spadla únava a já jsem se zas těšila na novou 
práci!
Tak to šlo dál a dál, celá léta, až najednou zjistíš, že už 
Tě nepotřebují. Jsi jak v železné kleci, kolem Tebe cho-
dí známé tváře, ale nikdo Tě nevidí, nikdo si nevšímá, 
nikdo neotvírá! Hodně to bolí. V tu chvíli, protože máš 
zuby zakousnuté hluboko pod kůží a shodou náhod, 
přichází myšlenka, vytvořit zubní dílo na jiné platformě.
Přežít a nezbláznit se! Vy, kteří to máte stejně jako já, 
jistě chápete, že zubní kreace mohou potěšit oko vaše 
a potažmo vašeho okolí. Přeji vám i sobě, ať se má díla 
líbí, osloví a najdou pohlazení na duši vaší a vašich 
blízkých! Přeji vám hodně štěstí. <<<Mezinárodní 
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UMĚNÍ NASLOUCHAT: KLÍČOVÝ PRVEK 
ÚSPĚŠNÉ KOMUNIKACE

PhDr. Jana Sládková, MBA

>>> „Pravděpodobně nejlepší způsob, jak vycházet 
s lidmi, je naslouchat jim s porozuměním. Ale jen velmi 
málo lidí praktikuje tuto bílou magii.“
O.W.Holmes

Naslouchat není totéž, co slyšet. Slyšet dokáže téměř 
každý – pokud jedinec netrpí zvláštní poruchou, auto-
maticky vnímá, co se kolem něj děje. 
Ale víte, že běžný posluchač zachytí pouze kolem 50% 
vyřčených informací? 
Ten, kdo dokáže dobře naslouchat, se velmi často do-
zví to, več by se jinak ani neodvážil doufat!
Kdo dokáže pozorně naslouchat, velmi brzy zjistí, co 
ten druhý chce, co zamýšlí, z čeho má obavy. Dokáže-
te – li někoho přimět, aby se rozhovořil, pak nemůže 
utajit své skutečné pocity a motivy. I kdyby se snažil 
sebevíc, jeho podvědomí vždy projeví jeho skutečné 
pocity a myšlenky.  
Mezilidské vztahy jsou dvousměrnou komunikací, 
mezi lidmi stále dochází k akci a reakci. Nevíte-li, co 
druzí chtějí, nejste s nimi v kontaktu. Nejste-li s někým 
v kontaktu, nedokážete ho ovlivnit a přesvědčit, nepo-
rozumíte mu. Pokud druhému neporozumíte, nevíte 
o něm nic!

Proč je správné naslouchání tak důležité?
Správným, aktivním nasloucháním potvrzujete vý-
znam a důležitost toho druhého. Tím, že mu naslou-
cháte, vlastně říkáte: „To, co říkáte, je důležité. Vy jste 
významný člověk!“  Aktivním nasloucháním zvyšujete 
sebedůvěru druhého. Posilujete jeho přesvědčení, že 
je výjimečný. Každý člověk je jedinečnou osobností a 
jeho nejsilnějším instinktem a potřebou je tuto osob-
nost prosazovat a bránit.
Svým pozorným nasloucháním druhému současně 
říkáte: „Stojí za to vás poslouchat“. Tím opět zvyšuje-
te jeho sebeúctu, protože každý člověk věří, že má co 
říct. Opravdu každý. Naopak nejhorší urážkou je, po-
kud někoho odbudete, aniž vyslechnete, co vám chce 

říci. Pokud mu nevěnujete při řeči pozornost, pokud 
mu skáčete do hovoru a přerušujete ho. Pokud mu 
dáváte ostentativně najevo, že s ním jen ztrácíte svůj 
drahocenný čas. 
Mnoho problémů vzniká jen proto, že někdo není 
ochoten či schopen toho druhého vyslechnout.

Proč nedokážeme správně naslouchat?
Důvodů je celá řada. Primárně je každý jednotlivec 
soustředěný sám na sebe, na své EGO v psychické i fy-
zické podobě (což je ve skutečnosti nejsilnější vrozená 
potřeba). Je soustředěný na to, jakou pozici zaují-
má ve společnosti, ve skupině primární i sekundární. 
Každá sociální skupina má ve své podstatě zakódován 
určitý samoorganizující princip. Princip hierarchizace 
(řazení jednotlivců ve skupině od toho nejdůležitější-
ho, vůdce (alfa), po toho nejméně důležitého (ome-
ga) je všudypřítomný. Zajímáme se o to, jak nás druzí 
vnímají, jak silnou máme pozici, jedinec se chce cítit 
důležitým, chce být vnímán jako „někdo“. 
Každý člověk touží po uznání. Mnohdy touží po uznání 
druhých jen proto, aby mohl uznávat sám sebe. Svou 
roli hrají jak vnitřní, tak vnější faktory. Jedinec může 
být labilní, netrpělivý, úzkostný, plný negativních zá-
žitků, pod vlivem silných emocí. Stresujícím prvkem 
pro něj může být v podstatě cokoliv -  individuální 
psychické příčiny i individuální fyzické příčiny,  fakto-
ry psychologické, vztahové stresory (úmrtí v rodině, 
rozvod,  neshody v rodině, odchod dětí z rodiny), pra-
covní a výkonové stresory, sociologické faktory  (ne-
spokojenost v práci, šikana na pracovišti, přetěžování, 
nedostatečné ohodnocení práce), stresory související 
s životním stylem (nevyhovující bydlení,  stereotypní 
životní styl, uzavřenost rodiny, nedostatek prostoru 
pro seberealizaci)… Svou roli mohou hrát i vnější fak-
tory – nepříznivé okolní prostředí, přeplněná místnost, 
hluk, zima nebo naopak přílišné teplo (všimli jste si, 
jak stoupá nervozita lidí a klesá vzájemná tolerance 
v prostředí, kde je např. úporné vedro, prostory jsou 
přeplněné a dochází k tlačenici?), smog nebo kouř, 
místnosti nevětrané…Významným faktorem může 
být i vztah k řečníkovi – posluchač ho nerespektuje, 
přehlíží, hodnotí ho negativně, svou roli mohou hrát 
třeba i neopodstatněné předsudky, domněnky, před-
časné soudy apod.

„Čím více mluvíš, tím méně si toho lidé pamatují“:  
Způsoby naslouchání: Nenaslouchání 
- plně přestaneme poslouchat mluvčího, hledíme 
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do prázdného prostoru mezi námi a věnujeme se 
svým vlastním myšlenkám. V podstatě jsme „vypnuli“ 
příjem.  Někdy slyšíme zvuk slov, ale nevnímáme je. 
Jsme mimo.
Pokud tento jev u svého partnera zpozorujete, zmlk-
něte. Je zbytečné cokoliv říkat. A možná budete pře-
kvapeni, že si toho váš partner ani nevšimne. Většinou 
nemá význam se k tomu vracet a cokoliv vyčítat; po-
kud to, jste říkali, považujete za skutečně důležité, je 
možné to zopakovat.

Automatické odpovídání
Setkáváme se s ním v případech, kdy jeden z dvoji-
ce komunikujících je celý natěšený, aby si mohl po-
povídat a vyjádřit své pocity a postřehy  a druhému 
se nechce ani poslouchat, natož odpovídat. Klasicky 
při příchodu unaveného muže z práce domů nebo 
aktivního pubertálního jedince, na něhož rodiče dotí-
rají únavnými dotazy. Takže aktivnější jedinec dostává 
automatické odpovědi, nad nimiž se nemusí přemýš-
let. Všichni jsme se s tímto způsobem komunikace už 
prakticky setkali. Veselo může být v okamžiku, kdy do-
tazující se jedinec pochopí situaci a vypálí dotaz, který 
by za normálních okolností  kladně zodpovězen nebyl.
-  „Jak bylo dnes ve škole?“
-  „Jó, dobrý.“
-  „A zvládl jsi tu písemku?“
-  „Jó, dobrý.“
-  „A co učitelka, nebyla moc přísná?“
-  „Jó, dobrý.“
-  „Takže vyneseš smetí, umyješ nádobí a půjdeš nakoupit?“
-  „Jó, dobrý…………………….Cože?!“

Vypozorované techniky obchodníků říkají, že pokud 
zákazník na položené otázky 5x po sobě odpoví „ano“, 
má tendenci i na šestou otázku odpovědět „ano“.
V praxi se spíš vyplatí vyjádřit skutečný stav – např.: 
„Promiň, ale teď jsem tak unavený, že ani nejsem schopen 
vnímat, co říkáš. Na hodinku si odpočinu a pak už tě vy-
slechnu, ano?“

Opakování posledních slov
Tento způsob vnímání je označován jako poslouchá-
ní jedním uchem. Mluvčímu nevěnujeme pozornost 
a věnujeme se vnitřnímu monologu. Když se na nás 
přednášející obrátí s kontrolní otázkou „Co jsem teď ří-
kal?“ jsme schopni maximálně zreprodukovat zpaměti 
několik posledních slov, ale smysl řečeného nám uniká.

Aktivní odpovídání na otázky
Při skutečně aktivním naslouchání musí posluchač ne-
jen naslouchat slovům, ale také přemýšlet o informa-
cích a jejich významu. Kladení otázek je nejlepší způ-
sob, jak si ověřit, zda ten druhý skutečně naslouchá. 
Protože však musíme respektovat EGO toho druhého, 
je důležité položit otázku tím způsobem, abychom se 
druhého v žádném případě ani náznakem nedotkli. 
Věta: „Můžeš mi říct, jak jsi to pochopil?“ se druhého spo-
lehlivě dotkne (většinou je vnímána tak, jako že poslu-
chače považujeme za nechápavého). Formulace musí 
být citlivá. 

Např.: „Chtěla bych si ověřit, jestli to, co mám na mysli, 
jsem vyjádřila srozumitelně. Můžete mi prosím říct, jak jste 
to pochopila?“
Pokud zjistíte, že druhá strana nepochopila, je to sig-
nál, že formulace nebyla vhodná a srozumitelná. Takže 
zformulujeme tvrzení znovu.
Otázky podobného typu je vhodné si připravit pře-
dem, v praxi je budeme hodně často potřebovat a 
přímo v diskusi je obvykle nevytvoříme.

Aktivní využívání získaných informací
Pokud posluchač naslouchá skutečně pozorně, doká-
že o získaných informacích přemýšlet, je schopen je 
zopakovat a předat druhým. Dokáže i odpovědět na 
otázky třetích osob týkající se informací, které pochá-
zejí od původního mluvčího.

Empatické naslouchání: naslouchat „duši“
„To nejdůležitější v komunikaci je slyšet to, co nebylo řečeno“
P. Drucker

Tento způsob naslouchání neznamená jen aktivní na-
slouchání slovům druhého, ale naslouchání i jeho po-
citům, emocím, jeho potřebám (EGO, uznání, respekt, 
čest, jistota, bezpečí) ale i záměrům a mnohdy netu-
šeným cílům. Je to naslouchání duši toho druhého. 
V okamžiku, kdy dokážeme tímto způsobem naslou-
chat, plně se propojíme s druhou bytostí. Nevidíme, 
neslyšíme, necítíme, nevnímáme nic jiného, než toho 
druhého. Jeho slova, gesta, mimiku, řeč těla, zaváhání, 
čteme mezi řádky. Jenom vnímáme. Klíčové: nehod-
notíme! Neposuzujeme! Jenom vnímáme. Citlivě rea-
gujeme i na nevyřčené pocity. Vciťujeme se!
Tato metoda je opravdu velmi, velmi účinná.
Jak ji ale zvládnout? Obtížný úkol v tom okamžiku, kdy 
naše vlastní EGO se dere do popředí, myšlenky uhýba-
jí a skáčou a máme tendenci zabývat se pouze sami 
sebou. Navíc v atmosféře častého multitaskingu, kdy 
jsme nuceni zvládat řadu úkolů současně a mozek 
zrychleně přepíná mezi jednotlivými úlohami. Což ve 
svém důsledku vede k závažným problémům s kon-
centrací. 
Jak se tedy plně koncentrovat na toho druhého? 
Můžeme použít (a postupně trénovat) metodu pro-
gramování podvědomí, kdy vlastnímu vědomí (a ná-
sledně podvědomí) předáme instrukci: „Teď pozorně 
naslouchej! Dozvíš se něco velmi zajímavého!“  Bu-
dete velmi překvapeni, co nastane.  Uvidíte a uslyšíte 
nečekané. Vaše tempo se zpomalí, budete se plně 
soustředit na toho druhého, začnete vnímat nejenom 
to, co říká, ale i intonaci, tempo, začnete si všímat i řeči 
těla a postupně se plně vcítíte do pocitů druhé osoby. 
Mimochodem, tato instrukce je skvěle použitelná i v 
okamžiku, kdy jste nuceni věnovat pozornost osobě, 
které zrovna nemáte nejmenší chuť pozornost věno-
vat.

PhDr. Jana Sládková, MBA, www.janasladkova.cz
IN LINE COMMUNICATIONS, s.r.o., 
www.vzdelavanisester.cz
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>>> S nostalgií vzpomínáme na poslední ročník 
DENT CUP v r. 2011, pořádaný na pražském Výsta-
višti při stomatologické výstavě Pragodent. Naše 
studentka Nella Kupkovská obsadila 1. pozici. Téměř 
paralelně probíhá mezinárodní soutěž studentů 
zubních techniků v Maďarsku, která se konala ve 
dnech 1. 10. - 3. 10. 2015 na výstavišti SYMA Sport při 
výstavě DENTAL WORLD v Budapešti. 

Ačkoli se jednalo o mezinárodní setkání, pozvání 
využil z České republiky jen jeden reprezentant. 
Naše barvy hájil Jaromír Drkal, student 3. ročníku 
oboru Diplomovaný zubní technik z VOŠZ a SŠZ 
v Ústí nad Labem. Zastupovat nás měla ještě 

I STUDENTI DŮSTOJNĚ HÁJÍ ČEST PROFESE 
ZUBNÍCH TECHNIKŮ

Mgr. Břetislav Matyáš

FINÁLNÍ UKÁZKY SOUTĚŽNÍCH PRACÍ

Veronika Ulipová, která se však ze zdravotních dů-
vodů nezúčastnila. 

      
V třídenním klání soutěžící zhotovovali kovokera-
mický můstek v celém rozsahu dolního frontálního 
úseku chrupu, inlay z fotokompozitního materiá-
lu na první dolní molár a anatomickou voskovou 
modelaci druhého dolního premoláru. Materiály 
používané pro vyhotovení výše uvedených vý-
robků zaštítila japonská firma GC. Všechny práce 
dosahovaly velmi podobné úrovně, o to složitější 
bylo rozhodování poroty určit tři nejlepší. I když náš 
reprezentant neobsadil žádnou medailovou pozici, 
práce, kterou si ze soutěže přivezl, dosahovala vel-
mi dobrých kvalit jak v preciznosti provedení, tak 
i po stránce estetické a náš student obstál se ctí. 
Získání zkušeností a možnost porovnat styl práce 
se zahraničními kolegy je zajisté velkým přínosem. 

      
Úroveň vzdělávání profese zubních techniků s mož-
ností porovnání v celostátním měřítku nabízí u nás 
v současné době pouze soutěž Škola roku pod zá-
štitou Komory zubních techniků, za což jí patří velké 
poděkování. 
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no i našim pedagogům, kteří se podíleli na profesní 
přípravě pana Myšičky. 

V dohledné době by mělo dojít i k legislativním 
úpravám v systému vzdělávání zdravotnických ne-
lékařských oborů a není zcela jasná budoucnost 
tohoto poměrně atraktivního oboru. V současnosti 
se změny ve Školském zákonu nachází ve fázi pro-
jednávání transformační komisí. <<<

Čest zubních techniků hájí naši studenti a absol-
venti v zahraničí, především u našeho spolupracu-
jícího partnera Schütz - Dental v Oberfrauendorfu 
a Drážďanech.

Při zhotovování stomatologické protetiky se vedle 
klasických postupů stále více uplatňují nové tech-
nologie. Na tento vývoj je nutno patřičně reagovat 
i při vzdělávání budoucích zubních techniků.  Na 
VOŠZ a SŠZ v Ústí nad Labem jsou změny plně re-
spektovány a proto před nedávnem prošel celý vý-
ukový areál rozsáhlou rekonstrukcí včetně technic-
kého zázemí. Prioritní je také bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci zubního technika. Proto jsme v sou-
časné době vybavili výukové laboratoře kvalitněj-
šími odsávacími jednotkami a pro ochranu zraku 
plnospektrálním osvětlením. Dnes již zcela běžné 
práce z keramických materiálů doplnila zařízení na 
výrobu protetiky zhotovené pomocí počítače. Kro-
mě speciální učebny pro tyto technologie s vlast-
ním frézovacím zařízením v hojné míře využíváme 
spolupráce s frézovacím centrem u již zmíněného 
zahraničního partnera, kde nám umožní všechny 
navržené keramické systémy pomocí CAD/CAM 
dovést v rámci školní výuky do úplného finále. Na 
některých výrobních fázích se podílí sami studenti, 
kteří zde vykonávají v průběhu studia předepsanou 
odbornou praxi.

Velkým přínosem příhraniční spolupráce se saským 
partnerem jsou specializovaná školení, odborné 
stáže a exkurze pro stomatology, zubní techniky, 
pedagogy a studenty. Opět se zde plně realizují 
naši absolventi velmi fundovaně předávající nabyté 
odborné znalosti a zkušenosti. Získané informace 
se v maximální míře promítají do výuky. Reflexí na 
náš vzdělávací systém jsou i pracovní nabídky ze 
strany německých zubních laboratoří, kde se naši 
absolventi po ukončení vzdělávání velmi dobře 
uplatňují. 

V závěru nesmíme zapomenout na velkou udá-
lostí loňského roku, kterou byla zpráva z Londýna, 
kde náš absolvent Petr Myšička zvítězil společně 
se svým partnerským stomatologem v soutěži 
Aesthetic Dentistry Awards 2015 a Aesthetic Dental 
technician 2015 UK. Velké poděkování bylo vyřče-
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PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ ROK 2016

VZDĚLÁVÁNÍ

Dvoudenní praktický kurz
“RŮŽOVÁ ESTETIKA” U SNÍ-
MATELNÝCH NÁHRAD
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Viktor Fürgut
Termín: 16.9.  – 17.9.2016
Téma kurzu: Jedná se o kurz Mistra zub-
ní techniky z Německa. Cílem je teorie a 
praktický nácvik vysoce estetické a přiro-
zené probarvení a modelace dásní u sní-
matelných náhrad. Kurz doposud nebyl 
v ČR a je omezen pouze na 7. účastníků.
Místo konání: Dental Training Centrum 
Praha
Cena kurzu: 15.000,-  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

Jednodenní praktické školení
VITA VM LC A VITA VM LC 
FLOW - NOVINKA
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Čeněk Neruda
Termín: 3. 6. 2016
Téma kurzu: Jeden fazetovací kompozit-
ní materiál, dvě konzistence, nové mož-
nosti v konceptu VM. 
Místo konání: Dental Training Centrum 
Praha
Cena kurzu: 2.000,- Kč vč. DPH 
Bodová hodnota: 4 kredity
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274 783 114, 
278 814 404, email: interdent@interdent.cz, 
www.interdent.cz

Jednodenní praktické školení
SIRONA INEOS X5 A CEREC 
INLAB CAD 15 A CAM 15.1
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Tom Arslanian
Termín: 10. 6. 2016
Téma kurzu: Seznámení se s programem 
inLab CAD ; CAM a scanerem inEos X5, 
fréza MCXL a MCX5 open system. Stl 
formáty. Praktická ukázka frézování. Or-
dinační scaner Apollo. Školení je určené 
pro zubní lékaře i zubní techniky. V ceně 
školení je občerstvení a oběd.
Místo konání: Dental Training Centrum 
Praha
Cena kurzu: 700,-  Kč vč. DPH 
Bodová hodnota: 4 kredity
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274 783 114, 
278 814 404, email: interdent@interdent.cz, 
www.interdent.cz

Dvoudenní praktický kurz
KOVOKERAMIKA - MISTROVSKÝ
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Renato Carretti
Termín: 22. 9. - 23. 9. 2016
Téma kurzu: Žádná barva není problém! 
Renato Carretti - mistr zubní technik ze 
Švýcarska v Praze opět ukáže své umění. 
Individuální vrstvení keramických ma-
teriálů VM 13 a VM 9. Využití hmot VITA 

INTERNO v estetice frontálních zubů. apod.
Místo konání: Dental Training Centrum 
Praha
Cena kurzu: 15000,- Kč
(částku 7500,- hradí našim zákazníkům 
firma INTERDENT a VITA)
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
TELESKOPICKÁ NÁHRADA 
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Milan Kořánek
Termín: Termín dle počtu přihlášených
Téma kurzu: Teleskopická náhrada – 
jednoduše bez stresu. 
Zhotovení primárních a sekundárních 
dílů teleskopické náhrady z náhradního 
kovu s použitím speciální frikční fólie 
Usig Erkodent. 
Místo konání: Školící laboratoř Milevsko
Cena kurzu: 9.990,- Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274783 114, 
278 814 404, email: interdent@interdent.cz, 
www.interdent.cz

Dvoudenní praktický kurz
MAKE IT STYLE YOUR
IPS Style® & IPS Ivocolor

Přednášející: Ondřej Adam
Termín: 16. 6. - 17 6. 2016 začátek vždy 
v 9:00 hodin
Téma kurzu: Metalokeramika zažívá v po-
sledních letech v souvislosti s přesunem 
výroby konstrukčních částí na CAD/CAM 
zařízení znovuzrození. Přesto se v oblasti 
fazetovacích materiálů nestalo po dlou-
hé roky prakticky nic převratného. Tedy 
až doposud. Vlastním tématem kurzu je 
práce s novou kovokeramikou Ivoclar Viva-
dent IPS Style při zhotovení horního fron-
tálního můstku 21-23 na slitinu z náhrad-
ního kovu. Školení je zaměřené pro zubní 
techniky, kteří začínají pracovat nebo již 
pracují s kovokeramikou. Jak na získání 
nových poznatků nebo rozšíření stávají-
cích dovedností? Vysvětlení rozdílného 
použití a indikací IPS Style a IPS Style One, 
teorie vrstvení v souvislosti s optickými 
vlastnostmi původních rekostruovaných 
zubů, průběžná demonstrace a vlastní 
realizace učastníky, přizpůsobená jejich 
konkrétním schopnostem. 

Místo konání: HENRY SCHEIN 
Černokostelecká 24, Praha 10
Cena kurzu: 5.900,- Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
S sebou: modelovací a rotační nástroje 
na keramiku      
Kód kurzu:  JL7
Kontakt: Henry Schein s.r.o 
Telefon: 800 700 097 
Email: skoleni@henryschein.cz 
www.hsdental.cz 

Certifikovaný teoreticko-praktický kurz
FAZETOVACÍ SYSTÉM VISIO.LIGN
Přednášející: Karel Špička
Termín: na vyžádání
Místo konání: Plzeň, Brno
Další: maximálně 10 osob
Kontakt: Krbec Dent s.r.o. Tel.: 377 223 380, 
Fax.: 377 328 411, email: info@krbec..cz, 
www.krbec.cz

Certifikovaný teoreticko-praktický kurz
ZÁSUVNÉ SPOJE BREDENT
Přednášející: Karel Špička
Termín: na vyžádání
Místo konání: Plzeň, Brno
Další: maximálně 10 osob
Kontakt: Krbec Dent s.r.o. Tel.: 377 223 380, 
Fax.: 377 328 411, email: info@krbec..cz, 
www.krbec.cz

Certifikovaný teoreticko-praktický kurz
THERMOPLASTY BIO HPP
Přednášející: Karel Špička
Termín: na vyžádání
Místo konání: Plzeň, Brno
Další: maximálně 10 osob
Kontakt: Krbec Dent s.r.o. Tel.: 377 223 380, 
Fax.: 377 328 411, email: info@krbec..cz, 
www.krbec.cz

Certifikovaný kurz s Akreditovanou zubní 
laboratoří Eurodent
CAD/CAM WORKSHOP
Přednášející: Tomáš Skoupý
Termín: dle individulní domluvy
Místo konání: Brno, Praha, Plzeň
Další: maximálně 5 osob
Kontakt: Krbec Dent s.r.o. Tel.: 377 223 380, 
Fax.: 377 328 411, email: info@krbec..cz, 
www.krbec.cz

Certifikovaný kurz s Akreditovanou zubní 
laboratoří Eurodent
PRÁCE S IMPLANTÁTY
Přednášející: Tomáš Skoupý
Termín: na vyžádání
Místo konání: Brno
Další: maximálně 5 osob
Kontakt: Krbec Dent s.r.o. Tel.: 377 223 380, 
Fax.: 377 328 411, email: info@krbec..cz, 
www.krbec.cz

Certifikovaný kurz s Akreditovanou zubní 
laboratoří Eurodent
ZÁSUVNÉ SPOJE
Přednášející: Tomáš Skoupý
Termín: na vyžádání
Místo konání: Brno
Další: maximálně 5 osob
Kontakt: Krbec Dent s.r.o. Tel.: 377 223 380, 
Fax.: 377 328 411, email: info@krbec..cz, 
www.krbec.cz
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SOUTĚŽ

>>> Vážení čtenáři,

změna je život, a proto jsme pro vás připravili trochu 
jiné „SUDOKU“ než jste zvyklí. Nazývá se „SUDOKU - 
SAMURAI“ a je to vlastně takových pět sudoku v jed-
nom. Věříme, že vás zaujme, odreaguje od neustálého 
shonu, procvičí mozek, ale hlavně vás pobaví. 
Protože vám předkládáme něco nového, trošku složi-
tějšího, vybrali jsme úmyslně lehkou obtížnost. Doufá-
me, že se toho nezaleknete a dáte se s chutí do luštění. 

Takže neváhejte a zkuste si něco nového, něco co 
možná ještě neznáte. Hra funguje na stejném principu 
jako známé sudoku, jenže budete doplňovat o hodně 
více čísel, než jste zvyklí. Musíte složit najednou pět 
sudoku. Představte si, že máte v rozích 4 klasické su-
dokové čtverce a uprostřed jsou spojeny  středovým 
sudokovým čtvercem, s kterým mají společné vnitřní 

rohy. Proto si stále všímejte spojení v rozích. Řešte ten-
to hlavolam stejně, jako běžné Sudoku. Jen si pama-
tujte, že nesmíte mít stejné číslo v řadách, které spojují 
velký čtverec se středovým hlavolamem

Vyplňte sudoku samurai a pošlete nám čísla, která mají 
být v  zelených políčkách nejpozději do  1. 5. 2016 
(do 24.00 hod.) SMS zprávou na telefonní číslo +420 
602 224 298 ve tvaru: střední čtverec, spodní čtverec
nebo e-mailem na adresu: sekretariat@komorazt.cz 
V obou případech se nezapomeňte podepsat!!! 
Vylosovaný výherce obdrží cenu v  hodnotě  
500,- Kč. 

Výhercem z minulého čísla byla Soňa Adamová z Tá-
bora, které byla zaslána věcná cena v hodnotě cca 
500,- Kč. K výhře ji srdečně gratulujeme. <<<
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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:  7.

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 2016

číslo redakční uzávěrka
podklady pro reklamu

ve formátu PDF
distribuce 

2 22.8. 31. 8. 21. 9.

Seznam inzerentů

KZT ČR
strana 2

MAJOR SUPER LUX
nejpoužívanější pryskyřičné zuby v českých 
stomatologických laboratořích

stvořeny pro nový úsměv

Největší prodejce pryskyřičných zubů 

Jedině u nás máme celý sortiment skladem

Rychlost, pružnost, individuální přístup

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

20
LET S VÁMI

2016
1996

Zuby Major Super Lux a další dentální materiály můžete objednat 
přímo u obchodních zástupců Flavy při jejich pravidelných návštěvách 
vašich pracovišť, nebo telefonicky, případně v našem e-shopu či 
prostřednictvím e-mailové objednávky.

A4 - var2.indd   1 10.3.2016   9:43:49

Flava s.r.o.
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MyPlans
Medical 
division

www.myplans.cz

PlansPlansPlans
Medical Medical 
divisiondivisiondivision

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.
strana 25

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

3i™ je obchodní známka a Certain® je registrovaná obchodní známka Biomet, Inc., Indiana, USA. Astra Tech® je registrovaná 
obchodní značka Dentsply IH AB, Sweden. NobelActive® a NobelReplace® jsou registrované obchodní známky Nobel Biocare 
Holding AG, Switzerland. Straumann® je registrovaná obchodní známka Straumann Holding AG, Switzerland.

• Minimalizovaný schůdek

• Průběh gingivální části respektující vhojovací válečky

• K dispozici pro tyto systémy: 
 LASAK BioniQ®

 LASAK Impladent®

 3iTM Certain®

 Astra Tech®

 NobelActive®

 NobelReplace®

 Straumann®

Vlepované báze BioCam®

PRO VŠECHNY PŘEDNÍ SYSTÉMY
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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. 

pro rozsáhlé nosné konstrukce. pro rozsáhlé nosné konstrukce. pro rozsáhlé nosné konstrukce. 
Není abrazivní pro ostatní zuby Není abrazivní pro ostatní zuby – – enamel protilehlých enamel protilehlých enamel protilehlých enamel protilehlých enamel protilehlých enamel protilehlých 

Materiál má bílošedý odstín    Materiál má bílošedý odstín    Materiál má bílošedý odstín    Materiál má bílošedý odstín    Materiál má bílošedý odstín    Materiál má bílošedý odstín    Materiál má bílošedý odstín    
(možnost probarvení tradičními    (možnost probarvení tradičními    (možnost probarvení tradičními    (možnost probarvení tradičními    (možnost probarvení tradičními    

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

Krbec Dent s.r.o.
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Mezinárodní 
dentální veletrh 
a konference

26.-28.5. 2016 
Výstaviště Brno

Program konference 
a seznam přednášejících 

najdete na www.indent.cz

• Konference InDent 2016 (pátek, 
sobota) - zubní lékaři, zubní technici, 
dentální hygienistky, ortodontisté  
Témata konference: ortodoncie, 
implantologie, endodoncie, 
parodontologie, červená estetika, 
protetická stomatologie, 
stomatochirurgie

• Prekurz (čtvrtek) 
• Výstava dentálních materiálů, přístrojů, 

služeb a technologií
• Praktické ukázky a workshopy
• InDent párty s ohňostrojem

Veletrhy Brno a.s.
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Perfect Kiss
Snížený počet hmot – perfektní estetika – jednoduchá a bezpečná

To jsou důvody, proč se Kiss stala nejpoužívanější keramikou v řadě zemí za posledních 10 let. 
Stačí pouze jeden sortiment se 73 prášky k zhotovení 100% klinických případů.  
Vaše práce bude jednoduchá a bezpečná. V případě, že se budete potýkat s nedostatkem  
místa nebo budete potřebovat reprodukovat gingivu – Kiss Vám vždy nabídne řešení. K tomu 
slouží nový Kiss Artist Kit.  
Reprodukovatelné výsledky na obrovském množství použitelných kovových konstrukcí.

Distributor:  
HENRY SCHEIN s.r.o.
AZ Tower, Pražákova 69, 639 00 Brno / Černokostelecká 24, 100 00 Praha 10
www.henryschein.cz / obchod@henryschein.cz / zelená linka: 800 700 097

www.degudent.com
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