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 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.
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Editorial

Pokaždé, když sedím u počítače a mám psát editorial, 
tak si uvědomím, jak ten čas strašně letí a že půl roku 
zase uteklo jako voda. Ostatně nejlépe to vidím na své 
malé vnučce, která nedávno oslavila třetí narozeniny a 
mně připadá, že je to včera, kdy jsem tady psala, že se 
těším na její narození.

Dnes má tohle mrně už svůj vlastní, sice ještě malý ro-
zum, a nedá mi to podělit se s vámi o jeden malý záži-
tek. Prohlížíme si s vnučkou fotky a na jedné z nich je 
její maminka ještě za svobodna, na zádech má padák a 
chystá se k seskoku. Vnučka reaguje zvoláním: „Jé, to je 
moje maminka!“. „Ano je“, odpovídám. „Babi, a kde jsem 
já?, zeptá se bezelstně vnučka, protože většinu času trá-
ví s maminkou a je ji divné, že na fotce není také ona. 
Vzápětí následuje její další otázka: „A proč tam nejsem?“ 
„Ty tam nejsi, protože ses ještě nenarodila.“, snažím se 
odpovědět na obě otázky najednou. Ale to na vysvět-
lení nestačí a bombarduje mě znovu: „Babi, a proč jsem 
se ještě nenarodila?“ Vyhlašuji kapitulaci a svádím hovor 
úplně jinam, protože na některé otázky se prostě špatně 
hledá odpověď.

Otázky typu „proč“ jsou u tříletých dětí docela běžné, 
protože se učí, poznávají svět, hledají svou identitu. 
Ale není to doména pouze dětí, i dospělí mají spousty 
otázek, a to hlavně tehdy, když se zavádí něco nové-
ho, neznámého nebo povinného. V našem případě je 
to strašák s názvem GDPR (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů), kvůli kterému máte možná taky spous-
tu otázek, a my se vám na ně v našem magazínu bu-
deme snažit odpovědět. Nevím, zda se nám to podaří, 
protože při zpracovávání článku jsme se občas dostali 
do slepé uličky, podobně jako já s vnučkou, ale nejasné 
odpovědi jsme ověřili u právníků, kteří jsou v dané pro-
blematice přece jenom kovanější a kteří nám pomohli 
i s přípravou dokumentů. Ty budeme prezentovat na 
Sněmu KZT, na který jste zváni a pozvánka na něj v na-
šem magazínu nechybí. 

Další odborný článek odpovídá na otázku typu „proč“ 
a vysvětluje, proč v době, kdy řádí ve stomatologii vě-
deckotechnická revoluce v oblasti 3D, není zatím moc 
využívaná technologie zhotovování 3D modelů. V ma-
gazínu také najdete dvě zamyšlení jedno nad budouc-
ností stomatologie ve smyslu odpovědnosti a druhé 
zamyšlení je o ziskovosti laboratoří.

A když je to skoro celé o otázkách a zamyšleních, ukon-
čím svůj editorial stylově otázkou: Proč si zubní technik 
neumí vážit své práce? Možná vy na ni odpověď znáte, 
ale já bohužel ne. J
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>>> Vážení kolegové,

Rada KZT má plné ruce práce, období je opravdu 
hektické. Politici se snaží během krátké doby pro-
vést spoustu změn, mají na nás podnikatele řadu 
požadavků, zahlcují nás nejrůznějšími nařízeními….. 

Takže Rada KZT pracuje velmi intenzivně. Zpracová-
váme pro vás dokumentaci ke splnění požadavků 
nařízení EU o ochraně osobních dat /GDPR/- roz-
pracovanou obecnou problematiku najdete na 
stránkách tohoto magazínu.  Po dlouhých hodi-
nách rozkrývání se ukazuje, že mnoho požadavků 
směrnice máme mnozí už dávno ošetřeno ve svých 
vnitřních předpisech / např. mlčenlivost zaměst-
nanců v pracovních smlouvách, nebo zákaz vstupu 
nepovolaným osobám v provozním řádu, či zahes-
lovaný počítač/, přesto je třeba dát všemu nějakou 
ucelenou podobu, která vše shrne do jednoho cel-
ku. Ve spolupráci s advokáty pro vás připravujeme 
potřebné dokumenty, se kterými budete podrobně 
seznámeni na Sněmu KZT, a poté budou na požá-
dání rozeslány všem členům KZT. 
Snažíme se o co nejjednodušší a srozumitelné ře-
šení. 

Ústavní soud, zrušil 30. května 2017 část zákona o 
zdravotnických prostředcích, řešící úhrady protetic-
kých výrobků, a stanovil, že je nezbytné přijmout 

nové komplexní úpravy systému úhrad nejpozději 
do 31. 12. 2018. Dochází tedy k znovuotevření pro-
blematiky změn v sazebníku a úhradách, /nutno 
podotknout, že již po několikáté/ tentokrát se ale 
zdá, že díky nálezu Ústavního soudu, k aktualizaci 
sazebníku skutečně dojde. Na tomto také intenziv-
ně pracujeme. 

V důsledku obav z EET a elektronických receptů 
odešla řada starších stomatologů do penze, s nimi 
dochází ke zrušení řady laboratoří. Statistická čísla 
to jasně potvrzují. Nadále je těžké najít pracovní síly 
do laboratoří, nezájem absolventů o vykonávání 
profese trvá. Nic na tom nemění ani velký počet ab-
solventů škol, ani zvýšená zaručená mzda. Snad se 
podaří konečně trochu pohnout s problematikou 
„I“ kódů a situace se začne lepšit. 

Během tohoto roku budeme s jistotou vědět, jestli 
k 1.1.2019 bude platit nový sazebník, který přináší 
zásadní změny. Pokud ano, slibuji, že navštívíme 
všechny regiony, abychom vám pomohli se zorien-
tovat a nastavit ekonomická pravidla pro stanovení 
cen u nových výrobků.

Přeji vám všem, abyste si nenechali kazit radost z 
přicházejícího jara obavami ze strašáku naplnění 
nějakých směrnic a nařízení. Pomůžeme vám, od 
toho tu komora je. 

SLOVA PREZIDENTKY
Bc. Alexandra Seidlová

Alexandra Seidlová

Dění v KZT

19. 4. 2017 – jednání na Ministerstvu zdravotnic-
tví ohledně přílohy 4, zákona č. 48/1997 Sb., o ve-
řejném zdravotním pojištění 
17. 5. 2017 – druhé jednání ohledně přílohy 4, 
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním po-
jištění 
30. 6. 2017 – připomínkování návrh novely vy-
hlášky. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální 
požadavky na studijní programy k získání odborné 
způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnické-
ho povolání, ve znění vyhlášky č. 3/2016 Sb., kte-
rou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb.

13. 7. 2017 – návrh vyhlášky, kterou se mění vy-
hláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických 
pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve 
znění vyhlášky č. 2/2016 Sb.
2. 2. 2018 – připomínkování materiálu řešící úhra-
dy zdravotnických prostředků – příloha 4, zákona 
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 
16. 3. 2018 – připomínkování návrhu novely 
nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 
31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání 
a označení odbornosti zdravotnických pracovníků 
se specializovanou způsobilostí

Legislativní činnost KZT za roční období 2017-2018
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IX. SNĚM KZT ČR
21. 4. 2018 - OREA Hotel Pyramida

>>> Vážení kolegové, srdečně vás zveme v pořadí na 
IX. Sněm Komory zubních techniků, který bude řešit 
důležité body týkající se legislativy, konkrétně nového 
sazebníku protetických výrobků a evropského Naříze-
ní o ochraně osobních dat. 

Sněm se bude opět konat v krásném prostředí hotelu 
PYRAMIDA v Praze 6 – Břevnově, což je klidná část Prahy 
v blízkosti Pražského hradu a KZT si toto místo oblíbila, 
protože je svou polohou a vybavením ideálním místem 
zejména pro pořádání konferencí, sněmů a podobných 
akcí. Toto prostředí využíváme už poněkolikáté a oblí-
bili jsme si ho díky pozitivním zkušenostem z minulých 
akcí, kdy byla KZT překvapena příjemnou a profesio-
nální obsluhou a veškerými poskytnutými službami při 
zajištění akce. 

Na Sněmu Vás seznámíme s tím, co se za celý minulý 
rok událo, budeme Vás podrobně informovat, jaké kro-
ky KZT v posledních měsících podnikla, hlavně kolem 
nového sazebníku, ten je v současné době v připomín-
kovém řízení a měl by vejít v platnost od 1. ledna 2019. 
Vypadá to, že snad opravdu k nějaké změně dojde, 

protože Ústavní soud, který zrušil 30. května 2017 část 
zákona o zdravotnických prostředcích, řešící úhrady 
protetických výrobků, stanovil, že je nezbytné přijmout 
nové komplexní úpravy systému úhrad nejpozději do 
31. 12. 2018.

Zřejmě jste také zaznamenali, že od 25. května 2018 ve-
jde v platnost nové evropské Nařízení o ochraně osob-
ních dat, stále se skloňující GDPR (General Data Protec-
tion Regulation). Upozorňujeme, že ochranu osobních 
dat má povinnost řešit i zubní laboratoř bez zaměst-
nanců, protože zpracovává osobní údaje pacientů. 
Tím, že nahradíte údaje pacientů jakýmkoli kódem, nic 
nevyřešíte, protože možná dodržíte Nařízení o ochraně 
osobních dat, ale budete porušovat zákon o zdravot-
nických prostředcích. Za obojí jsou sankce. Proto jsme 
na Sněm pozvali právníky, věnující se zdravotnickému 
právu, kteří Vás seznámí s GDPR. Spolupracovali jsme 
s nimi i na vytvoření vzorových dokumentů pro členy 
KZT, abychom Vám zjednodušili řešení tohoto nařízení. 

Z organizačních důvodů prosíme všechny členy KZT, 
kteří mají zájem o účast na Sněmu, aby se přihlásili na 
sekretariátu KZT nejpozději do pátku 13. dubna. <<<

IX. SNĚM KZT ČRSRDEČNĚ VÁS ZVEME NA

KTERÝ SE KONÁ V SOBOTU 21. 4. 2018

OREA HOTEL PYRAMIDA ****
BĚLOHORSKÁ 125/24, PRAHA 6 - BŘEVNOV
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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

JAK SE DOSTAT NA SNĚM 

PROGRAM SNĚMU

 1)  Zahájení, uvítání hostů

 2)  Schválení programu

 3)  Zpráva o činnosti za uplynulé období                                     

 4)  Zpráva o hospodaření 

        a návrh rozpočtu 2018 

 5)  Zpráva Revizní komise                                                            

 6)  Zpráva mandátové komise
 

7)  Dílčí zprávy: 
             Minimální zaručená mzda
            Novela zákona 48/1997 Sb., sazebník
            Informace ÚZIS

 8)   Organizační záležitosti

 9)   Diskuse

10)  Návrh usnesení a jeho přijetí

11)   Závěr

SEZNÁMENÍ s pravidly GDPR pro zubní laboratoře



9komorazt # 1  2018

Dění v KZT

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

Doprava MHD: 
Tramvajová zastávka MALOVANKA (trasa linek 22, 23 a 25) se nachází přímo naproti hotelu 
OREA PYRAMIDA, Praha 6, Bělohorská 125/24.

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:
(nástupiště ve stanici Muzeum ve směru Hradčan-
ská je do května 2018 uzavřeno)
Metro – trasa „C“ směr Letňany odjezd 9:06, příjezd do 
zastávky Vltavská 9:10, přestup na trasu „A“, přesun 

cca 1 min., tramvaj č. 25  odjezd ze zastávky Vltavská  
9:13, příjezd na zastávku Malovanka 9:29 hod.

Celkový čas 23 min. cena 24,- Kč (interval metra 
7-8 min, linky č. 25 15 minut)

Varianta č. 2:
Hlavní nádraží, ul. Bolzanova, tramvaj č. 15 (interval 15 
min.) 9:01, příjezd do zastávka Malostranská. Tramvaj 
č. 22 odjezd ze zastávky Malostranská 9:12, příjezd na 
zastávku Malovanka 9:25 hod.

Celkový čas 24 min. cena 24,- Kč (interval metra 
7-8 min, linky č. 25 15 minut)

Tramvajová linka 23 bude zavedena od 25. 3. 2018.



10 komorazt # 1  2018

Aktuálně

OD 1. 1. 2018 - ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ 
A MINIMÁLNÍ ZARUČENÉ MZDY  

>>> Vláda ČR přijala na svém jednání dne 21. srpna 
2017 nařízení vlády č.  286/2017 Sb., kterým došlo ke 
změně nařízení č. 567/2006 Sb. („o minimální mzdě“). 
S účinností od 1. ledna 2018 se zvýšila základní sazba 
minimální mzdy o 1 200 Kč na 12 200 Kč za měsíc (pro 
stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin). Hodi-
nová mzda se tak zvýšila z 66,00 Kč na 73,20 Kč. 

Stejně důležitá jako minimální mzda je tzv. zaručená 
mzda. Jedná se o mzdu, která je garantována určité 
skupině prací. První stupeň je úroveň minimální mzdy, 
nejvyšší stupeň bude dosahovat 24 400 Kč. Spolu s 
valorizací minimální mzdy došlo i k valorizaci mzdy 
zaručené, což má dopad na mnohem větší množství 
zaměstnanců než v případě mzdy minimální.

skupina prací hodinová mzda 2017 měsíční mzda 2017 hodinová mzda 2018 měsíční mzda 2018

1. 66,00 Kč 11 000 Kč 73,20 Kč 12 200 Kč

2. 72,90 Kč 12 200 Kč 80,80 Kč 13 500 Kč

3. 80,50 Kč 13 400 Kč 89,20 Kč 14 900 Kč

4. 88,80 Kč 14 800 Kč 98,50 Kč 16 400 Kč

5. 98,10 Kč 16 400 Kč 108,80 Kč 18 100 Kč

6. 108.30 Kč 18 100 Kč 120,10 Kč 20 000 Kč

7. 119,60 Kč 19 900 Kč 132,60 Kč 22 100 Kč

8. 132,00 Kč 22 000 Kč 146,40 Kč 24 400 Kč

o pracovní činnosti (DPČ). Nezáleží, jestli jde o pracov-
ní poměr na dobu určitou nebo neurčitou nebo zda 
jsou souběžné pracovní poměry – v každém je právo 
alespoň na minimální mzdu.

NEJNIŽŠÍ ÚROVNĚ ZARUČENÉ MZDY
platí jen pro zaměstnance v pracovním poměru, vůči 
zaměstnancům, kteří pracují na dohodu o provedení 
práce (DPP) a dohodu o pracovní činnosti (DČP) kona-
né mimo pracovní poměr, se neuplatňují.

Do výše minimální a zaručené mzdy se nezahr-
nují peníze za práci přesčas, příplatek za práci ve 
svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pra-
covním prostředí a za práci v sobotu a v neděli. 

Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týden-
ní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle 
složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných 
prací, zařazených do 8 skupin. 
Výše je zobrazena tabulka s novou výší zaručené mi-
nimální mzdy. Skupiny prací, které se týkají asistentů 
zubních techniků a zubních techniků jsou vyznačeny 
modře.
U zubních techniků se uplatňuje minimální za-
ručená mzda následovně: Pro asistenta zubního 
technika je určena skupina prací č. 4 a všichni 
ostatní zubní technici od 1. 9. 2017 spadají do sku-
piny č. 5 díky Novele zákona č. 96/2004 Sb., která 
ruší rozdělení techniků na pracující pod odbor-
ným dohledem a bez dohledu. 

ZOPAKUJME SI: 

MINIMÁLNÍ MZDA 
se vztahuje kromě běžného zaměstnaneckého pomě-
ru také na dohodu o provedení práce (DPP) a dohodu 

Do mzdy (platu) se rovněž nezahrnují plnění po-
skytovaná v souvislosti se zaměstnáním, zejmé-
na náhrady mzdy, odstupné, cestovní náhrady, 
odměna za pracovní pohotovost. Pokud je nárok 
na jmenované příplatky, vyplácejí se nad rámec 
minimální mzdy.

DOPLATEK DO MINIMÁLNÍ MZDY
Pokud vypočtená mzda nebo plat v některém měsí-
ci nedosáhne hranice minimální zaručené mzdy, má 
zaměstnavatel povinnost vyplatit doplatek do výše 
minimální zaručené mzdy, bez ohledu na zaviněnou 
nebo nezaviněnou nižší výkonnost. Uvedené pravidlo 
se týká i lidí, kteří jsou odměňováni úkolovou mzdou, 
která se odvíjí od počtu jednotek vykonané práce.

MINIMÁLNÍ MZDA A DÉLKA PRACOVNÍ DOBY 
Zaměstnanci odměňovanému měsíční mzdou, kte-
rý má sjednánu kratší pracovní dobu (§ 80 zákoníku 
práce) nebo který neodpracoval v kalendářním měsí-
ci příslušnou pracovní dobu odpovídající stanovené 
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týdenní pracovní době, se minimální zaručená mzda 
snižuje úměrně odpracované době. Například v zub-
ní laboratoři se 40 hodinovou stanovenou týdenní 
pracovní dobou zubnímu technikovi pracujícímu bez 
odborného dohledu, jehož týdenní pracovní doba je 
sjednána pouze na 20 hodin týdně, nenáleží minimální 
zaručená mzda ve výši 18 100 Kč, ale pouze ve výši 9 
050 Kč za měsíc. Toto ovšem není návod pro zaměst-
navatele, aby krátil zubnímu techniku úvazek, platil 
mu méně peněz a nechal ho v laboratoři sedět plnou 
pracovní dobu nebo i déle. V takovém případě má za-
městnanec možnost obrátit se na úřad (text níže).

KONTROLA ODMĚŇOVÁNÍ MINIMÁLNÍ A ZARU-
ČENOU MZDOU 
Kontrolní činnost v dodržování pracovněprávních 
předpisů v oblasti odměňování zaměstnanců vyko-
nává Státní úřad inspekce práce a jemu podřízené 
oblastní inspektoráty práce podle místa výkonu pra-
covní činnosti na základě zákona 4 č. 251/2005 Sb., o 
inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Občané, 
kteří Státnímu úřadu inspekce práce podají podnět ke 
kontrole u zaměstnavatelů, nejčastěji upozorňují na 
případná porušení pracovněprávních předpisů týkají-
cích se oblasti odměňování. 

CO MŮŽEME OČEKÁVAT
Vláda odsouhlasila růst minimální mzdy na 12 200 Kč. 
Kromě zaměstnanců s malým výdělkem tato změna 
ovlivní řadu dalších lidí. Minimální mzda totiž vstupuje 
do řady finančních výpočtů, které se dotýkají daní, od-
vodů na zdravotní pojištění apod. 
Minimální mzda se zvýšila na návrh bývalé ministryně 
práce a sociálních věcí Michaely Marksové. Od svého 
nástupu ji tato vláda zvýšila už čtyřikrát, celkově o 3700 
Kč. Od roku 2013 byla minimální mzda ve výši 8500 Kč. 
Za necelé dva roky (2015) vzrostla na 9200 Kč, o rok 
později (2016) na 9900 Kč, další rok (2017) se opět zvý-
šila, tentokrát na 11 000 Kč a v tomto roce stoupla na 
12 200 Kč.
Ostatně v programovém prohlášení vlády slibovala 
zvýšit minimální mzdu alespoň na 40 % průměrné 
mzdy, což se podle prohlášení předsedy vlády Bohu-
slava Sobotky v roce 2018 splnilo.
Česká republika má v současné době nejnižší neza-

městnanost v EU, naše ekonomika roste nad očekávání 
rychlým tempem. To je podle našeho názoru ideální 
čas na další zvyšování mezd, uvedl na stránkách Vlády 
ČR s tím, že růst minimální mzdy má podle něj i očistný 
efekt na šedou ekonomiku, protože nutí zaměstnava-
tele pracovníky platit v souladu se zákony, a nikoli tak, 
že jim část peněz dají načerno, bez nutnosti odvádět 
zdravotní a sociální pojištění.
Zobrazený graf ukazuje vývoj minimální mzdy od roku 
1991 až do roku 2018.

Navyšování minimální mzdy chválí odbory a vyjedná-
vat chtějí její nárůst i pro rok 2019. „Pomalu se přibližu-
jeme mzdami k dalším zemím. Nárůst o 11 procent na 
12 200 korun je velice pozitivní, mimo jiné pro ekono-
miku. Lidé utrácí peníze v Česku. Míra nezaměstnanos-
ti navíc stále klesá a dosahuje nových rekordů. Přináší 
to obrovské uklidnění na trhu práce ve smyslu spoko-
jenosti zaměstnanců,“ uvedl předseda odborových 
svazů ČMKOS Josef Středula. „Co se týče roku 2019, 
je zřejmé, že přijdeme s požadavkem růstu minimální 
mzdy. Ale jaká ta hodnota bude, se nyní nedá odhad-
nout, závisí na ekonomické situaci,“ dodal Středula.

Skokový nárůst minimální mzdy a přílišné naslouchání 
odborům ale vyčetla předchozí vládě Hospodářská ko-
mora. Odbory dokonce označila za „čtvrtou nikým ne-
volenou koaliční stranu“. Naopak ji chválila za výsledný 
přebytek hospodaření v loňském roce i to, že se jí v 
roce 2015 skutečně podařilo vyčerpat peníze z fondů 
Evropské unie neobyčejně rychle. 
„Vláda ale také během svého mandátu na úkor soukro-
mého sektoru příliš naslouchala odborářům, kteří tak po-
slední čtyři roky působili jako čtvrtá nikým nevolená ko-
aliční strana. Zavedly se nové sociální dávky, které zatížily 
zaměstnavatele i daňové poplatníky a státní rozpočet, 
každoročně se skokově zvyšovala minimální a potažmo 
pak i zaručená mzda bez ohledu na škodlivé dopady na 
zaměstnavatele i na jejich zaměstnance pobírající nejnižší 
výdělky,“ řekla v prosinci Hospodářská komora.

Jak se k růstu minimální mzdy postaví nová vláda, 
zatím není jisté. Menšinový jednobarevný kabinet 
Andreje Babiše ve svém návrhu programového pro-
hlášení zmínil pouze „předvídatelný růst minimálních 
mezd“. <<<
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>>> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES, známé též jako obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů nebo anglicky General Data Protec-
tion Regulation (odtud zkratka „GDPR“), je novou 
evropskou právní úpravou ochrany osobních údajů, 
která zcela nahrazuje a zpřísňuje současnou legislati-
vu. Jedná se o nařízení, které se stane přímo závazné 
a vynutitelné ve všech zemích Evropské unie. Norma 
vstupuje v účinnost dnem 25. května 2018.

GDPR se týká všech podniků a firem, které v rámci 
své činnosti zpracovávají osobní údaje. Norma jinými 
slovy dopadá na jakéhokoli podnikatele, který osobní 
údaje fyzických osob v jakékoliv podobě zpracovává 
(např. osobní údaje pacientů, zaměstnanců, zákazníků 
a dalších fyzických osob). 
V případě zubních laboratoří pod GDPR tak spadají 
i OSVČ pracující samostatně, protože zpracovávají 
osobní údaje pacientů.

Jak se dotkne GDPR zubních techniků? Na ukázku si 
vezmeme jako příklad zubní laboratoř, která má dva 
zaměstnance, nedisponuje webovými stránkami, 
agendu vede v počítačovém programu a štítky ucho-
vává podle zákona o zdravotnických prostředcích 5 
let. Pro náš účel ji nazveme „Zubtechnik“. Nejdříve si 
však vysvětlíme základní pojmy:

CO JE TO OSOBNÍ ÚDAJ?
Osobním údajem může být jeden údaj nebo i více 
údajů, které samostatně či dohromady umožňují kon-
krétní fyzickou osobu určit (identifikovat). 
Osobním údajem je jakákoliv informace o identifiko-

vané nebo identifikovatelné osobě, tj. osobě, kterou 
lze přímo nebo nepřímo identifikovat pomocí iden-
tifikátoru, jako je například jméno, identifikační číslo, 
lokační údaje, síťový identifikátor nebo jeden či více 
zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psy-
chické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity. 
Za osobní údaj se tak považuje např. jméno, adresa 
či telefonní číslo. Nově jsou za osobní údaj považová-
ny rovněž síťové identifikátory, mezi které patří např. 
cookies nebo IP adresa.

V rámci rozsahu definice osobních údajů dále rozli-
šujeme tzv. citlivé údaje, což jsou zvláštní kategorie 
osobních údajů, které vypovídají o rasovém či etnic-
kém původu, politických názorech, náboženském 
vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v 
odborech, a zpracování genetických údajů, biomet-
rických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzic-
ké osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním 
životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Citlivé 
osobní údaje se zpracovávají pod mnohem přísnějším 
režimem, než  jak je tomu u ostatních osobních údajů.

SHRNUTÍ
Osobní údaje = veškeré informace vztahující se k 
identifikované či identifikovatelné fyzické osobě

Jednotlivé druhy  osobních údajů:

obecné: jméno, pohlaví, věk, datum narození, osobní 
stav, občanství, IP adresa; 

organizační: pracovní nebo osobní adresa, telefonní 
číslo, email, ověřovací identifikační údaje;  

citlivé osobní údaje: speciální kategorie - ještě více 
zpřísněna - rasový původ, politické názory, genetické 
údaje (např. DNA), biometrické údaje (např. otisk zubů, 
prstu atd).

OBECNĚ O NOVÉM OBECNÉM NAŘÍZENÍ 
O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Naděžda Kroupová,  revize: JUDr. Ing. Eva Radová a Mgr. Matěj Grödl, 
advokátní kancelář Rada & Partner

Naděžda Kroupová 

JUDr. Ing. Eva Radová

Ve své advokátní praxi se 
specializuje na zdravotnic-
ké právo, pracovní právo a 
právo nemovitostí. V rámci 
zdravotnického práva má 
rozsáhlé zkušenosti s proble-
matikou vztahů mezi lékaři 
a zdravotními pojišťovnami 
při poskytování a úhradě 
zdravotních služeb, jakož 
i s každodenními právními 
problémy při fungování lé-
kařské praxe. Věnuje se také 
problematice ochrany osob-
ních údajů ve zdravotnictví 
a lékařskému tajemství. Má 
vzdělání rovněž v oblasti eko-
nomie a úspěšně absolvovala 
rovněž čtyřsemestrální kurs 
oceňování podniků na Insti-
tutu oceňování majetku při 
VŠE v Praze. Hovoří plynně 
anglicky a má pracovní zna-
lost němčiny.
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Laboratoř Zubtechnik zpracovává všechny prvky 
osobních údajů. U zaměstnanců a zákazníků (zubních 
lékařů) obecné a organizační a u pacientů i citlivé 
osobní údaje.

Subjekt údajů = fyzická osoba, jejíž osobní údaje 
jsou zpracovávány, typicky zákazník, klient, pacient.

Správce údajů = za správce považuje zákon o OOÚ 
každý subjekt (tedy jak fyzickou, tak právnickou oso-
bu), který určuje účel a prostředky zpracování osob-
ních údajů, provádí zpracování osobních údajů a 
odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může 
správce pověřit zpracovatele (viz dále). Nezáleží při-
tom, zda se jedná o podnikající, či nepodnikající sub-
jekt – povinnost se vztahuje na oba.

Zpracovatel = je dle zákona o OOÚ každý subjekt 
(tedy opět jak fyzická, tak právnická osoba), který 
zpracovává osobní údaje na základě zvláštního záko-
na nebo na základě pověření správcem. Zpracovatel 
tedy zpracovává osobní údaje pro správce. 

Vztah stomatolog a laboratoř Zubtech
Správce je v tomto případě stomatolog, který zpraco-
vává osobní a citlivé údaje pacientů a pověřuje zubní 
laboratoř Zubtech jako zpracovatele k dalšímu zpra-
cování.

Vztah majitel laboratoře a účetní firmy
Zde je správcem osobních údajů zaměstnanců majitel 
laboratoře a zpracovatelem účetní firma, která zpraco-
vává účetní agendu zubní laboratoře Zubtech.

Vztah majitel laboratoře a jeho zaměstnanci
Majitel laboratoře je správce, protože zpracovává 
osobní údaje zaměstnanců (subjektů údajů).
Ve všech případech by měl fungovat mezi správcem 
a zpracovatelem písemný smluvní vztah o zpracování 
osobních údajů. To znamená, že v našem případě by 
zubní laboratoř měla mít smlouvu o ochraně osob-
ních dat se stomatologem a s účetní firmou. 

Zaměstnavatel zpravidla zpracovává osobní údaje 
zaměstnance z titulu plnění pracovní smlouvy, dodr-
žení jeho právních povinností nebo nezbytnosti pro 
ochranu jeho práv a právem chráněných zájmů, není-
-li toto zpracování v rozporu s právem zaměstnance 
na ochranu jeho soukromého a osobního života. Ke 
zpracovávání osobních údajů zaměstnanců tak správ-
ce většinou nepotřebuje jejich souhlas.

Taxativní výčet případů, kdy není třeba udělovat sou-
hlas ke zpracování osobních údajů je uveden v usta-
novení §5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů. 
Zpracováváním osobních údajů za účelem spl-
nění zaměstnavatelových zákonných povinností 
jsou například úkony související s přihlášením 
zaměstnance pro účely sociálního a zdravotního 
pojištění či úkony související se mzdovou agen-
dou, neboť takové povinnosti zaměstnavatele 

vyplývají přímo ze zákona, konkrétně například ze 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů či ze zákona 
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

V praxi jsou takovými údaji, k jejichž zpracování není 
nutné souhlas zaměstnance opatřovat, například pro 
účely vyplnění evidenčních listů důchodového pojiš-
tění zasílaného na příslušnou OSSZ jméno, příjmení, 
datum a místo narození, rodné číslo a místo trvalého 
pobytu. Tyto údaje se zdají být samozřejmými a za-
městnavatel s nimi zpravidla disponuje již při uzaví-
rání pracovní smlouvy se zaměstnancem. Souhlas ale 
není třeba udělovat v určitých případech ani ohledně 
zpracování osobních údajů třetích osob sdělených 
zaměstnancem zaměstnavateli, typicky dětí zaměst-
nance pro účely prohlášení poplatníka daně z příjmu.

Někoho by mohlo napadnout. Jsem OSVČ, nemám 
zaměstnance, proto nejsem povinen nic chránit a 
stomatologa požádám, aby na technický štítek nebo 
objednávku neuváděl rodné číslo nebo zadával práci 
pod číselným kódem, a tím mám vyřešeno. Ale tak to 
není. Pravda je, že by se dotyčný vyhnul zpracovávání 
osobních údajů a tím by neporušoval zákon o osob-
ních údajích, ale porušoval by jiný zákon a to zákon 
o zdravotnických prostředcích, který určuje výrobci 
individuálně zhotoveného zdravotnickému prostřed-
ku vydávat prohlášení, které musí obsahovat údaje 
umožňující identifikaci příslušného zdravotnického 
prostředku a prohlášení, že tento zdravotnický pro-
středek je určen výlučně pro určitého uživatele spolu 
s uvedením jeho jména a příjmení. Takže tudy cesta 
nevede a každá zubní laboratoř bude muset zhodno-
tit rizika a učinit opatření, aby osobní data subjektů 
byla zabezpečena, přičemž obecné požadavky na 
technická a organizační opatření týkající se zabezpe-
čení osobních údajů jsou obsažena v článku 32 naří-
zení GDPR.

Určité požadavky na zabezpečení zdravotnické doku-
mentace vedené v elektronické formě podává i sou-
časný zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v 
platném znění. Tato existující právní úprava by měla 
zdravotníkům bezesporu pomoci pro stanovení mi-
nimálních kritérií zabezpečení osobních údajů (např. 
s ohledem na potřebné zabezpečení informačních 
systémů, pravidelné zálohování dat atp.). V případě 
porušení zabezpečení osobních údajů a hrozícího rizi-
ka pro práva a svobody subjektu údajů bude správce 
také povinen toto oznamovat či ohlašovat dozorové-
mu úřadu, kterým bude v České republice Úřad pro 
ochranu osobních údajů, popř. samotným subjektům 
údajů, a to bez zbytečného odkladu (Úřadu ideálně 
do 72 hodin).

JAKÁ PRÁVA MÁ FYZICKÁ OSOBA? 
GDPR výrazně posiluje práva fyzických osob neboli 
subjektů údajů. Mezi tato práva patří zejména:

Mgr. Matěj Grödl

Zaměřuje se na obchodní 
právo, řešení sporů, právo 
duševního vlastnictví (zejm. 
ochranné známky) a ochranu 
osobních údajů (především 
obecné nařízení na ochranu 
osobních údajů – GDPR). 
Získal magisterský titul na 
Právnické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze a bakalář-
ský titul na fakultě financí a 
účetnictví University of Bir-
mingham ve Velké Británii. 
Mezi lety 2011 – 2015 pra-
coval jako právní asistent a 
následně jako advokátní kon-
cipient v mezinárodních ad-
vokátních kancelářích v Pra-
ze a v červenci 2016 nastoupil 
jako advokátní koncipient v 
Rada & Partner. Mluví plynně 
anglicky a francouzsky.
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právo na přístup
•  Právo získat potvrzení, zda osobní údaje jsou či ne- 
   jsou zpracovány. Jsou-li zpracovány, právo získat ke  
   svým údajům přístup.
•  Právo vědět k jakému účelu jsou data zpracovává-
   na, právo být informován o kategorii dotčených  
   osobních údajů (zda jde o běžná osobní či citlivá  
   data), kdo bude příjemcem osobních údajů, na ja- 
   kou dobu budou data zpracována, jak podat stíž- 
   nost u ÚOOÚ. Informace o tom, zda dochází k au- 
   tomatizovanému zpracování včetně profilování. 
   Profilováním se obecně rozumí jakákoli forma auto- 
   matizovaného zpracování osobních údajů spočívající  
   v jejich použití k hodnocení některých osobních as- 
   pektů vztahujících se k fyzické osobě. V praxi k němu   
   běžně dochází např. při žádosti o úvěr, kdy banka  
   hodnotí bonitu klienta pro účely poskytnutí úvěru.

právo na opravu 
•    Při podezření na nesprávnost údajů právo požá - 
     dat o nápravu a povinnost správce zajistit opravu  
     bez zbytečného odkladu. S přihlédnutím k účelům  
     zpracování má subjekt údajů také právo na dopl-
     nění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím  
     dodatečného prohlášení.

právo být zapomenut 
S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů 
také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a 
to i poskytnutím dodatečného prohlášení. Správce bez 
zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, pokud: 
•  osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který  
   byly shromažďovány nebo zpracovávány;
•  zákazník odvolá souhlas, pokud je zpracování zalo- 
   ženo na souhlasu a neexistuje žádný další právní dů- 
   vod pro zpracování;
•  subjekt údajů vznese námitky proti zpracování   
   osobních údajů a neexistují žádné převažující opráv- 
   něné důvody k jejich zpracování
•  osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní  
   povinnosti 
•  osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s na- 
   bídkou služeb informační společnosti dětem. 

Rozšířením je právo na výmaz, tedy provedení při-
měřených kroků, včetně technických opatření, k vy-
mazání veškerých osobních údajů, včetně záloh a 
automatických obnov IT systémů.

právo na omezení zpracování
je novým právem fyzických osob podle GDPR. Způ-
soby, jak omezit zpracování osobních údajů, by mohly 
mimo jiné zahrnovat dočasný přesun vybraných údajů 
do jiného systému zpracování, znepřístupnění vybra-
ných osobních údajů uživatelům nebo dočasné odstra-
nění zveřejněných údajů z internetových stránek.

právo na přenositelnost údajů
•   Zákazník má právo získat své osobní údaje ve struk- 
    turovaném, běžně používaném a strojově čitelném  

    formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci,  
    aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje  
    poskytnuty, bránil, pouze ovšem za předpokladu,  
    že (i) zpracování je založeno na souhlasu a (ii) prová- 
    dí se automatizovaně (tj. elektronickými prostředky).   
    Přenositelnost pak znamená povinnost správce pře- 
    dat osobní údaje zákazníka novému správci, zpra- 
    vidla konkurenci. Toto právo posiluje postavení zá- 
    kazníků, jelikož jim usnadní přesouvání, kopírování  
    nebo přenášení osobních údajů od jednoho správ- 
    ce k druhému.   
 
právo vznést námitku
•    Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho kon- 
     krétní situace právo kdykoli vznést námitku proti  
     zpracování osobních údajů. Správce na základě  
     vznešené námitky osobní údaje dále nezpracová- 
     vá, pokud neprokáže závažné oprávněné důvo-
     dy pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo   
      právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro ur- 
     čení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

JAKÉ POVINNOSTI MAJÍ FIRMY?
Porušení ochrany dat musí být oznámeno do 72 hodin .

Správce/zpracovatel musí ohlásit únik či ohrožení za-
bezpečení osobních dat ÚOOÚ nejpozději do 72 ho-
din od okamžiku, kdy se o incidentu dozvěděl. 
 
Ohlášení musí přinejmenším obsahovat: 
•   popis povahy daného případu porušení zabezpe- 
    čení osobních údajů (např. hackerský útok na inter- 
    netové bankovnictví); 
•   jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu  
    osobních údajů nebo jiného kontaktního místa; 
•   popis pravděpodobných důsledků porušení zabez-     
    pečení osobních údajů (např. pravděpodobnost 
    neoprávněného přístupu k bankovním účtům); 
•   popis opatření, která správce přijal nebo navrhl k  
    přijetí s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení  
    osobních údajů (např. dočasné zablokování inter-  
    tového bankovnictví a výzva klientům k bezodklad- 
    né změně hesel).

POZOR! Jakmile se správce/zpracovatel dozví o po-
rušení zabezpečení osobních údajů, musí včas in-
formovat ÚOOÚ a v některých případech i fyzickou 
osobu/zákazníka (tj. subjekt údajů).

Každý subjekt má právo na přístup ke všem údajům, 
které má o něm k dispozici podnik, který zpracovává 
osobní údaje, tzn. i k nestrukturovaným údajům, které 
mohou tvořit přílohy e-mailů, nebo které jsou ulože-
ny na různých interních a externích úložištích. Osoby 
mají právo na přístup, tedy možnost ověřit si zákon-
nost zpracování jejich údajů. Toto právo lze omezit 
v zájmu národní nebo veřejné bezpečnosti, obrany 
a soudních řízení. Osoby mohou získat přístup k in-
formacím o svém zdravotním stavu, k údajům ve své 
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zdravotní dokumentaci.
 
POVINNOST POSOUZENÍ VLIVU NA OCHRA-
NU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Firmy budou muset posoudit dopady v případě vyso-
ké rizikovosti zpracování osobních údajů:

Posuzování vlivu na ochranu osobních údajů je pro-
ces, který má popisovat zpracování, posuzovat ne-
zbytnost a přiměřenost zpracování a napomáhat 
zvládnutí rizik pro práva a svobody fyzických osob 
vyplývajících ze zpracování osobních údajů. 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) 
zavádí pro správce novou povinnost spočívající v nut-
nosti provádět posouzení vlivu na ochranu osobních 
údajů (DPIA). Úřad pro ochranu osobních údajů má 
dle článku 35 obecného nařízení povinnost vytvořit 
seznam operací zpracování, které podléhají posou-
zení vlivu na ochranu osobních údajů. Zároveň může 
vytvořit seznam operací zpracování, u nichž není po-
souzení vlivu nutné.

Taxativní výčet zpracování, která podléhají posouzení 
vlivu na ochranu osobních údajů, by byl zřejmě v čase 
proměnlivý. Proto se Úřad rozhodl jít cestou určení 
rizikovosti zpracování (operací zpracování) osobních 
údajů, kdy lze jednotlivé zpracování popsat pomocí 
parametrů a podle hodnot, jichž v rámci parametrů 
zpracování dosahuje a také určit, zda jde o zpracování 
vysoce rizikové, rizikové nebo ostatní.  

Lze předpokládat, že budou existovat zpracování 
osobních údajů, která by na základě analýzy mohla 
být zařazena do skupiny „zpracování s vysokým rizi-
kem pro práva a svobody subjektů údajů“. Na základě 
empirických poznatků a případně i snahy po mini-
málním administrativním zatížení některých správců 
dochází evropské nebo národní orgány k závěru, že 
zpracování posouzení vlivu na ochranu osobních 
údajů v těchto případech není třeba provádět. O ta-
kových výjimkách (například nařízení GDPR čl. 35 odst. 
10 a recitál bod 91), tedy rozhodují i jiné faktory, které 

se nedají kritérii jednoduše vyjádřit. Správce to však v 
žádném případě nezbavuje povinnosti osobní údaje 
přiměřeně zabezpečit. 

Jedná se o1:  
a. Zpracování (operace zpracování) zajišťova-
ná jednotlivými lékaři nebo zdravotníky (tj. do 
zhruba 5000 pacientů/klientů) využívající ne-
zbytné osobní údaje a technologie pouze k zajiš-
tění lékařské a navazující péče pro subjekt údajů 
(viz recitál bod 91 nařízení), pokud nedochází k 
přímému předávání do zahraničí, nebo pro ně-
které operace zpracování osobních údajů není 
využíván zpracovatel.  (Poznámka: dle dostup-
ných statistik na internetu byl v České republice 
průměrný počet pacientů obvodních lékařů při-
bližně 1600 pacientů a v případě zubních lékařů 
přibližně 1300 pacientů). 
  
b. Zpracování (operace zpracování) zajišťovaná jed-
notlivými právníky (tj. do zhruba 5000 klientů) využí-
vající nezbytné osobní údaje a technologie pouze k 
zajištění právních služeb pro subjekt údajů (viz recitál 
bod 91 nařízení), pokud nedochází k přímému předá-
vání do zahraničí, nebo pro některé operace zpraco-
vání osobních údajů není využíván zpracovatel.  

c. Zpracování (operace zpracování) týkající se ob-
chodní činnosti (včetně nabízení obchodu a služeb, 
věrnostních karet, pořádání soutěží, zasílání newsle-
tterů, marketingu) zpracovávajících pouze nezbytné 
osobní údaje, pokud se nejedná o zpracování zvlášt-
ních kategorií osobních údajů, a pokud využitím 
technologií nedochází k nadměrnému zásahu do 
soukromí (přímý marketing, profilování zákazníků, au-
tomatizované rozhodování apod.). 

d. Zpracování (operace zpracování) prováděná za 
účelem vedení účetnictví. 

e. Zpracování (operace zpracování) při provozování 
kamerových systémů/fotopastí (prostý obrazový zá-
znam), pokud nedochází k nadměrnému monitoro-
vaní veřejných prostranství (nad rozsah 1-1,5 m), ne-
dochází k monitorování zaměstnanců na pracovištích 

1 Jde o materiál ÚOOÚ, který je zatím návrhem k veřejné diskusi a jehož finální podoba se může měnit.
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nebo zabírání citlivých prostor v době přítomnosti 
subjektů údajů (šatny, čekárny) a zároveň použité 
technologie nemají takové parametry, které umož-
ní nadměrné zásahy do soukromí (například použití 
vysoké rozlišovací schopnosti - čtení dokumentů v 
rukou subjektů údajů, zobrazení otisků prstů nebo 
zpracování některých biometrických charakteristik 
(použití biometrických kamer) subjektů údajů - cha-
rakteristiky obličeje, chůze apod.). 

f. Typová řešení (pro zpracování osobních údajů) 
opakovaně dodávaná, na které byl zpracován typový 
projekt hodnocení dopadů, který je součástí dodávky 
(například spisová služba, účetnictví). 

g. Zpracování (operace zpracování), která se řídí práv-
ními předpisy (viz čl. 35, odst. 10 nařízení) a na kte-
ré bylo posouzení vlivu na ochranu osobních údajů 
provedeno jako součást obecného posouzení (pokud 
posouzení splňuje požadavky na hodnocení vlivu 
na ochranu osobních údajů dle nařízení 2016/679) 
v souvislosti s přijetím právního předpisu a pokud 
zpracování (operace zpracování) není u správce za-
členěno do společného systému s propojením na jiná 
zpracování prováděná stejným správcem, zpracovate-
lem nebo jinými správci (a takové propojení nebylo 
součástí posouzení dopadu na zpracování osobních 
údajů). 
 
h. Zpracování (operace zpracování) při provozování 
kamery (prostý obrazový záznam) na jednotlivém 
vozidle monitorující nezbytný prostor před, případně 
i za vozidlem, a to za účelem dokumentace nehody, 
pro její objasnění a její další řešení a zároveň použité 
technologie nemají takové parametry, které umožní 
nadměrné zásahy do soukromí (například zpracování 
biometrických charakteristik (použití biometrických 
kamer) subjektů údajů - charakteristiky obličeje nebo 
zobrazení některých biometrických charakteristik 
subjektů údajů - otisky prstů apod.). (Poznámka: ne-
týká se provozování dopravy podnikatelským subjek-
tem, který provozuje více jak 3 vozidla)

POVINNOST VÉST ZÁZNAMY O ČINNOS-
TECH ZPRACOVÁNÍ
Každý správce a zpracovatel povede záznamy o čin-
nostech zpracování, za něž odpovídá.   

Záznamy obsahují: 
•  název a kontaktní údaje správce/právnické osoby a  
   případného společného správce, zástupce správce a     
   pověřence pro ochranu osobních údajů;; 
•  účel zpracování údajů; 
•  popis kategorií subjektů údajů a kategorií osobních  
   údajů; 
•  kategorie organizací (příjemců), které údaje obdrží; 
•  informace o případném přenosu údajů do jiné země  
   či mezinárodní organizaci; 
•  lhůtu pro odstranění údajů; 
•  popis bezpečnostních opatření uplatňovaných při  
   zpracovávání. 

Výjimky z povinnosti vést záznamy o činnostech 
zpracování mají malé a střední podniky, které za-
městnávají méně než 250 zaměstnanců, ledaže 
zpracování, které provádí, pravděpodobně předsta-
vuje riziko pro práva a svobody subjektů údajů, zpra-
cování není příležitostné, nebo zahrnuje zpracování 
citlivých údajů (např. údajů o zdravotním stavu) uve-
dených nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v 
trestních věcech a trestných činů.
 
POVINNOST JMENOVAT POVĚŘENCE PRO 
OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Pověřenec pro ochranu osobních údajů je jedním 
z nových nástrojů ochrany osobních údajů, které 
obecné nařízení zavádí. Správce je povinen jmeno-
vat pověřence, ovšem pouze za splnění jedné ze tří 
podmínek: 

1.   Zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný  
      subjekt (s výjimkou soudů). 
2.   Hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočíva-
      jí v operacích zpracování, které vyžadují rozsáhlé 
     pravidelné a systematické monitorování fyzických
     osob. 
3.  Hlavní činností správce nebo zpracovatele spočí- 
     vají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií 
     (např. údajů o zdravotním stavu) údajů nebo osob- 
     ních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech   
      a trestných činů. 

Hlavním úkolem pověřence bude zajišťování souladu 
činností správce s nařízením GDPR. Mezi jeho další čin-
nosti bude rovněž spadat např. poskytování informací 
a odborného poradenství správci osobních údajů v 
souvislosti s nařízením GDPR či spolupráce s Úřadem 
pro ochranu osobních údajů. Pověřence budou mu-
set povinně jmenovat všichni správci osobních údajů, 
jejichž hlavní činností bude rozsáhlé zpracování cit-
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livých údajů. Podle stávajících výkladů bude např. u 
lékařů či stomatologů za rozsáhlé zpracování považo-
váno zpracování většími zdravotnickými zařízeními či 
klinikami s větším množstvím ordinací. U jednotlivých 
lékařů (popř. jednotlivých zubních techniků) by tak s 
největší pravděpodobností nemělo být jmenování 
pověřence povinné a nepůjde tak o rozsáhlé zpraco-
vání. Kde přesně bude ovšem stanovena hranice „roz-
sáhlosti“ zpracování nyní nelze s jistotou říci a ukáže ji 
až praxe či budoucí výkladová stanoviska.

Vypadá to hrozivě, ale nakonec vidíme, že se nás ne-
týká posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a 
pravděpodobně ani povinnost jmenovat pověřence.

CO TEDY MUSÍ FIRMA UDĚLAT, ABY BYLA 
PŘIPRAVENÁ NA GDPR? 
Znovu si připomeňme, že každá firma musí chránit 
práva zákazníků, zaměstnanců, pacientů zkrátka všech 
osob, které jí poskytují své osobní údaje. Jak tohoto 
cíle firma dosáhne, je v zásadě na ní. Důležitý je výsle-
dek, tedy ochrana a zabezpečení údajů. Pravidla GDPR 
dopadají na firmu jako celek, dotýkají se každého, kdo 
ve firmě pracuje s osobními údaji. 

1. ANALYTICKÁ ČÁST – INTERNÍ AUDIT 
V této fázi je nezbytné zmapovat, jak se ve firmě za-
chází s osobními údaji.  

Je nutné zjistit:
•   jaký druh osobních údajů se zpracovává (např. citli- 
    vé údaje, údaje dětí, starších osob, pacientů atp.); 
•   kdo s nimi pracuje (např. zaměstnanci, externí do- 
    davatelé); 
•   kde jsou uloženy (např. CRM, jiná elektronická či pa- 
    pírová evidence); 
•   na základě jakého právního titulu se osobní údaje  
    zpracovávají (např. souhlas, smluvní povinnost, zá- 
    konné povinnosti); 
•   k jakému účelu jsou data zpracovávána (např. mzdo-    
    vá či personální agenda, marketingové služby, po- 
    skytování zdravotních služeb); 
•   po jakou dobu jsou data zpracovávána (např. zda  
    firma osobní data smaže po ukončení projektu); 
•   kde a jak se osobní údaje archivují (např. externí úlo-  
    žiště, cloudové služby). 

2. PRAKTICKÁ ŘEŠENÍ 

Na základě vypracované analýzy by měl návrh řešení 
obsahovat: 

•   úpravu vnitřních norem (vnitřní směrnice o ochraně   
    osobních údajů): 
•   úpravu smluvních dokumentů (smlouva se stoma- 
    tologem, účetní firmou apod.);  
•   zajistit školení zaměstnanců, kteří nakládají s osob- 
    ními údaji; 

•   nastavit řešení bezpečnostních incidentů; 
•   připravit se na zvláštní podmínky při zpracování  
    osobních údajů dětí  
•   zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů  
    (listinná forma, biometrické údaje (modely) - uzam- 
    čení, elektronická forma - zabezpečení hesly)  
•   v závislosti na kategorii zpracování osobních údajů  
    nutno vyhodnotit možná rizika;
•   osobní údaje by měly být zabezpečeny podle rizika,  
    které jejich zpracování představuje, např. jinak „běž- 
    né“ osobní a jinak citlivé údaje.

3. REALIZAČNÍ FÁZE  
Po výběru vhodných řešení přichází jejich implemen-
tace do života firmy. Efektivitu a praktičnost přijatých 
opatření je třeba pravidelně ověřovat, a to jak technic-
kou úroveň, tak pravidelné školení zaměstnanců. Nej-
větším rizikem bezpečnosti ochrany dat je totiž lidský 
faktor. Pokud se podaří eliminovat tato rizika, je velká 
pravděpodobnost, že firma zvládne přechod na GDPR 
bez nepřiměřené zátěže a velkých nákladů. Výsledkem 
bude ochrana dat jak zevnitř, tak před případnými 
vnějšími útoky.  

Na závěr se vraťme k naší smyšlené zubní labora-
toři Zubtech, řekli jsme si, že musíme mít vyřeše-
né smluvní vztahy, dále bychom měli mít vnitřní 
směrnici o ochraně údajů, měli bychom vyškolit 
zaměstnance, vypracovat záznamy o činnostech 
zpracování, nastavit bezpečnostní pravidla po-
dle povahy uchovávání údajů – listinnou formu a 
biometrické údaje (otisky, modely) zabezpečíme 
uzamykáním, elektronickou formu heslováním 
počítače a programu, zákaz vstupu cizím osobám 
do laboratoře apod.

KZT pro členy nechala připravit vzorové dokumenty 
pro řešení GDPR, které vám poskytne na Sněmu.<<<



18 komorazt # 1  2018

Aktuálně

MULTIDISCIPLINÁRNÍ MEZINÁRODNÍ 
KONFERENCE V RÁJECKÝCH TEPLICÍCH

>>> Dne 26. října 2017 v rámci Multidisciplinární me-
zinárodní konference v Rájeckých Teplicích, pořádané 
Slovenskou komorou zubních techniků, proběhlo me-
zinárodní zasedání představitelů organizací zubních 
techniků ze států Visegrádské čtyřky a Rakouska. Za 
KZT se jednání zúčastnila paní prezidentka Bc. Alexan-
dra Seidlová, Naděžda Kroupová a Marcela Tůmová.

Zasedání otevřela a srdečně všechny přivítala prezi-
dentka SKZT Hana Dohálová. Vyzvala všechny pří-
tomné, aby se představili a zároveň popsali úlohu své 
organizace. Po úvodním představení zástupců jednot-
livých organizací pokračovalo jednání podle předem 
vytyčených bodů programu:
1.   Představení organizace
2.   Úloha organizace ve státě
3.   Postavení zubních techniků ve státě
4.   Vzdělávání zubních techniků
5.   Publicita Novely Směrnice o zdravotnických pro- 
      středcích
6.   Druhy možné spolupráce do budoucna
K jednotlivým bodům programu se postupně vyjad-
řovaly zúčastněné organizace. Pro lepší přehlednost, 
jak to v kterém státu vypadá, představíme zúčastněný 
stát jako celek.

SLOVENSKO

Prezidentka Hana Dohálová vysvětlila strukturu a po-
zici Slovenské komory zubních techniků (SKZT). SKZT 
je nezávislá organizace, která si na zabezpečení prá-
ce zřídila oblastní komory, ty plní úlohy komory vůči 
svým členům a v rámci své územní působnosti. Vice-
prezident Ľudovít Neischl prezentoval zájem o legisla-
tivu týkající se označování zdravotnických prostředků 
na zakázku v jednotlivých státech.

Hana Dohálová informovala, že v novém Nařízení o 
zdravotnických prostředcích EU se uvádí, že jsou roz-
díly v předcházejícím Prohlášení o shodě a novém 
Prohlášení, které musí vypracovat zubní laboratoř a 
odevzdat spolu se zdravotnickým prostředkem na 
zakázku. Zubní lékař má povinnost dát tento doku-
ment k dispozici pacientovi. Prohlášení je určeno i v 
novém Nařízení, ale s rozdíly jako například, že uvede-
ni musí být všichni zúčastnění výrobci, jako jsou spe-
cializované zubní laboratoře na frézování, sintrování 
a podobně. My jako zubní technici musíme uvést do 
dokumentu všechny materiály a zubní lékař to musí 
přijmout a umožnit, aby si dokument mohl pacient 
vyžádat. Stejně tak musíme přesně číst znění nového 
Nařízení, protože je možné, že v překladech do jednot-
livých řečí se mohou vyskytnout rozdíly.
Registrace zdravotnických pracovníků je na Slovensku 

je ze zákona povinná a každý zubní technik se musí 
registrovat. 

Na Slovensku jsou dva druhy škol. Jedna je střední 
zdravotnická škola s pomaturitním odborným studi-
em a druhá je vysoká škola univerzitního typu končící 
bakalářem. Po ukončení vzdělání je povinná registrace 
v Komoře. Po pěti letech praxe je možné požádat o 
povolení k otevření vlastní praxe. Celoživotní vzdě-
lávání je povinné, v hodnotící době 5 let je potřeba 
nasbírat 50 kreditů. Při Ministerstvu zdravotnictví exis-
tuje funkce hlavního odborníka pro zubní laboratoř, 
který je spojením k vládě a příslušným státním orgá-
nům. Zubní lékař si nemůže samostatně otevřít zubní 
laboratoř, potřebuje na to garanta, který je způsobilý k 
otevření zubní laboratoře.

Slovenská komora má eminentní zájem mít v budouc-
nu přímý přístup k novému e-health systému a stát se 
jeho součástí.

MAĎARSKO  

V Maďarsku existuje asociace zubních techniků, kte-
rá není stanovena zákonem, ale má dlouhou historii, 
protože už působí přes sto let. Zubní technici jsou 
zde zařazeni pod Ministerstvo zdravotnictví, to však 
požadavkům zubních techniků málokdy vyhoví na 
rozdíl od zubních lékařů, kteří mají daleko větší sílu a 
své požadavky prosadí. Proto zubní technici uvažují o 
přestoupení pod Ministerstvo hospodářství.
V Maďarsku jsou pro zubní techniky státní i soukromé 
školy. Pokud zájemce dosáhl věku 25 let a pracoval 
ve dvou zaměstnáních, může jít na soukromou nebo 
státní školu, ale toto studium je zpoplatněno. Existují 
dvě státní školy, ale vyučování a zkoušky jsou identické 
i v soukromých školách.

Výuka je rozdělena na teoretickou a praktickou část. 
Teoretická část vzdělávání obsahuje 4 dny v týdnu te-
orii a 1 den praxe. V praktické části výuky je to naopak 
4 dny praxe a 1 den teorie. Celoživotní vzdělávání a 
vyšší vzdělávání nejsou povinné. Tento nelichotivý 
stav podporují zubní lékaři, kteří mají zájem a snahu 
na udržení nižší kvalifikace zubních techniků. Asocia-
ce zubních techniků v Maďarsku nemá žádné spojení 
s vládou ani kompetentními úřady, na rozdíl Komory 
zubních lékařů, kteří tyto kontakty mají. Po ukončení 
školy je možné otevřít si hned zubní laboratoř a za-
městnávat praktikanty nebo absolventy škol. 

CAD/CAM se v Maďarsku už vyučuje, ale na velmi níz-
ké úrovni, což není dostatečné. Jsou možnosti dalšího 
vzdělávání na univerzitách, ale spíše na úrovni počíta-
čového designu. Rádi by začali s programem vyššího 
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vzdělávání výhradně pro technické vzdělaní zubních 
techniků, něco jako zdravotnický inženýr. 
V budoucnu chce Maďarsko reformovat vzdělávání a 
bodový systém, zvýšit ceny, zlepšit komunikaci s lékaři 
a založit novou komoru pro zubní techniky.

POLSKO 

Polsko má čtyři organizace, zástupci dvou organizací, 
kteří se účastnili zasedání, mají zájem, aby v budouc-
nu došlo k sjednocení.

V Polsku by se měl každý zubní technik registrovat 
jako výrobce zdravotnických prostředků, ale to se 
nedodržuje. Musí se registrovat i majitelé zubních 
laboratoří, ale pokud je zubní technik zaměstnaný u 
zubního lékaře, registrovat se nemusí. Když se v roce 
2004 překládala legislativa EU do polštiny, chybovalo 
se ve výkladu. Zdravotnické prostředky jsou rozdělené 
do čtrnácti kategorií, podle kterých se registrují, a to je 
velmi problematické.

V Polsku neexistuje registrace zubních techniků, a 
proto se přesně neví, kolik jich vůbec je. Neexistují ani 
kontroly ani žádné podmínky pro otevření zubní la-
boratoře. Každý může po ukončení vzdělání pracovat 
jako zubní technik, proto se organizace zubních tech-
niků snaží o vytvoření jednotné legislativy. 

V Polsku jsou dva druhy vzdělávaní. Už 17 roků existuje 
systém, při kterém je možné jít po maturitě na uni-
verzitu a studovat magistra zubní techniky. Existuje 
spolupráce se zdravotnickou a technickou univerzi-
tou, které společně v jednom místě nabízí magister-
ské studium. Mají pět zdravotnických univerzit a tento 
systém je jen na těchto univerzitách. Pro získání ma-
gistra se dva roky vyučuje jenom teorie. 

V druhém systému mohou zájemci bez maturity jít do 
školy pro zubní techniky, která trvá 2,5 roku a končí 
státnicemi. Mají 10 zdravotnických škol a 50 soukro-
mých škol. Zubní technici si obtížně hledají práci, a 
rozhovory s vládou nepřinášejí žádné výsledky a ne-
existuje ani jednoznačný zákon, který určuje profesi 
zubního technika, poslední je z roku 1954. 
V Polsku se o digitalizaci vyučuje jen málo. Existuje 
mnoho škol, ale každá vyučuje něco jiného. Některé 
už teoreticky probírají CAD/CAM, ale nemají na to pří-
stroje. 

RAKOUSKO

Rakousko má komoru, všichni samostatně pracující 
zubní technici a podnikatelé zubní technici mají po-
vinné členství a spadají pod Ministerstvo hospodář-
ství, pod zdravotnické profese. Zaměstnanci zubní 
technici jsou povinni být členy tzv. pracovní komory.
V Rakousku je duální vzdělávací systém. Existují dvě 
školy pro zubní techniky, jedna ve Vídni a jedna v Ba-
denu. Škola je na úrovni vyššího učňovského vzdělá-
vání a trvá čtyři roky. Po dvou letech praxe je možné 
absolvovat studium končící zkouškou na mistra (vyšší 

vzdělání na úrovni specializovaného vzdělávání kon-
čícího praktickou a teoretickou zkouškou). Příprava na 
zkoušku trvá dva měsíce a pouze po jejím absolvování 
je možné si otevřít vlastní zubní laboratoř.  Zkouška na 
mistra byla rakouskými kompetentními úřady uznána 
jako maturitní zkouška, po které se absolventi mohou 
ucházet o studium zubní techniky na Donnauuniver-
stät v Kremsi končícího titulem Master. Toto studium 
trvá pět semestrů a ukončuje se titulem Master of Sci-
ence. Od roku 2012 mohou mistři zubní technici na 
základě objednávky vystavené zubním lékařem pra-
covat samostatně s pacientem. 

Rakouští představitelé vyzvali přítomné, aby si uvědo-
mili vážnost situace profese zubní technik, zodpověd-
nost a úlohu současných zubních techniků na vytvá-
ření budoucnosti našeho „chleba každodenního“!

Poměry v naší republice zde není potřeba prezento-
vat, protože všichni velmi dobře víte, jaký je stav pro-
fese zubního technika v České republice.  

Informace od organizací zubních techniků zúčastně-
ných států byly velmi zajímavé, některé velmi přínos-
né pro další vyjednávání na ministerstvech. Zazněla 
myšlenka, že bychom takováto setkání měli  uskuteč-
ňovat každý rok a od představitelů organizací z Polska, 
že to příště zorganizují u nich v Polsku. <<<
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ZAMYŠLENÍ NAD SOUČASNOU A 
BUDOUCÍ STOMATOLOGIÍ VE SMYSLU 
ODPOVĚDNOSTI 

>>> Každý zubní technik se snaží zhotovit zubní náhra-
du dle svých nejlepších schopností, a přesto může dojít k 
situacím, kdy ani nejdokonaleji zhotovená náhrada ne-
dopadne dobře v ústech pacienta. Důvodů je celá řada 
a všichni alespoň o těch nejtriviálnějších zpravidla víme.  

Mne ale zaujal jiný fakt, se kterým se setkáváme, a sice 
s odpovědností, díky které za svoji práci a čas dosta-
neme zaplaceno či nikoliv. A tím to nemusí končit, 
kola systému, ve kterém se nacházíme a jehož jsme 
součástí, se otáčí nejen kolem kvality, ale také kolem 
záruk, které zaručuje pacientovi zákon.  Vždy, když se 
odevzdá práce, se kterou jsou všichni spokojeni, vlád-
ne na pracovišti radost. V opačném případě se hledá 
viník. Může se stát, že i dobrá práce z laboratoře nedo-
padne v ústech dle našich představ, díky pochybení v 
ordinaci. To známe… nedosazená práce, špatně nace-
mentovaná, nebo se po krátké době náhrada pomalu 
rozpadá. 

Jak se zachováme? Máme-li slušného partnera lékaře, 
práci zhotovíme novou a náklady nese ordinace. Jindy 
laboratoř raději udělá práci novou zdarma, přestože 
nepochybila. Důvod je prozaický, nechceme přece 
přijít o lékaře, se kterým je jinak vcelku dobrá spolu-
práce a tato práce nás živí.  Rád bych v této souvislosti 
napsal pár řádků obecně o medicínském právu.

PŘEDPOKLADY VZNIKU PRÁVNÍ ODPOVĚD-
NOSTI
K tomu, aby bylo možné vyvodit vůči určité osobě (v 
případě odpovědnosti v oblasti zdravotnictví půjde 
zejména o poskytovatele zdravotní péče, lékaře, resp. 
jiného zdravotnického pracovníka) právní odpověd-

nost, musí být naplněny předpoklady, které pro její 
vznik platné právo stanoví. Konkrétně jde o tyto před-
poklady:
•   protiprávní úkon - řízení či zanedbání musí být v  
    rozporu s povinnostmi zdravotnického pracovníka;
•   škodlivý následek, škoda - porušení nebo ohrožení  
    zákonem nebo jiným právním předpisem chráně- 
    ných hodnot;
•   příčinná souvislost (kauzální nexus) - mezi protipráv- 
    ním úkonem a škodlivým následkem musí být vztah                
    příčiny a následku, tzv. příčinný vztah;
•   zavinění - ke konání nebo zanedbání musí dojít za- 
    viněním, ať už půjde o úmysl (přímý, nepřímý) ne-
    bo nedbalost (vědomá, nevědomá) 

TRESTNĚ - PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST FYZICKÝCH 
OSOB
Jde o odpovědnost fyzických osob za spáchaný trest-
ný čin. U lékařů připadají v úvahu různé trestné činy, 
ale především takové, které jsou namířeny proti životu, 
zdraví člověka i proti majetku (např. ublížení na zdraví, 
sexuální obtěžování ale i podvod, či korupce). V po-
slední době roste počet trestních oznámení na lékaře 
pro důvodné podezření ze způsobení újmy na zdra-
ví. Oznámení podávají pacienti nebo jejich příbuzní 
zejména proto, že na rozdíl od občanskoprávního ří-
zení nemusí nést v trestním řízení důkazní břemeno, 
ani náklady spojené s pořízením důkazů. V trestním 
řízení je to povinností orgánů činných v trestním ří-
zení. Pokud se jim podaří dokázat zavinění konkrét-
ního viníka, je výsledkem trestního řízení odsuzující 
rozsudek. Existence odsuzujícího rozsudku následně 
značně usnadňuje případné vymáhání odškodného v 
občanskoprávním řízení.

OBČANSKO - PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST
V převážné většině případů jde o případy odpověd-
nosti za škodu na zdraví při poskytování zdravotní 
péče. V občansko-právním řízení se může žalovaný 
zbavit odpovědnosti, pokud dokáže, že nezavinil 
škodu. Výjimku tvoří případy tzv. objektivní odpověd-
nosti (odpovědnosti za výsledek). Každý odpovídá za 
škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v 
povaze přístroje nebo jiné věci, které se při plnění zá-
vazku použilo. Této odpovědnosti se není možné zba-
vit. Taková odpovědnost se vztahuje i na poskytování 

Mgr. Peter Wrchlabský
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zdravotnických služeb. Každý případ, v němž došlo k 
selhání medicínského přístroje a jiných přístrojů, se 
posuzuje zvlášť. Při vedení občanskoprávního sporu 
je z hlediska navrhovatele velmi výhodné prokázat, 
že se jedná právě o takový druh škody. Pro odpůrce v 
takovém případě neexistuje možnost zbavit se odpo-
vědnosti tím, že škodu nezavinil.

PRACOVNĚ - PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST
Pracovně-právní odpovědnost je odpovědnost vy-
plývající z pracovně-právních vztahů. Jde tedy o 
odpovědnost ve vztahu mezi zaměstnancem a za-
městnavatelem. Práva a povinnosti v této oblasti mají 
obě strany. Podle pracovněprávních norem odpovídá 
zaměstnanec za porušení pracovní disciplíny, neuspo-
kojivé výsledky své práce, ale i za škodu způsobenou 
zaměstnavateli. Pokud zdravotnický pracovník způso-
bil jako zaměstnanec zdravotnického zařízení pacien-
tovi újmu, odpovídá za ni pacientovi zaměstnavatel. 
Zaměstnavatel má vůči zaměstnanci pak právo poža-
dovat náhradu škody. Rozsah této náhrady je až na vý-
jimky omezen výškou trojnásobku průměrné měsíční 
mzdy zaměstnance. Nárok na náhradu škody v plné 
výši má zaměstnavatel, pokud ji zaměstnanec způso-
bil pod vlivem alkoholu nebo po požití omamných a 
psychotropních látek.

STOUPAJÍCÍ TENDENCE STÍŽNOSTÍ
Za posledních 10 let zaznamenáváme prudký nárůst stíž-
ností i ve stomatologii.  Z někdejších cca 100 stížností roč-
ně jich Česká stomatologická komora přiznává zhruba na 
500 za kalendářní rok (ročenky České stomatologické ko-
mory) v posledních letech. Stížnosti se rovněž kumulují 
na Krajských úřadech a pojišťovnách. Samozřejmě vše je 
také spojeno se vzrůstajícími cenami stomatologických 
náhrad i péče. Ceny protetických výrobků u konečného 
odběratele - pacienta za posledních dvacet roků vyšpl-
haly o stovky procent nahoru a pacienti (klienti) za své 
peníze žádají kvalitní práci a nezajímá je, kdo práci zho-
tovil a kdo nasadil. 

SOUDNÍ ZNALCI 
Tato záležitost je v současné době řešena zákonem o 
znalcích a tlumočnících, vyhláškou č.37/1967, která jej 
provádí. Ve většině případů je otázka jmenování znalce 
v gesci předsedy krajského soudu, v jehož obvodu má 
znalec bydliště. Tak to totiž upravuje par.1 odst.2 výše 
zmíněné vyhlášky.  O jmenování znalcem je ale možné 

požádat i jako jednotlivec a tato žádost by měla směřo-
vat právě na krajský soud v místě bydliště. Každý krajský 
soud si vede seznam znalců a tlumočníků, do kterého 
se zapisují všichni znalci (ať už jsou jmenováni minist-
rem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu), 
kteří mají bydliště v obvodu krajského soudu. Právě na 
tento seznam se, pokud chcete vykonávat znaleckou 
činnost, musíte dostat. (zdroj: www.zakonyprolidi.cz)

Podmínky pro jmenování znalcem v obecné rovině 
jsou:
•   státní občanství České republiky, či jiného členské- 
    ho státu EU (kdy je nutné potvrzení o přechodném  
    pobytu na území České republiky) nebo i státním  
    příslušníkem úplně jiného státu, kdy je ovšem potře- 
    ba potvrzení dokonce o pobytu trvalém
•   svéprávnost v plném rozsahu (podle dikce nyní již     
    neúčinného starého občanského zákoníku způsobi- 
    lost k právním úkonům) – nesmělo tedy dojít k ome-     
    zení svéprávnosti
•   bezúhonnost, čímž rozumíme neodsouzení za úmy- 
    slný trestný čin (jakýkoli) či nedbalostní trestní čin,  
    ale tam pouze ten, který byl spáchaný v souvislosti s        
    výkonem činnosti znalce
•   nevyškrtnutí ze seznamu znalců v posledních třech  
    letech pro porušení povinností podle zákona o znalcích
•   souhlas se jmenováním znalcem

V souvislosti s připravovaným návrhem zákona o znal-
cích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a 
jeho prováděcích právních předpisů se na Minister-
stvo zdravotnictví v loňském roce obrátilo Minister-
stvo spravedlnosti, s požadavkem spolupráce při sta-
novení odborných předpokladů pro výkon znalecké 
činnosti (soudního znalce) v oborech zdravotnictví 
pro nelékařskou větev. Pro odvětví „zubní protetika“ 
byla vyzvána KZT ke spolupráci. Kromě výše jmenova-
ných podmínek stanovila KZT tyto požadavky: 
•   plnohodnotné vzdělání v oboru zubní technik-tedy  
    ZT s maturitou, nebo Dis; se způsobilostí k výkonu  
    povolání bez odborného dohledu
•   minimálně 15 let praxe
•   publikační činnost - recenzované články v odbor- 
    ném dentálním tisku; přednášková činnost;

K tomu nutno podotknout, že v tomto statutu je v 
současné době registrováno 19 stomatologů z celé 
ČR. Domnívám se, že by bylo velmi vhodné, aby v bu-
doucnu tyto posty zastávali i zubní technici, kteří jsou 
nepřehlédnutelnými odborníky v protetice i ortodon-
cii. A také aby tu byli lidé hájící a chránící práci a zájmy 
zubního technika. 

ZÁVĚREM 
Chci popřát  Vám všem, aby nikdy nikdo nemusel 
stanout před soudem a zodpovídat se ze své práce, 
potažmo cizí... Proto ji dělejme dobře, učme se raději 
z cizích chyb, nežli ze svých a pracujme profesionálně 
jako doposud.  <<< 
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ZISKOVÁ ZUBNÍ LABORATOŘ

>>> Jak na to? Jak zajistit prosperitu laboratoře, 
spokojenost zaměstnanců, spokojenost obchod-
ních partnerů, a spokojenost majitele laboratoře?
Pokusím se nad tím trochu zamyslet.

Největším strašákem v celé Evropě je v našem obo-
ru dovoz levné protetiky z Číny. V některých státech 
je situace tak vážná, že bylo nutno přistoupit k ce-
loevropským opatřením, jak tento fenomén ome-
zit – důsledkem je evropská legislativa ohledně 
zdravotnických prostředků, která dopadá i na nás. 
Také FEPPD /Evropská federace majitelů zubních 
laboratoří, jejímž jsme členem/ podávala své návr-
hy, díky kterým byly zubní náhrady zařazeny mezi 
zdravotnické prostředky, jejichž výrobci musí dodr-
žovat řadu předpisů, které mají ochránit pacienta 
před anonymními výrobci, kteří nemohou pacien-
tovi zaručit bezpečí, a díky kterým byl výrobcem 
označen pouze zubní technik, splňující kvalifikační 
předpoklady. 

V ČR tento fenomén zatím zásadní roli nehraje; naše 
práce je totiž tak levná, že cena odpovídá téměř té 
čínské, a český zubní lékař má rád, a často potřebuje 
osobní kontakt s technikem. 

Přesto se i zde setkáváme s fenoménem velkých 
laboratoří, které se vydaly cestou rozšíření svého 
akčního radia a cestou kvantity za nižší cenu. Velmi 
zjednodušeně řečeno vytvořily něco jako výrobní 
linky, které jsou nepochybně dobrým nástrojem ke 
snížení nákladů, a tedy k vyšší prosperitě- chcete-li 
ziskovosti. Podmínkou pro prosperitu je v takovém 
případě neustávající přísun zakázek, a naprosto 
efektivní využití pracovní doby. 

Někde jdou cestou nízkých mzdových nákladů a 
využívají neschopnosti zaměstnanců se bránit, ně-
kde jsou solidnější a své zaměstnance platí dobře. 
Téměř v každém kraji je takový subjekt. O některých 

vědí pouze ti, kterým díky jim ubyla práce, proto-
že o své filosofii jak zajistit prosperitu raději mlčí- s 
vědomím, že způsobují mnohým kolegům potíže, 
někteří velmi hlasitě proklamují, že jejich cesta je ta 
správná a předkládají tento model jako vzor pro-
sperity a ziskovosti. 

Jistě, je to cesta jak zajistit prosperitu, o tom není 
pochyb. A může to udělat každý, nic nám v tom ne-
brání. Ovšem, jak to bude vypadat v praxi za pár 
let? Jedna laboratoř pro kraj? Cena stále nižší?  Zá-
nik malých regionálních laboratoří, které při malém 
objemu práce nemohou cenu snížit na úroveň vel-
kých konglomerátů. Je to stejné jako u jiných odvět-
ví – potravinový řetězec si může dovolit mít nejnižší 
cenu, a přesto vykazuje díky obrovskému objemu 
prodeje miliardové zisky. Regionální obchodník má 
smůlu – buď nabídne vyšší kvalitu, lepší servis, díky 
čemuž si zajistí takový obrat, který mu zajistí slušné 
živobytí, nebo musí snížit cenu pod úroveň řetězce, 
což povede nejspíš k jeho zániku, protože nemá za-
jištěn dostatečný objem prodeje. 

Díky digitalizaci můžeme nabízet kvalitní práci při 
mnohem menší fyzické námaze, to vidím jako ob-
rovský přínos nových technologií. Naše práce je 
oproštěna od „špinavých“ a fyzicky náročných fází, 
a my se můžeme věnovat především tomu, co umí-
me jako jediní- své kreativní práci, která vdechne 
kusu materiálu život. Máme konečně čas věnovat se 
finesám, které činí naši práci jedinečnou a krásnou. 
Můžeme plnit mnohem více přání a požadavků pa-
cientů a lékařů. Chceme si to laskání a mazlení se 
zakázkou kazit honbou za kvantem řetězově vyrá-
běných korunek? Každý si může vybrat svou cestu, 
která mu lépe vyhovuje. 
Neříkám co je ta správná cesta, jen říkám, co vy-
hovuje mě. Ostatně říkám to celé roky. Raději 
menší množství kvalitní práce za vyšší cenu, než 
kvanta průměrné levnější práce. <<<

Bc. Alexandra Seidlová

Bc. Alexandra Seidlová 
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VITA AKZENT® PLUS CHROMA STAINS:

Změna intenzity barvy je snadná!

Rychlý pomocník pro korekce barev

>>> Správné určení barvy zubů a komunikace mají 
významný vliv na estetický výsledek náhrady. Ob-
zvláště při monolitických náhradách se stále častěji 
objevuje individualizace pomocí barev na malová-
ní a glazur. Díky jejich nezávislosti na KTR (koefici-
ent tepelné roztažnosti) lze barvy VITA AKZENT Plus 
CHROMA STAINS aplikovat na téměř všechny druhy 
keramických materiálů a tak může být dosaženo 
rychle a snadno zintenzivnění barvy v rámci skupin 
A1-D4 VITA classical.

Pokud barva náhrady během zkoušky v ústech 
nebo při nasazování v ordinaci harmonicky nesply-
ne se zbývajícími zuby v jeden celek, může být na-
pravena jednoduše a rychle pomocí barev VITA AK-
ZENT Plus CHROMA STAINS: Náhrada se již nemusí 
složitě opravovat nebo zhotovovat nová. Pálení ba-
rev nebo barev společně s glazurou je dostačující k 
tomu, aby se obnovila větší intenzita, a dosáhlo se 
perfektní shody barvy.

Obecně platí, že čím silnější změna intenzity barvy, 
tím silnější směs prášku a tekutiny pro vyšší sytost 
barvy musí být. Pro jemnější změny a nuance inten-
zity barvy je směs odpovídajícím způsobem naře-
děna a vrstva je tenčí. Jednoduchým pálením pro 
fixaci barev nebo v kombinaci s VITA AKZENT Plus 
(nebo VITA AKZENT LT) je dosažená změna barevné 
intenzity stálá.

UNIVERZÁLNÍ A EFEKTNÍ

Barvy VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS  jsou ne-
závislé na KTR a můžou se používat na celou šířku 
pásma keramiky pro změnu sytosti barev. To platí 
pro všechny keramické fazetovací systémy VITA VM, 
VITA VMK Master a VITA TITANKERAMIK. Také ma-
teriály zhotovené na bázi CAD / CAM -monolitické 
nebo částečně fazetované, VITABLOCS, oxidem zir-
koničitým VITA YZ (T a HT) a zirkon dioxidem zesí-

lené keramiky VITA SUPRINITY PC lze upravit rychle 
a efektivně, aby bylo od nynějška možné zajistit 
harmonickou barevnou integraci finální náhrady 
do zbylého chrupu.

VITA® na jmenované produkty VITA jsou registrova-
né ochranné známky společnosti VITA Zahnfabrik 
H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad Säckingen, Německo.

Obr. 1: Jednoduchá konečná 
integrace barev: VITA AK-
ZENT Plus CHROMA STAINS 
zajišťuje rychlou saturaci 
barev přes celou šířku pásma 
dentálních keramik.

Obr. 2-4: Zejména u monolitic-
ké náhrady umožňují na KTR 
nezávislé barvy VITA AKZENT 
Plus CHROMA STAINS   barev-
né korekce ve VITA classical 
A1-D4 skupinách a od polo-
viny roku 2018 také nově v 
barvách VITA AKZENT Plus 
CHROMA STAINS 3D-MASTER.
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NOVODOBÉ FUNKČNÍ POLYMERY 
NEJEN PRO DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ 

Krbec Dent s.r.o. 

>>> Výzkumem a vývojem vysoce funkčních plas-
tů jsme ve stomatologii nalezli inovativní cestu jak 
poskytnout pacientům nejlepší možné ošetření od 
samého počátku a současně jim nabídnout úspěš-
ná, účinná a funkční řešení. Tyto plasty nabízejí 
významné výhody v oblasti estetiky, zpracování, 
efektivity nákladů, trvanlivosti a akceptace paci-
enty. Nabízejí vítězství pro obě strany ve vztahu 
založeném na partnerství mezi pacienty a jejich 
ošetřujícím týmem.

Firma bredent uvedla na trh celou řadu polymerů 
pro digitální zpracování. Jedná se o breCAM fré-
zovací bloky využitelné pro značný počet různých 
indikací.

Zajímavým materiálem z této skupiny je breCAM.
multiCOM, vícebarevný kompozit vhodný pro 
dentální protézy s dobou životnosti do dvou let. 
Je vyráběn na bázi polymetylmetakrylátu a obsa-
huje více než 20% keramických plniv pro zvýšení 
pevnosti. Zde byla anorganická plniva (keramické 
částice) integrována do matrice organického plastu 
PMMA. To přináší optimalizaci materiálových vlast-
ností v oblasti pevnosti a odolnosti vůči opotřebe-
ní. Vícebarevné vrstvení breCAM.multiCOM dává 
zubní náhradě přírodní barevnou škálu.
Dvouletá doba používání je pro dočasný abutment 

v rámci chirurgických procedur a delších regene-
račních fází nejpříznivější. Náhrada nemusí být 
měněna po 6 měsících, což vede k optimálním 
hojivým výsledkům a úspoře času i nákladů jak pro 
pacienta, tak pro stomatologa.
breCAM.multiCOM je všeobecně vhodný jak pro 
suché, tak pro mokré opracování. Polychromatic-
ké probarvení přináší možnost zhotovení velmi 
estetické dočasné zubní protézy s vysokou úrovní 
akceptace zákazníkem, zejména v oblasti náhrady 
předních zubů.

Tento materiál může být používán univerzálně, 
buďto jako monolitická náhrada, kdy probarvení 
probíhá pouze v jednom kroku a získáme tak znač-
né úspory různých fazetovacích materiálů nebo 
jako polychromatická dočasná fazetovaná náhrada.

Následně je zapotřebí materiál pro definitivní ná-
hrady a zde se nabízí jako výborná volba univer-
zální polymer s velmi širokým rozsahem indikací 
breCAM.BioHPP.

Bio HPP je částečně krystalizovaný, termoplastický, 
vysoce účinný polymer na bázi polyetheretherke-
tonu (PEEK), který je zpevněn keramickými mik-
ročásticemi o průměru méně než 0,5 μm, patří ke 
zdravotnickým prostředkům třídy IIa a splňuje pří-
slušné DIN normy, není cytotoxický a je tudíž bio-
kompatibilní.

Hlavní složka BioHPP byla nejprve zavedena v im-
plantologii humánní medicíny a to např. jako me-
ziobratlová ploténka, protéza kyčelního kloubu, aj.
Vylepšení keramickým plnivem umožnilo význam-
ně zlepšit materiálové vlastnosti (pevnost, abraziv-
ní vlastnosti, schopnost k fazetování) a byly tedy 
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nastaveny a optimalizovány tak, aby vyhověly po-
žadavkům a použití v zubní medicíně.

Fyziologická pružnost PEEK tak byla zachována a 
bylo dosaženo kombinace dokonalé pevnosti a vý-
jimečné leštitelnosti. K výhodám patří charakteris-
ticky vysoká kompatibilita materiálových vlastností 
ve spojitosti s kostí.

BioHPP je navíc i materiál, který redukuje kompresi 
a torzi způsobenou žvýkáním a dokáže kompenzo-
vat chybějící přirozené tlumení nárazů Sharpeyový-
mi vlákny. V důsledku toho je umožněna okamžitá 
rehabilitace s implantáty a optimalizované vhojení 
do kosti (osseointegrace). Dalšími velkými před-
nostmi tohoto materiálu jsou i nízká hmotnost, pře-

nos tepla podobný přirozenému zubu, neutrální 
plakový index, nízká absorpce vody (6.5 μg/mm3 ), 
vysoká úroveň přijetí dásní, nízkoabrazní potenciál 
chránící zbývající zuby a výjimečná trvanlivost třecí 
funkce u teleskopických náhrad.

Tyto vlastnosti umožňují široké využití jak ve fi xní a 
snímatelné protetice, tak i u náhrad nesených im-
plantáty, mají velmi pozitivní dopad na pacienta a 
zvyšují komfort nošení i životnost náhrady.

BioHPP je nyní k dispozici ve třech různých odstí-
nech a náhrady z něj lze zhotovit nejen pomocí 
CAM technologie, ale i termoplastovou presovací 
technikou. <<<

Krbec Dent s.r.o.
info    krbec.cz

  +420 377 223 380
  +420 777 223 380

www.krbec.cz
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OKLUZÁLNĚ ŠROUBOVANÉ MŮSTKY
PRETTAU® BRIDGES

100% PRETTAU® ZIRCONIA – VYROBENO POMOCÍ CAD/CAM

>>> Cílem tohoto případu bylo poskytnout mladé-
mu pacientovi, který byl od narození bezzubý, fixní 
zubní náhrady pro horní i dolní čelist. 

Společně se zubním lékařem jsme naplánovali 
zhotovení dvou můstků Prettau® Bridge s tita-
novými bázemi na implantátech. Po digitalizaci 
situace u pacienta jsme na základě předchozích 
snímatelných zubních náhrad vytvořili digitální 
zubní náhradu. Vybrali jsme TRITON, jednu z přiro-
zených sad zubů z knihovny „Heroes Collection“, 
vyfrézovali výslednou práci z bloku Temp Basic a 
chybějící gingivální struktury jsme nanesli pomocí 
kompozitního materiálu Gingiva-Composites. Po 
dokončení pryskyřičných modelů prototypu jsme 
práci odeslali zubnímu lékaři ke zkoušce. Oskeno-
váním vyzkoušených modelů jsme digitalizovali 
několik úprav, které udělal zubní lékař a následně 
jsme je přiřadili virtuálnímu modelu náhrady v na-
šem Zirkonzahn.Modellier software (obr. 1). 

Před frézováním náhrady z Prettau® Zirconia po-
mocí frézovacího přístroje M5 Wet Heavy Metal 
jsme digitálně vytvořili závity v kanálech pro šroub-
ky, které byly do struktur vyfrézovány CAD/CAM 
závitořezným vrtáčkem (obr. 2). 

Poté jsme probarvili zirkonové struktury materiá-
lem Colour Liquid Prettau® Aquarell, sintrovali je a 
individualizovali keramikou a barvivy (obr. 3, 4, 5). 

1.

2.

3.

4.

5.

Následně jsme připevnili zlatem eloxované ti-
tanové báze na dokončené zirkonové můstky 
(obr. 6, 7). K uzavření kanálů pro šroubky jsme po-
mocí CAD/CAM závitořezné frézy pro pryskyřici 
vytvořili vhodné pryskyřičné šroubky (obr. 8, 9, 10). 

Po závěrečném leštění byly můstky Prettau® Bridge 
připravené k našroubování do úst pacienta a 
uzavření kanálů pomocí pryskyřičných šroubků 
(obr. 11, 12). <<<
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6. 7.

8. 9.

10.

Práci vytvořil: – Dr. Harel Simon – Protetik. Beverly Hills, Kalifornie
ZT Manfred Pörnbacher – vzdělávací středisko Zirkonzahn Brunico, Jižní Tyrolsko

ZIRKONZAHN Worldwide – tel.: +39 0474 066 680, info@zirkonzahn.com, 
www.zirkonzahn.com

11.

12.



ZVÝHODNĚNÉ NABÍDKY FIREM 
PRO ČLENY KZT

Vážení zubní technici, 

všem členům KZT poskytujeme slevu 10 % z účastnického poplatku na praktický základní a pokračovací kurz pro zubní techniky 
pořádaný společností LASAK v roce 2018. Bližší informace, vypsané termíny pro rok 2018 a nabídku dalších vzdělávacích akcí 
naleznete na našich webových stránkách www.lasak.cz. Pro uplatnění slevy uvádějte při registraci heslo „KZT“.

Těšíme se na viděnou!

Vážené zubní techničky, vážení zubní technici,

je nám ctí, že nám byla dána možnost oslovit vás prostřednictvím vašeho stavovského sdružení a nabídnout vám kvalitní pro-
dukty od renomované italské firmy Major Prodotti Dentari. 
Dovolte tedy nabídnout vám při nákupu u společnosti Flava 10% slevu na všechny pryskyřice a pryskyřičné C + B materiály firmy 
Major Prodotti Dentari a zároveň se těšit z dalších akcí uváděných na webových stránkách www.flava.cz . 

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

Vaše FLAVA

Vážení členové Komory zubních techniků,

děkujeme Vám za dosavadní spolupráci. Dovolte nám nabídnout výrobky firem bredent, Renfert, 3shape, HLW. Pro rok 2018 jsme 
pro Vás připravili několik novinek a jako partnerovi KZT nabízíme následující výhody platné do 31.8.2018:

20% sleva na výrobky firmy bredent – z celého sortimentu CAD/CAM materiálů

breCAM.multiCOM (PMMA s keramickými plnivy) – barevný kompozit (vícebarevné vrstvení) na bázi PMMA vhodný pro dentální ná-
hrady s dobou životnosti do dvou let. Obsahuje 20% keramických plniv pro zvýšení pevnosti. Dodává se v odstínech A1, A2, A3, A3.5, B2. 

breCAM.bioHPP (PEEK zpevněný keramikou) – částečně krystalizovaný PEEK zpevněný použitím keramiky. Fyziologické vlastnosti 
tohoto materiálu lze překonat pouze přírodou samotnou. Je elastický, lehký a má stejnou pružnost jako kost.

Při uplatnění slev, prosíme, uvádějte vždy heslo „KZT Krbec Dent“.

Těšíme se na další dobrou spolupráci.
Tým společnosti Krbec Dent s.r.o.

Vážení kolegové zubní technici, 

Frézovací centrum MHdent.com s.r.o. nabízí majitelům laboratoří 5% slevu na následující protetické díly značky ARUM - 
titanové baze, šrouby,  modelové analogy a skenovací tělíska.
Sleva platí pouze pro členy KZT a to po celý rok 2018. Není kombinovatelná s jinými akcemi na produkty ARUM.  
Pro její uplatnění použijte slevový kód KZT2018.

Těšíme se na spolupráci v roce 2018. 
Vaše frézovací centrum MHdent.com 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 2018, 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.

Využijte slevu až 15 % 
na Vaši objednávku v Dentamedu

Nabídka platí pro členy KZT po celý rok 2018!
 

Při objednávce nad 10 000 Kč: 
•  sleva 10 % na spotřební materiál  
•  sleva 15 % na produkty německé značky M+W Dental  
Na jedno školení v roce 2018 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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>>> V minulosti byla příprava podkladů pro 
frézovací centra daleko rozsáhlejší. Dnes stačí 
pouze pracovní model a zkouška zubů ve vosku. 
Skenování a návrh konstrukce je poté již v ru-
kou centra, čímž vzniká značná úspora času a 
peněz. Jakákoliv funkční modelace konstrukcí je 
zbytečné navyšování nákladů na straně zákazníka.

Abychom se v co největší míře vyvarovali komp-
likací, je nutné se soustředit na detaily, ve kterých 
se problémy vyskytují nejčastěji. Pokusíme se je 
tedy popsat jak u pracovních modelů, tak u zkoušek 
zubů ve vosku.

PRACOVNÍ MODEL NA NÁHRADY NESENÉ 
IMPLANTÁTY

Nedělený model s podstavcem, měkkou gingivou 
a modelovými replikami implantátů by měl splňo-
vat následující:

1.  Modelové analogy musí být nepoškozené a ne- 
     deformované jakýmkoliv způsobem.

VÝROBA CELKOVÝCH KONSTRUKCÍ 
NESENÝCH  IMPLANTÁTY        

PŘÍPRAVA PODKLADŮ PRO FRÉZOVACÍ CENTRUM

Ukázka poškozených ana-
logů.

ve frézovacím centru MHdent.com s.r.o.

2.  Modelové analogy musí být rigidně fixované v  
     modelu v celém rozsahu jejich retencí.

3.  Měkká gingiva by měla být v celém rozsahu bu- 
     doucí konstrukce.

Nejčastěji zaznamenané komplikace jsou poškozené 
modelové analogy, případně jejich pohyb v modelu 
způsobený buď izolačním materiálem na separování 
měkké tkáně nebo nedodržením správného postupu 
při zpracování sádry. Oba tyto případy jsou důvodem 
k zastavení další práce a požádání o sjednání nápravy.

PR - článek
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39.

40.

ZKOUŠKA ZUBŮ VE VOSKU

Pro frézovací centrum je důležité přesně zazna-
menat pozice zubu náhrady. Je tedy třeba jen 
sdělit jejich velikost, osu, tvar a krčkový uzávěr. Vše 
ostatní navrhuje podle zadání centrum samot-
né. Není tedy nutné přehnaně modelovat měkké 
tkáně, navrhovat přesný rozsah budoucí náhrady či 
dokonce modelovat čistící kanály dosedu třmenu 
na sliznici.

Na formě zkoušky zubu ve vosku či diagnostické 
modelaci nezáleží, pokud splňuje následující poža-
davky:

1.   Model budoucí náhrady musí přesně sedět na 
      pracovním modelu, v nejlepším případě je na-     
       šroubován na třech implantátech. Pokud se 
      baze zkoušky pohybuje na měkké tkáni, ne-     
      bude možné přesně konstrukci vyrobit. Není-li  
      zkouška fixována na implantátech, není možné  
      ji přesně odzkoušet v ústech pacienta.

2.   Zkouška zubu ve vosku by měla být odzkouše-  
      na v ústech pacienta a finálně schválena léka-
      řem. Jakékoliv upravovaní pozice zubu po vyro-  
      bení konstrukce je kontraproduktivní.

3.   Celá konstrukce zkoušky by měla zachovávat  
      strukturální pevnost natolik, aby vydržela opa-
      kované sejmutí z modelových analogů.

ZADÁNÍ ZAKÁZKY, POPIS KONSTRUKCE

Celá spolupráce s frézovacím centrem je založena 
především na vzájemné komunikaci. Je třeba sdělit 
následující základní parametry budoucí konstrukce:

1.   Typ konstrukce a požadovaný materiál.

2.   Individuální požadavky, jako jsou například ve- 
      likost a tvar retencí, průběh a velikost čistících 

štol, rozsah dosedu třmenu na sliznici a podobně.      

3.   Přesně zaznamenané typy a velikosti použitých  
      implantátů. <<< 

Nejlepší způsob zaznamená-
ní typů implantátů přímo na 
pracovní model.

www.mhdent.com
tel. +420 739 677 683

Zubní technici frézují 
pro zubní techniky.
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Marián Svorad

ZHOTOVENÍ ORTODONTICKÝCH 
APARÁTŮ NA 3D MODELY   
Marián Svorad

Obr. 1, 2: Tištěné modely 
pro zhotovení Klammtova 
aparátu

Obr. 3, 4: Lepicí a vykrývací 
vosk

>>> Technologie zhotovování laboratorních výrobků 
na virtuální modely tištěné na 3D  tiskárně zasáhla už i 
ortodoncii. Pokrok nelze zastavit a tak i v ortodontických 
ambulancích se rozmáhá použití 3D skenerů. Otisková-
ní je pomalu odsouvané do pozadí a provádí se jen u 
prací, které není možné, ať už z jakéhokoli důvodu, zho-
tovit pomocí skenu a tištěného modelu. Jedná se na-
příklad o práce, kde se výrobek odevzdává ještě tentýž 
den - např. retenční aparáty, či ortodontické výrobky u 
kterých se používá letování- Hyrax, linguální oblouk, 
distalizátor, transfer systém Ortho rama - palatinální 
deska, TPO, Nanceho deska.

 V tomto článku popisuji zhotovení elastického ote-
vřeného aparátu - Klammta na modelech tištěných 
na 3D tiskárně a rekapituluji výhody a nevýhody 
použití těchto modelů jak je vnímám já! 

Modely pro naši praxi necháváme tisknout z mate-
riálu VeroGlaze (obr.1), na základě zpracovaných 3D 
skenů zhotovených na  iTERO Element Scanner. 

FUNKČNÍ APARÁTY: 
Funkční aparáty patří mezi bimaxilární ortodontické 
aparáty, které upravují postavení čelistí a podporují 
jejich přirozený růst. Působí především tam, kde je 
nějakou zevní příčinou limitován fyziologický vývoj, 

a dědičný růst čelistních kostí se nemůže projevit. K 
navození přirozeného růstu tyto aparáty využívají 
svalové funkce, odstraňují parafunkce, zlozvyky, a 
upravují špatnou funkci žvýkacích svalů, přecvičují 
svaly (žvýkací, retní a tvářové) a nastolují normální 
funkci stomatognátního systému. Po ukončení růs-
tu čelistí již nemohou funkční aparáty vadu upravit, 
proto jsou indikovány především v období smíšené-
ho chrupu.

Pryskyřičná část Klammtova aparátu je maximálně 
redukovaná, ve frontálním úseku je nahrazena drá-
těnými prvky. Je určen pro vady dentální, kde není 
ještě postižena skeletální složka. Výšku skusu drží 
pryskyřice hlavně v místě dočasných špičáků.

PRACOVNÍ POSTUP
Pracovní postup zhotovení aparátu na tištěných 
modelech se zásadně neliší od výroby na sádro-
vých odlitcích. Nejdříve si natočíme drátěné prvky:
•  Coffinovo pero - je prvek spojovací, nemá aktiv-
ní funkci, nelze jej používat pro rozšiřování zubního 
oblouku, síla drátu 1,2 mm

2.

3.

1.

4.
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•  Labiální oblouk - v laterálním úseku odstává od 
zubů asi o 2,5 mm, síla drátu 0,9 mm 

Následně je nutné zasadit modely v konstrukčním 
skusu do fi xátoru. A tady se objevil první problém. 

Tištěné modely nedržely na sádře, protože měly 
hladký podstavec! Bylo potřeba udělat retenční 
zářezy pomocí frézy. Dnes je již tento nedostatek 
vyřešen plánováním retenčních zářezů a jejich zho-
tovení přímo při tisku (obr. 1, 2).

Lepení drátěných prvků je bez komplikací, pomo-
cí lepícího vosku. Také odlehčení podsekřivých 
míst vykrývacím voskem proběhlo bez problémů 
(obr. 3, 4). Po umístění drátěných prvků (obr. 5, 6) 
není nutné model namáčet do vodní lázně, ale 
musíme izolovat! A to důkladně! Osvědčil se mi izo-
lační prostředek Isolac (obr. 7), primárně určený na 
izolování sádrových modelů před tepelným tvaro-
váním fólií.

Nasypeme pryskyřici, necháme zpolymerovat 
(obr. 8). Očistíme parní čističkou (obr. 9, 10, 11) a 
pokusíme se aparát sejmout z modelu. V tomto 
okamžiku zjistíme, jestli jsme dostatečně izolovali. 
Pokud ne, budeme mít problém aparát sejmout, 
protože zpolymerovaná pryskyřice a plastový mo-
del se spojí dohromady! Jediný způsob, jak oddělit 
model a aparát, je dostat mezi ně trošku vzduchu.

Jestliže jsme izolovali správně, aparát standardně 
opracujeme, vyleštíme a odevzdáme (obr. 12, 13, 14).

5. 6.

7. 8.

9. 10.

11.

Obr. 5, 6: Lepení drátěných 
prvků

Obr. 7: Izolační prostředek
Obr. 8 : Vytvoření těla 
aparátu

Obr. 9, 10, 11: Očištění parní 
čističkou

Obr. 12: Hotový aparát

12.
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ZÁVĚR: 
Po dlouholetých zkušenostech se sádrou se obje-
vilo něco nového, nepoznaného, ale tolik očekává-
ného! Z pohledu pacienta si myslím, že skenování 
je, pokud se to umí, daleko komfortnější než otisko-
vání a i výsledné modely jsou lepší (všichni máme 
zkušenosti se špatnými otisky, na které jsme byli 
nuceni zhotovit pokud možno perfektní práci)!

Z mého pohledu technika však není situace úplně 
jednoznačná: odpadá odlévání modelů, namočení 

modelů do vodní lázně a nelámou se zuby!
Co mi ovšem nevyhovuje, je neúplné překřeslení 
reálné situace na model, složitější radýrování, klou-
zání drátu po modelu, delší doba tisku 3D modelu 
(tedy alespoň v případě naší praxe) a v neposlední 
řadě také cena tištěných modelů.

Tištěné modely jsou asi skvělá věc, ale v mém pří-
padě je zatím sádra ten materiál, který preferuji a 
myslím, že ještě dlouho budu. I když pokrok neza-
stavíš... J <<< 

13. 14.

Obr. 13, 14: Hotový aparát

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. CAMLOG® je registrova-
ná obchodní známka CAMLOG Biotechnologies AG, Switzerland. NobelActive® a NobelRepla-
ce® 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®

CAMLOG®

NobelActive®

NobelReplace®

Straumann®

Vlepované báze BioCam®

Možnost výběru 

gingivální výšky
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>>> Již tradičně přicházím v prvním čísle nového ročníku 
magazínu s chystanými změnami, které nám přináší nad-
cházející rok. Přelom roku totiž obvykle k takovému tématu 
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, zvýšení minimální zálohy na sociální a zdravot-
ní pojištění OSVČ, vyšší školkovné, vyšší důchody, vyšší 
slevy na děti a vyšší diety.

Průměrná mzda 2018
Začněme průměrnou mzdou. Průměrná mzda pro rok 
2018 roste na 29 979 Kč. Je součinem všeobecného 
vyměřovacího základu ve výši 28 250 Kč a přepočíta-
cího koeficientu 1,0612. S růstem průměrné mzdy pak 
mimo jiné souvisí i růst minimálních záloh na zdravot-
ní a sociální pojištění.

Zdravotní pojištění 2018
Na rok 2018 se minimální záloha na zdravotní pojištění 
zvyšuje na 2024 Kč měsíčně z dosavadních 1906 Kč. Ma-
ximální vyměřovací základ není u zdravotního pojištění 
stanoven. Záloha na zdravotní pojištění je splatná do 8. 
dne následujícího měsíce a nová výše se platí vždy od 
ledna. Osobám bez zdanitelných příjmů se kvůli růstu 
minimální mzdy zvýší minimální zálohy na zdravotní 
pojištění na 1647 Kč měsíčně. A zvýší se také odvody za 
státní pojištěnce. Pokud je plátcem stát, zaplatí za vás od 
ledna měsíčně pojistné ve výši 969 Kč (oproti částce 920 
Kč měsíčně v roce 2017).
Kromě toho také vznikla nová kategorie státních po-
jištěnců. Do té už spadají i vysokoškolští studenti starší 
26 let. Přesněji studenti prvního doktorského studijního 
programu v prezenční formě, kteří studují ve standardní 
době a nejsou zaměstnaní ani OSVČ. Ti se dosud nepo-
važovali za nezaopatřené děti a museli tak platit zdravot-
ní pojištění jako osoby bez zdanitelných příjmů.

Sociální pojištění 2018
Minimální záloha na důchodové pojištění se pro rok 
2018 zvyšuje z původních 2061 Kč na 2189 Kč měsíčně. 
V případě vedlejší činnosti se záloha zvyšuje na 876 Kč. 
Rozhodná částka pro vedlejší činnost pro rok 2018 je 
71 950 Kč.
Pokud letos pokračujete v podnikání, budete novou 
výši záloh platit až v měsíci, který následuje po tom, ve 
kterém podáte Přehled o příjmech a výdajích OSVČ. 
Pokud začínáte podnikat, budete platit nové minimál-
ní zálohy už od počátku své činnosti bez ohledu na 
to, kdy s ní začnete. Zálohy se platí vždy do 20. dne 
následujícího měsíce.

Nemocenské pojištění 2018
Minimální záloha na nemocenské pojištění zůstá-
vá na 115 Kč a minimální vyměřovací základ pro 

OSVČ pak na 5000 Kč. Stejná zůstává i rozhodná 
částka, která zakládá účast na nemocenském po-
jištění. Pro zaměstnané s příjmem do 2500 Kč mě-
síčně to tedy znamená, že se neúčastní nemocen-
ského a důchodového pojištění.

Ošetřovné
Novinkou je také takzvané dlouhodobé ošetřovné. 
Na něj vám vznikne nárok, pokud pečujete o osobu 
potřebující poskytování dlouhodobé péče v domá-
cím prostředí a nevykonáváte v zaměstnání ani osob-
ně nevykonáváte samostatnou výdělečnou činnost. 
Podmínkou je, aby došlo ke zhoršení zdravotního 
stavu nemocné osoby a aby toto zhoršení vyžadova-
lo alespoň 7denní hospitalizaci v nemocnici, a v den 
propuštění bude potvrzeno, že potřeba celodenní 
péče bude trvat nejméně dalších třicet dnů. Přiznaná 
dávka vám pak bude náležet ve výši 60 % denního vy-
měřovacího základu maximálně po dobu devadesát 
kalendářních dnů ode dne propuštění z nemocnice.

Zvýhodnění dlouhé pracovní neschopnosti
Polepší si i dlouhodobě nemocní. Senát totiž schválil 
novinku, díky které dostanete více peněz v případě, že 
budete v dlouhé pracovní neschopnosti. Od 31. dne 
pracovní neschopnosti budete dostávat 66 % reduko-
vaného denního vyměřovacího základu a od 61. dne 
nemoci pak 72 % redukovaného denního vyměřova-
cího základu.

Změny u výdajových paušálů pro OSVČ
Dobrou zprávou pro živnostníky je, že se jim vrací 
možnost odečíst si slevy na manželku/manžela bez 
příjmů a také na děti v případě, že uplatňují výdaje 
paušálem. Má to ale háček. Zároveň se snižuje maxi-
mální částka, od které je možné paušální náklady ode-
čítat. V daňovém přiznání za rok 2017, které budou po-
dávat na začátku roku 2018, si ještě živnostníci mohou 
vybrat pro sebe výhodnější variantu, příjmy za rok 
2018 už ale bude třeba zdanit podle nových pravidel.

Vyšší školkovné
Rodiče s dětmi umístěnými ve školce jistě uvítají růst 
školkovného. S růstem minimální mzdy totiž roste i 

ZMĚNY V ROCE 2018

Ing. R. Šmídová, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v  
Praze

Vystudovala Vysokou ško-
lu ekonomickou v Praze, 
kde v současné době působí 
na Katedře financí a oceňo-
vání podniku jako odborný 
asistent. Vedle výuky před-
mětů Finanční analýza a plá-
nování podniku a Oceňování 
podniku se věnuje výzkumu 
v této oblasti, jehož výsledky 
publikuje a prezentuje na do-
mácích i zahraničních kon-
ferencích. Specializuje se na  
oceňování lékařských praxí.

Ing. Radana Šmídová, Ph.D.
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maximální možná daňová sleva za umístění dítěte do 
školky. V roce 2018 tak bude možné odečíst až 12 200 
korun, v loňském roce to bylo 11 000 korun.

Vyšší slevy na děti
A ještě jedna radostná zpráva pro rodiče – vyšší sle-
vy na děti! Od ledna 2018 se zvyšuje daňová sleva na 
první dítě ze současných 1117 korun na 1267 korun 
měsíčně. Zaměstnanci, kteří nechávají zúčtování daně 
na svém zaměstnavateli, to poznají hned na lednové 
výplatě. Kdo podává daňové přiznání sám za sebe, ten 
si vyšší slevy započítá až v přiznání, které bude ode-
vzdávat na začátku roku 2019. Částky daňové slevy na 
další děti zůstávají pro rok 2018 na úrovni roku 2017, na 
dvě děti to je 1617 korun a na tři a více 2017.

Daňové bonusy – konečně ne pro všechny
Lidé, kteří uplatňují daňovou slevu na dítě a dosta-
nou se ve výsledku k záporné dani, od státu inkasují 
takzvaný daňový bonus. Jeho maximální výše je 60 
300 korun. Bonus mohou využít jen lidé, kteří měli 
v kalendářním roce příjem minimálně ve výši šesti-
násobku minimální mzdy, pro rok 2018 tedy tento 
limit roste na 73 200 korun. Nově se také omezuje 
okruh příjmů, které se do limitu počítají. Půjde již jen 
o výdělky ze zaměstnání nebo podnikání, nikoliv o 
příjmy z nájmu nebo kapitálového majetku. To totiž 
existovali „vychytrálci“, kteří neměli žádný příjem, 
pouze dávky sociální péče, potom někomu pronajali 
(samozřejmě fiktivně) vrtačku za 500 Kč a už jim vzni-
kl nárok na daňový bonus. J

Zvýhodnění dohod o pracovní činnosti
Od 1. ledna 2018 platí nová pravidla pro uplatnění 
srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti. Ta se využí-
vá u dohod o provedení práce či o pracovní činnosti. 
Zatímco srážková daň u příjmů plynoucích z dohod o 
provedení práce zůstává stejná (včetně stávající hrani-
ce maximálních příjmů 10 000 korun měsíčně), nově 
se srážková daň použije i u příjmů z dohod o pracovní 
činnosti. Počínaje rokem 2018 bude z dohody o pra-
covní činnosti do 2500 korun měsíčně srážena daň ve 
výši 15 procent a tento příjem nebude třeba uvádět 
do daňového přiznání.

Zvýšení minimální mzdy 
Od letošního roku dojde opět k navýšení minimální 
mzdy, a to na 12 200 Kč hrubého (z původních 11 000 
Kč v roce 2017). Hodinová minimální mzda se zvyšuje 
na 73,20 Kč.

Výdělky a odvody nezaměstnaných
Se zvýšením minimální mzdy souvisí i zvýšení odvo-
dů na zdravotní pojištění, pokud spadáte do katego-
rie osob bez zdanitelných příjmů. Nově na odvodech 
zaplatíte 1647 Kč měsíčně, namísto dosavadních 1485 
Kč. A dále se zvyšuje maximální možný výdělek, který 
si smíte vydělat jako uchazeč o zaměstnání, aniž by 
vás vyřadili z evidence uchazečů. Z dosavadních 5500 
Kč si nově můžete měsíčně přivydělat 6100 Kč.

Zvýšení minimálních mzdových standardů
I v případě, že pracujete za minimální mzdu, vám mož-
ná bude muset zaměstnavatel přidat. Od 1. ledna 2018 

se totiž zvyšuje také předepsané minimální mzdové 
standardy pro lépe odměňované profese. Například 
lékař, zubař, farmaceut nebo učitel vysoké školy spa-
dají do sedmé skupiny, kde je minimální odměna na 
rok 2018 stanovena na 22 100 Kč.

Zvýšení renty za poškozené zdraví
Společně se zvýšením důchodů se zvyšují i renty za 
poškozené zdraví, které obdržíte jako náhradu za ztrá-
tu výdělku v situaci, kdy se vám stane pracovní úraz, či 
trpíte nemocí z povolání. Na začátku roku 2017 se ná-
hrady zvedaly o 2,2 %, od začátku roku 2018 to bude 
o 3,5 %.

Diety a stravné
Polepšíte si i v případě pracovní cesty, neboť dochází 
ke změnám v oblasti stravného, které vám vyplácí za-
městnavatel, když vás vyšle na pracovní cestu mimo 
ČR. Zvýšení stravného se týká osmi zemí (Austrálie, 
Bahamy, Belgie, Bolívie, Korea, Maroko, Nový Zéland, 
Velká Británie). Nezajímavější je asi změna pro cesty 
do Belgie, tedy do Bruselu k orgánům a institucím 
Evropské unie. Vyšší diety ale nedostanete jen v přípa-
dě, že jedete na zahraniční pracovní cestu. Zvyšují se 
i minimální hranice pro pracovní cestu v rámci České 
republiky. 

Pro zaměstnavatele ze soukromého sektoru platí, že 
musí poskytovat minimálně stravné ve výši:
•   78 Kč (dosud do 31. 12. 2017 to bylo 72 Kč), trvá-li  
     pracovní cesta 5 až 12 hodin,
•   119 Kč (dosud to bylo 109 Kč), trvá-li pracovní cesta      
     déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
•   186 Kč (dosud to bylo 171 Kč), trvá-li pracovní cesta  
     déle než 18 hodin.

Vyšší cestovní náhrady
Zvyšuje se také výše cestovních náhrad, pokud jedete 
na služební cestu vlastním vozem. Nově máte nárok na:
•   4 Kč za 1 km u silničních motorových vozidel,
•  8 Kč za 1 km u nákladních automobilů, traktorů a 
autobusů.

Vyšší podpora v nezaměstnanosti
Od 1. ledna se také zvyšují maximální částky, které 
můžete dostat jako podporu v nezaměstnanosti a 
při rekvalifikaci. Nově činí maximální podpora v neza-
městnanosti 16 682 Kč a maximální podpora při re-
kvalifikaci 18 659 Kč.

Otcovská
Novou dávkou je takzvané otcovské. Na tu bude mít 
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nárok otec dítěte, který o něj pečuje, a osoba (muž 
nebo žena), která převzala dítě do péče nahrazující 
péči rodičů. Nástup na otcovskou bude začínat dnem, 
který si určíte, a to v období 6 týdnů ode dne narození 
dítěte nebo ode dne jeho převzetí, jestliže takové dítě 
nedosáhlo 7 let věku. Výplata bude náležet za dobu 7 
kalendářních dnů, a to ve výši 70 % denního vyměřo-
vacího základu. O dávku si můžete požádat nejdříve 
dne 1. února 2018. 

Flexibilnější rodičovská
V letošním roce se mění i několik pravidel, která nově 
přilepší rodinám s dětmi. Jedním z nich je flexibilnější 
čerpání rodičovského příspěvku. Nově už není nasta-
ven horní strop pro maximální měsíční výši dávky při 
zrychleném čerpání. Ruší se tedy hranice 11 500 Kč a 
maximální měsíční dávka bude odpovídat nejvýše 70 
% 30násobku denního vyměřovacího základu. Celý 
rodičovský příspěvek bude možné vyčerpat nejrych-
leji za půl roku, i s mateřskou tak bude trvat podpůrčí 
doba asi rok pro ty, co se rychle chtějí vrátit do za-
městnání. Další změna se dotkne rodičů vícerčat. Ti 
dostanou 1,5násobek běžné výše rodičovského pří-
spěvku, tedy celkem 330 000 Kč.

Zvýšení důchodů
Ani na důchodce nebylo zapomenuto. Od lednové 
výplaty důchodů se totiž zvýší penze o valorizaci. 

Ta pro rok 2018 důchody zvyšuje v průměru o čtyři 
procenta, u průměrného důchodu tedy o 475 korun. 
Základní výměra důchodu se zvýší o 150 Kč, procent-
ní výměra důchodu vzroste o 3,5 procenta. Zvýšení u 
bezmála 3,5 milionu vyplácených důchodů provede 
Česká správa sociálního zabezpečení automaticky, 

není potřeba o ně žádat.

Nová pravidla pro důchodový věk
Změna zákona o důchodovém pojištění ukončuje 
růst důchodového věku bez omezení a stanoví jeho 
strop v 65 letech. Na tuto úroveň důchodový věk po-
stupně roste a dostane se k němu kolem roku 2030. 
Zákon ale zároveň počítá s pravidelnými revizemi sys-
tému na základě odborných demografických analýz. 
Ty přitom už dnes ukazují, že důchodový věk by se 
měl dále zvyšovat. Nový zákon ale nechává toto roz-
hodnutí na budoucích politicích.

Odklad EET
Ústavní soud v polovině prosince zrušil některá usta-
novení zákona, kterým se řídí elektronická evidence 
tržeb. Kromě jiného dojde od konce února ke zruše-
ní povinnosti uvádět na účtence DIČ nebo evidovat 
platby platební kartou nebo přes platební brány. 
Ústavní soud také zrušil „náběh“ třetí a čtvrté fáze EET. 
Od března se tak do evidence tržeb nezapojí další sta-
tisíce podnikatelů. Může k tomu ale dojít později, až 
ministerstvo financí upraví zákon tak, aby odpovídal 
rozhodnutí Ústavního soudu.

Větší ochrana pro majitele karet
Od 13. ledna začne platit nový zákon o platebním 
styku, který více ochrání držitele karet. Pokud ztratí-
te kartu nebo vám ji někdo ukradne a zneužije, po-

nesete náklady celkové škody maximálně do částky 
ekvivalentu 50 eur (asi 1300 Kč). Nyní je přitom tato 
spoluúčast ve výši 150 eur za transakce v rámci jedno-
ho zneužití (cca 3900 Kč). Obchodníci také nebudou 
smět nově účtovat držitelům karet poplatek za platbu 
kartou. <<<

Článek je zpracován jako jeden z výstupů výzkumného projektu Fakulty financí a účetnictví VŠE, který je realizován v rámci institucionální 
podpory VŠE IP100040.
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>>>                Pokud si dáte toto slovní spojení do sou-
vislosti se zuby, máte pravdu. Jde o název soutěže a 
pomyslné klání žáků a studentů, budoucích zubních 
techniků, v kreslení a modelování zubů, které letos 
proběhlo ve dnech 16. a 17. ledna. Loňský pilotní 
ročník soutěže se setkal s mimořádným úspěchem, 
což nás zavazovalo uspořádat další ročník a možná 
tím přispět i k vytvoření nové tradice na naší škole. 
Tentokrát jsme byli opravdu kompletní a zástupci 
studijních oborů Asistent zubního technika a Diplo-
movaný zubní technik i se svými doprovázejícími 
pedagogy přijeli ze všech koutů ČR. Mezinárodní 
rozměr dodali celé akci i studenti z Německa, kon-
krétně Berlína. 

Soutěžní den na ústecké VOŠZ a SŠZ, slavnostně 
zahájili ředitelka školy PhDr. Miroslava Zoubková a 
zástupci KÚ Ústeckého kraje. Pozvání letos přijala i 
prezidentka Komory zubních techniků Alexandra 
Seidlová a jako čestný host přihlížela s velkým zá-
jmem na zdolávání úskalí soutěžících při plnění jed-
notlivých disciplín. Po organizačních informacích 
odborné učitelky, Miroslavy Hnízdilové, která byla 
zároveň se svým realizačním týmem i odborným 
garantem, se všichni odebrali do areálu zubních 
techniků, kde se zhostili tentokrát dvou samostat-
ných soutěžních disciplín. V kresebné se hodnotila 
kresba okluzní plochy prvního horního moláru. Kri-
térium co nejvíce se přiblížit zvolenou kresebnou 
technikou virtuálně vymodelované předloze dalo 

soutěžícím dost zabrat. U modelace prvního dolní-
ho moláru a druhého dolního premoláru šlo přede-
vším o precizní voskovou modelaci a morfologicky 
vystihnout jejich přirozenost. Modely pro tento rok 
poskytl s pečlivým výběrem pan Čeněk Neruda. K 
dispozici měli účastníci též speciální modelovací 
vosky a elektrické modelovací nože, které poskytli 
pro tento účel sponzoři. Bez nich a přispění Krajské-
ho úřadu by nemohla tato akce proběhnout. 
Z partnerů, kteří dodali zároveň i hodnotné ceny 
pro soutěžící, bych si dovolil jmenovat Microdent, 
Dentamed, Henry Schein, Interdent, Rodentica, 
DentaSun, Kulzer, Schütz Zahntechnik, Vita, Krbec 
Dent, Ivoclar Vivadent, ústecká zubní laboratoř 
Vaše zubní centrum, Colgate-Palmolive a KZT. Z 
mediálních partnerů patří poděkování redakcím 
Stomateamu, Komory zubních techniků a Ústecké-
ho deníku.

V průběhu soutěže byla pro doprovázející peda-
gogy připravena exkurze školy, přednáška o význa-
mu spolupráce oboru AZT a DZT se zahraničním 
partnerem Schutz Zahntechnik v Oberfrauendorfu 
– SRN, motivační program v prevenci nemocí v du-
tině ústní s praktickou ukázkou, které si pro účastní-
ky za podpory Colgate Palmolive připravili studenti 
a vyučující oboru Diplomovaná dentální hygienist-
ka a samozřejmě stánky již výše zmíněných fi rem. 
Hodnotící komise složená z našich a zahraničních 

LETOŠNÍHO ROČNÍKU SE ZÚČASTNILO 29 SOUTĚŽÍCÍCH

Mgr. Břetislav Matyáš
Foto: Blanka Nováková, Jiří Taufer

VÍTE, CO JE ÚSTECKÝ DENT?

Vzdělávání
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Praha), pan Michal Nový (zubní technik, obchodní 
poradce firmy Interdent s.r.o., Praha), paní Franziska 
Schütz (mistr zubní technik, vedoucí zubní labora-
toře společnosti Ruppin Zahntechnik Bethmann 
GmbH, Berlin). 
Po verdiktu komise stanula na první pozici v kres-
bě Olga Ryglová ze SZŠ a VOŠZ Nymburk, druhé 
místo patřilo Anetě Reinišové z Českých Budějovic, 
třetí opět Nymburku, konkrétně Kristýně Králové. V 

odborníků z praxe měla opravdu složitý úkol vy-
brat a ocenit nejlepší práce. Všechny byly na velmi 
profesionální úrovni a ve většině velmi vyrovnané. 
Nelehké úlohy porotců soutěže se letos ujali pan 
Jakub Hošek (zubní technik, majitel zubní labo-
ratoře Precident s.r.o., externí poradce – Country 
Specialista firmy Kulzer, Praha), pan Jiří Taufer (zub-
ní technik, majitel zubní laboratoře Tau Dent s.r.o., 
externí poradce – Country Specialista firmy Kulzer, 

1. místo - OLGA RYGLOVÁ - SŠZ a VOŠZ Nymburk

2.místo - MARCELA SEITZOVÁ - VOŠZ a SŠZ Praha, Alšovo nábřeží

3. místo - KRISTÝNA KRÁLOVÁ - VOŠZ a SŠZ Nymburk

modelovacích technikách se nejlépe umístila opět 
Olga Ryglová, druhou pozici obsadila Marcela Sei-
tzová z Prahy a třetí Terezie Koubková z Karlových 
Varů. Jelikož každá škola měla vždy dva zástup-
ce mezi soutěžícími, stala se po celkovém součtu 
bodů nejúspěšnější školou SZŠ a VOŠZ z Nymburka. 
Pro úplnost je uvedena tabulka s celkovým pořa-
dím všech zúčastněných škol. Vítězové obdrželi od 
zástupců podporovatelů a porotců velmi hodnot-
né ceny.
V závěru prezidentka Komory zubních techniků 
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Alexandra Seidlová, příznivě ocenila úroveň práce 
soutěžících a kromě věcných darů nabídla všem zú-
častněným soutěžícím bezplatnou registraci do KZT, 
čímž je zároveň přivítala do velké rodiny zubních 
techniků. 

A že se nejen pracovalo, o tom se po náročné dni 
mohli nejen soutěžící přesvědčit na zábavném spo-
lečenském večeru v Bowling Restaurant Centru na 
Klíši, kde si zároveň sdělovali celkové dojmy z tohoto 
setkání. Velmi pozitivní reakce a podnětné diskuse 
všech účastníků nás opět zavazují uspořádat soutěž i 
v příštím roce. Již nyní pracujeme na tématu, kterým 
bude s největší pravděpodobností modelace někte-
rého z frontálních úseků chrupu. Přijměte tedy touto 
cestou srdečné pozvání na „Ústecký Dent“ 2019. <<<

Jméno a Příjmení škola modelace kresba celkem pořadí

Olga Ryglová SZŠ a VOŠZ Nymburk 38 40 78 1.

Marcela Seitzová VOŠZ a SZŠ Praha, Alešovo nábřeží 37 26 63 2.

Kristýna Králová SZŠ a VOŠZ Nymburk 27 35 62 3.

Valerie Tomešová VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem 34 24 58 4.

Lucie Geigerová SZŠ a VOŠZ Plzeň 28 29 57 5.

Veronika Papačová SZŠ a VOŠZ České Budějovice 25 32 57 6.

Kateřina Škabrová SZŠ a VOŠZ Plzeň 32 23 55 9.

Sabina Sehnalová SZŠ a VOŠz E. Pöttinga, Olomouc 27 28 55 8.

Radka Blahušová VOŠZ a SZŠ Praha, Alešovo nábřeží 24 31 55 7.

Gesina Güngör Berufsschule, OSZ Körperpflege, Berlin 33 21 54 10.

Terezie Koubková SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary 35 17 52 11.

Wanessa Houngbedjiová VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem 22 28 50 12.

Aneta Reinišová SZŠ a VOŠZ České Budějovice 12 37 49 13.

Lenka Ogieglová SZŠ a VOŠZ Ostrava - Vítkovice 19 29 48 15.

Filip Jurečka SZŠ a VOŠZ Ostrava - Vítkovice 14 34 48 14.

Denisa Kašáková SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary 25 20 45 16.

Martin Nantl SZŠ a VOŠz E. Pöttinga, Olomouc 22 20 42 17.

Denisa Ponechalová VOŠZ, managmentu a veřejnopr. studií, Plzeň 28 13 41 18.

Lucie Šubrtová SZŠ a VOŠZ Brno 21 19 40 19.

Katka Marešová SZŠ a VOŠZ Brno 11 26 37 20.

Petra Hermanová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové 19 10 29 21.

Veronika Martinková SOŠ a SZŠ Benešov 10 19 29 22.

Simona Kožoušková VOŠZ a SZŠ Hradec Králové 16 11 27 23.

Aleš Červinka SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Praha 5 7 10 17 24.

Jiří Šafránek SOŠ a SZŠ Benešov 6 11 17 25.

Radim Hartoš SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Praha 5 10 4 14 26.

Ines Abdou Berufsschule, OSZ Körperpflege, Berlin 5 6 11 27.

ZLEVA: 2. místo: Aneta Reinišová, 1. místo: Olga Ryglová, 3. místo Kristýna Králová

ZLEVA: 2. místo: Marcela Seitzová, 1. místo: Olga Ryglová, 3. místo Terezie Koubková
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PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ ROK 2018

Certifikovaný teoreticko-praktický kurz

BIOHPP + VISIO.LIGN

Přednášející: Karel Špička
Termín: 5. - 6. 5. 2018 a 7. - 8. 6. 2018 
dále individuální termín dle domluvy
Místo konání: Brno
Další: maximálně 8 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

Přednášející: Karel Špička
Termín: 10. - 12. 5. 2018
dále individuální termín dle domluvy
Místo konání: Brno
Další: maximálně 8 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

THERMOPRESS 400

Přednášející: Karel Špička
Termín: 29.-30.3.2018
dále individuální termín dle domluvy
Místo konání: Brno
Další: maximálně 8 osob

Kontakt: Krbec Dent s. r. o. 
Tel.: 377 223 380
Fax.: 377 328 411 
email: info@krbec.cz
www.krbec.cz

Certifikované kurzy ve spolupráci s Akre-
ditovanou zubní laboratoří Eurodent
Praktický kurz

KOMBINOVANÉ PRÁCE NA 
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

VYUŽITÍ CAD/CAM TECHNO-
LOGIÍ V ZUBNÍ PRAXI

Přednášející: Tomáš Skoupý
Termín: na vyžádání
Místo konání: Brno
Další: maximálně 12 osob

Kontakt: Krbec Dent s. r. o. 
Tel.: 377 223 380
Fax.: 377 328 411 
email: info@krbec.cz
www.krbec.cz

Certifikovaný kurz

DESIGN A PARAMETRY KONSTRUKCE 
BRÅNEMARK V DOLNÍ ČELISTI
Přednášející: Matouš Záhorec
Termín:  26. 5. 2018 od 9:00 –17:00 hod
Téma kurzu: Cílem kurzu je zodpovědět následující body: Jak na mo-
delaci resinové konstrukce? Parametry konstrukce vzhledem k rozsahu a 
umístění implantátů. Zásady funkčnosti (retenční prvky, rozsah cantileve-
ru). Zásady čistitelnosti (hygiena v oblasti zavedených implantátů a me-
zičlenů). Příprava konstrukce pro CAD/CAM frézovací centrum. Z kurzu si 
každý účastník odnese certifikát. Během akce je zajištěno občerstvení.

Místo konání: LASAK s.r.o., Praha 9
Cena kurzu: 6.890 Kč vč. DPH  
Další: kapacita 10 osob
Kontakt: LASAK s.r.o., tel.: 296 184 114, 
e-mail: chaloupka@lasak.cz, www.lasak.cz
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>>> Vážení čtenáři,

už se stalo téměř tradicí, že v magazínu věnujeme 
jednu stránku zábavě. Máme zde pro vás opět soutěž 
„SUDOKU - SAMURAI“, které je vlastně takových pět 
sudoku v jednom. Vaše reakce a množství odeslaných 
vyluštěných odpovědí nás potěšilo a utvrdilo v tom, 
že tento typ sudoku vás baví. Snažíme se vybírat lehčí 
obtížnost, abyste se mohli zapojit všichni, kteří máte 
rádi tento typ luštění. 

Takže neváhejte a pusťte se do toho. Pro ty, co s námi 
ještě nesoutěžili, prozradíme, že hra funguje na stej-
ném principu jako známé sudoku, jenže musíte složit 
najednou pět Sudoku. Představte si, že máte v rozích 
4 klasické sudokové čtverce a uprostřed jsou spojeny  
středovým sudokovým čtvercem, s kterým mají spo-
lečné vnitřní rohy. Řešte tento hlavolam stejně jako 

běžné Sudoku. Jen si pamatujte, že nesmíte mít stejné 
číslo v řadách, které spojují velký čtverec se středo-
vým hlavolamem.

Vyplňte Sudoku samurai a pošlete nám čísla, která mají 
být v  zelených políčkách nejpozději do  15. 5. 2018 
(do 24.00 hod.) SMS zprávou na telefonní číslo:
 +420 602 224 298 ve tvaru: horní levý čtverec, pro-
střední čtverec nebo e-mailem na adresu: 
sekretariat@komorazt.cz 

V obou případech se nezapomeňte podepsat!!! 
Vylosovaný výherce obdrží cenu v hodnotě 500,- Kč. 

Výhercem Sudoku z minulého čísla se stala paní  
Jana Tělněnková z Horšovského Týna, které byla 
zaslána věcná cena v hodnotě cca 500,- Kč
K výhře jí srdečně gratulujeme. <<<

6 2

7 1 5 6

4 2 9

7 8 5

9 3 7 4

1 9 7

7 4 3

6 1 2 4

4 1

7 8

8 4 6 1

6 5 9

1 6 2

9 4 7 6

7 3 9

4 8 3

2 9 7 8

8 5

2 3

7 9 1 2

3 8 4

7 8 9

9 1 2 7

5 6 4

7 3 2

8 2 7 4

3 6

2

4 6

3 6

7 9

9 7

2 3 7

8 3

4

4

7 8 1

5 7

2 4 5

9 6 7 1

7 8 6

2 6 1

6 7 9 4

1 3



44 komorazt # 1  2018

ZAJÍMAVOSTI

ZAJÍMAVOSTI O ZUBECH -
VĚDĚLI JSTE ŽE:

Zubní sklovina je nejtvrdší tkáň v lidském těle.

99% veškerého vápníku v těle se nachází v zubech.

Za jeden den se v ústech dospělého člověka vytvo-
ří přibližně 1,5 litru slin.

Před 2 500 lety si muži z populace Mayů zdobi-
li zuby vložkami z polodrahokamů, drahokamů a 
drahých kovů. Předpokládali totiž, že je to příznak 
silného jednotlivce, který je schopen zplodit dobré 
potomstvo.

Na území Hondurasu archeologové objevili frag-
ment dolní čelisti Inka (pravděpodobně 6. století 
před naším letopočtem), v níž se zachovaly tři im-
plantáty z krunýře mořských mušlí.

Etruskové vynikali znalostmi v oblasti stomatolo-
gie – již v 7. století před n. l. vyřezávali umělé zuby 
různých savců a uměli vyrábět konstrukce vzdáleně 
připomínající moderní můstkové protézy.

V muzeu v Peru je neobyčejný exponát – lebka Inka 
s 32 implantáty z křemence a ametystu.

Ve Francii objevili lebku ženy, která pravděpodobně 
žila v 1. století před nl, s kovovým implantátem v 
horní čelisti.

Během vlády francouzského krále Ludvíka XI. si 
aristokratky byly jisté, že vrásky vyvolává nadměrné 
žvýkání jídla, proto si dávali jen polévku.

Japonské ženy dlouho vykonávaly obřad začerňo-

vání zubů – ohaguro. Pomocí železa, octa a rýžo-
vých slupek se barvily rty a zuby načerno. Roztok 
zabraňoval vzniku trhlinek a bolestí zubů.

Aristoteles je známý vědec a filozof, ale i on se mýlil. 
Dosud zůstává neodhalené, proč si myslel, že ženy 
mají méně zubů než muži.

V roce 1498 v Číně vznikly první zubní kartáčky z 
prasečích štětin, žíní a koží jezevčích chlupů.

V 17. a 18. století nejpopulárnějším zdrojem pro 
umělé zuby byly zuby padlých na bojišti. Existuje 
dokonce ustálený výraz „zuby Waterloo“ – vždyť v 
tom boji zahynulo mnoho mladých vojáků se zdra-
vými zuby.

V roce 1728 Pierre Fauchard vyrobil první ortodon-
tickou konstrukci. Vypadala jako kovový pruh, který 
se k zubům připevňoval pomocí nitě.

V roce 1816 byl zub patřící britskému vědci Isaacovi 
Newtonovi prodán v Londýně za 3785 dolarů.

První diplomovanou stomatoložkou v USA se stala 
v roce 1867 Lucy Taylorová.

Je známo, že Mao Ce-tung si nečistil zuby, místo 
toho si vyplachoval ústa čajem a žvýkal čajové listy.

Mikuláš II. velmi dbal na prevenci zubního kazu. Ze 
seznamu výdajů cara vyplývá, že v roce 1903 za 60 
rublů koupil u dentisty Vallisona 24 zubních kartáč-
ků a zubní prášek. To znamená, že car si dvakrát mě-
síčně měnil zubní kartáček.

Zubní kartáčky s nylonovými štětinami se poprvé 
objevily v roce 1938.

Moudří Číňané se rozhodli zvýšit zájem o udržování 
zdravých zubů a dásní. Proto vyhlásili národní svá-
tek „Den lásky k zubům“, který oslavují každoročně 
20. září
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ZAJÍMAVOSTI

POLYFENOLY OBSAŽENÉ VE VÍNU 

ScienceDaily, 21. února 2018

Důkazy svědčí o tom, že usrkávání vína může být 
dobré pro naše tlusté střevo a srdce, možná kvůli 
nápojům, které jsou bohaté na strukturálně roz-
manité polyfenoly. Nyní vědci uvádějí v časopise 
ACS Journal of Agricultural and Food Chemistry, že 
polyfenoly z vína mohou být také dobré pro naše 
orální zdraví.

Tradičně jsou některé přínosy polyfenolů pro zdraví 
přičítány skutečnosti, že tyto sloučeniny jsou anti-
oxidanty, což znamená, že pravděpodobně chrání 
tělo před poškozením způsobeným volnými radiká-
ly. Nedávná práce však naznačuje, že polyfenoly by 
mohly také podporovat zdraví tím, že aktivně inter-
agují s bakteriemi ve střevě. To dává smysl, protože 
rostliny a ovoce produkují polyfenoly, které mají 
odvrátit infekci škodlivých bakterií a jiných patoge-
nů. M. Victoria Moreno-Arribasová a její kolegové 
chtěli vědět, zda víno a polyfenoly z hroznů také 
ochrání zuby a dásně, a jak by to mohlo fungovat 
na molekulární úrovni.

Vědci zkoumali účinek dvou polyfenolů z červené-
ho vína, komerčně dostupných extraktů z hroznů a 
červeného vína, bakterie, které ulpívají na zubech a 
dásních způsobují plak, kazy a periodontální one-

mocnění. Při práci s buňkami, které modelují tkáň 
dásní, zjistili, že dva vinné polyfenoly v izolaci - ká-
vové a p-kumarové kyseliny - byly obecně lepší než 
celkové výtažky z vín při snižování schopnosti bak-
terií přilnout k buňkám. Když jsou kombinovány se 
Streptococcus dentisani, o kterém se předpokládá, 
že je perorální probiotikum, polyfenoly byly dokon-
ce ještě lepší v boji proti patogenním bakteriím. 
Vědci také ukázali, že metabolity vzniklé při začátku 
trávení polyfenolů v ústech mohou být zodpověd-
né za některé z těchto dobrých účinků.

Zdroj: Materiály dodávané společností American Che-
mical Society. 
ScienceDaily, 21. února 2018. <www.sciencedaily.com/
releases/2018/02/180221091326.htm

by mohly mít vliv na bakterie, které 
způsobují kazy a onemocnění dásní.
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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:  9.

Periodicita:  2 x do roka

Náklad: CZ 2 500 ks

Distribuce:  zdarma do všech zubních laboratoří

Formát: 210 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 2018

číslo redakční uzávěrka
podklady pro reklamu

ve formátu PDF
distribuce 

2 28.8. 7. 9. 1. 10.

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

3i™ je obchodní známka a Certain® je registrovaná obchodní známka Biomet, Inc., Indiana, USA. 
Astra Tech® je registrovaná obchodní značka Dentsply IH AB, Sweden. CAMLOG® je registrova-
ná obchodní známka CAMLOG Biotechnologies AG, Switzerland. NobelActive® a NobelRepla-
ce® 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®

CAMLOG®

NobelActive®

NobelReplace®

Straumann®

Vlepované báze BioCam®

Možnost výběru 

gingivální výšky
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S VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS profitujete z:
• jednoduché úpravy chromy pomocí pouze jednoho vypalování barev
• cíleného zintenzivnění sytosti podle jasné systematiky
• univerzální možnosti použití pro všechny keramiky, pokrývající všechny 

VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS
Rychlý pomocník pro úpravy barev!

VITA AKZENT® Plus
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Krbec Dent s.r.o.
info    krbec.cz

  +420 377 223 380
  +420 777 223 380

www.krbec.cz
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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

     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

 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

DISTRIBUCE 
LABORATORNÍCH  ŠTÍTKŮ

78,-Kč
za 1 blok

Laboratorní štítky:
splňují požadavky zákona o zdravotnických prostředcích 
jsou samopropisovací
k prodeji jsou tři verze - pro protetické výrobky, ortodoncii a materiálové složení
možnost objednání štítků s hlavičkou (pouze objednávky 50 ks bloků a více)

cena za 1 blok (100 listů):  78,- Kč
cena za 1 blok (100 listů) s hlavičkou: 98,- Kč
cena za 1 blok (100 listů)  materiálové složení: 58,- Kč

Objednávky:
E-mail: sekretariat@komorazt.cz 
Telefon:    +420 224 213 168

Více informací:
www.komorazt.cz
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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 

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 (např. vzniku nové laboratoře, zániku laboratoře, 
zařazení do kategorie rizik, vypracování provozního řádu,  záležitosti kolem posouzení shody zdravotnic-
kých 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 urči-
tém 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 (např. přednášky pořádané v rámci Sněmu KZT, které zahrnují i povinné školení BOZP, 
pořádané jednou za tři roky)

l informace z oblasti cenové politiky (strukturovaný ceník, průměrné ceny, nové minutové tarify, nové mzdo-
vé 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 webo-
vých stránkách, určené pouze členům KZT, a kterým se prokážete při uplatňování slev u firem

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

l svým členstvím podpoříte myšlenku jednoty mezi zubními techniky

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

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. 
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Přihlášku si můžete stáhnout na www.komorazt.cz, na titulní straně pod odkazem „Jak se stát členem KZT“.



S VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS profitujete z:
• jednoduché úpravy chromy pomocí pouze jednoho vypalování barev
• cíleného zintenzivnění sytosti podle jasné systematiky
• univerzální možnosti použití pro všechny keramiky, pokrývající všechny 

VITA AKZENT® Plus CHROMA STAINS
Rychlý pomocník pro úpravy barev!

VITA AKZENT® Plus
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