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Editorial

Je tady rok „Osmiček“, plno významných výročí a náš 
magazín „komorazt.cz“ má také jedno malé osmičko-
vé a to vydávání našeho média. Ovšem doba se mění  
a o časopisy v tištěné podobě už není zdaleka takový 
zájem, jak před pár lety – firmy si našly jiné způsoby, jak 
prezentovat své výrobky a můžete si všimnout, že i in-
zerce v našem magazínu, z které je financován, je velmi 
sporadická. Tak se obávám, že se na stránkách našeho 
magazínu setkáváme naposledy.

Nicméně bych ráda vytáhla jednu velmi dávnou his-
torku z doby, kdy neexistovaly platební karty, mobily  
a jiná podobná zařízení usnadňující život…pro mladé 
nepochopitelné období. Jednoho krásného rána jsme se  
s přítelem (nyní již manželem) vydali na celodenní 30-ti 
km túru v srdci Jeseníků. Výšlap byl naplánován tak, že 
ho ukončíme ve vesnici, ze které dojedeme domů vla-
kem. Do vesnice jsme dorazili značně unavení, ale doce-
la brzy, proto jsme navštívili místní restauraci. Peněz, co 
by studenti, jsme moc neměli, ale spočítali jsme, že když 
si dáme klobásu a pití, tak nám zbyde pár drobných na 
dýško a na jízdenky do vlaku. JENŽE…ani jeden jsme si 
nevšimli, že cena klobásy v jídelním lístku byla uvedená 
za 100 g a tak, když nám číšník předložil účet, bylo vy-
luxováno a v peněžence nezůstala ani koruna. Nebylo 
na jízdenky a jet načerno v tomto vlaku bylo nemožné. 
Co dělat? Nezbylo nic jiného než si výšlap prodloužit  
o dalších 15 km. Domů jsme dorazili za tmy, nohy totál-
ně odřené a bolavé, na to se nedá nikdy zapomenout. 
Z té doby mi plyne ponaučení, že je důležité dobře číst, 
ale hlavně pořádně počítat. 

A to samé je i při práci v zubní laboratoři, pokud si ne-
budete umět vypočítat cenu výrobku, budete sedření 
jak koně nebo jako moje maličkost po výšlapu. My jsme 
se proto na stránkách našeho magazínu zaměřili na to, 
abychom vám detailně vysvětlili, jak si správně cenu vy-
počítat, aby vaše laboratoř byla prosperující. V případě, 
že vám to bude ekonomicky dobře vycházet, budete 
chtít podnikat ve svém a zvažujete-li hypotéku, tak pro 
vás máme jejich porovnání. Najdete zde také jiné užiteč-
né informace např. o kategorizaci prací, také o zásadách 
pracovněprávních vztahů v oblasti lékařských prohlí-
dek. V odbornosti máme tentokrát tři témata, jaké vzni-
kají ortodontické vady při dumlání palce, že je v dnešní 
době možné rovnat zuby i psím miláčkům a jakým vel-
kým přínosem jsou 3D technologie.

Máme před sebou zimu a dlouhé zimní večery, zkuste 
si na chvíli sednout, pročíst si magazín a spočítat, jak to 
ekonomicky vychází právě té vaší laboratoři. J
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Straumann® CARES® pro zubní laboratoře poskytuje ověřené digitální 
pracovní postupy od skenování až po výrobu vámi požadovaného 
individuálního řešení.

Digitální návrh a výroba.
Efektivní a propojené.

STRAUMANN® CARES® PRO ZUBNÍ LABORATOŘE
(CARES= Počítačově řízená protetická řešení)

Ověřené digitální pracovní postupy, které učiní Váš život jednodušší a předvídatelnější. Otevřený software pro všechny implantační 
systémy, které používáte ve Vaší laboratoři bez dalších poplatků za rozšíření.

Máme řešení pracovních postupů pro potřeby Vaší laboratoře:

 • In-Lab frézování: Straumann® CARES® dodává CADCAM řešení pro výrobu frézováním přímo u Vás v 
laboratoři s výjimečnou podporou společnosti Straumann a v českém jazyce.

 • In-Lab 3D tiskárny Straumann® P series: Laboratorní 3D tiskárny s nejvyšší rychlostí tisku na trhu díky 
patentované technologii ForceFeedbackTM. Profesionální 3D tiskárna speciálně vyvinutá pro dentální 
použití. Indikace: modely, chirurgické šablony, provizorní korunky a můstky, dlahy, gingivální masky.

 • Centralizovaný 3D tisk: Frézovací centrum Straumann® nově nabízí 3D tištěné modely a chirurgické šablony.
Návrh a zpracování skenů uděláme za vás. Stačí pouze zaslat skeny ve formátu STL a o zbytek se postáreme 
my.

 • Centralizované frézování: Frézovací centrum Straumann® funguje jako rozšíření Vaší laboratoře,
     má pokročilou technologii, širokou nabídku materiálů a prověřené pracovní postupy odpovídající roli  
     předního výrobce ve stomatologii.

 • Centralizované frézování Createch Medical: Frézovací centrum Createch Medical nabízí moderní výrobní 
technologii frézovaných konstrukcí s angulovanými kanálky pro šroubek až do 25° bez potřeby použití 
angulovaných abutmentů. Možnost výroby konstrukcí při kombinaci různých implantačních systémů od 
mnoha výrobců.

 • Konektivita: Propojte Váš stávající software Dental Wings, 3M Lava™, Exocad nebo 3Shape a 
     originální frézovanou protetiku Straumann® bez nutnosti investice do dalšího hardwaru. 

 • Outsourcing: Nechcete investovat do CADCAM skeneru? Máme pro Vás řešení: můžete využít 
     službu Straumann® Scan & Shape, postaráme se o návrh a výrobu Vaší zubní náhrady. 

 • Materiály: Precizně frézovaná, vysoce kvalitní protetika Straumann pokrývá značný rozsah 
     materiálů a aplikací pro centralizované nebo laboratorní frézování.

Validovaný a ucelený pracovní postup:

Skenování CAD 
modelace

CAM výroba
3D tisk

Více informací na:
www.straumann.cz
info.cz@straumann.com
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SLOVA PREZIDENTKY
Bc. Alexandra Seidlová

Alexandra Seidlová

Dění v KZTDění v KZT

>>> Vážení kolegové,

toto číslo magazínu by mělo být tak trochu odstar-
továním plánované kampaně na ekonomické téma 
- nejbolavější místo našeho oboru.  Pokud se ptáte, 
co nás k tomu vede – tak především to, že ani naše-
mu oboru se nevyhnulo, že „nejsou lidi“…

Nejsou, a pokud se něco nezmění, ani nebudou…

V době, kdy je průměrná mzda v republice něja-
kých 30 000,-Kč, kdy se přidává důchodcům, státní 
správě, plánuje se další navyšování minimální mzdy, 
a kdy je prodavačce v marketu v inzerátu nabízen 
vyšší základní plat, než jsme schopni nabídnout 
zubním technikům, se není čemu divit. 

Proč je tomu tak, všichni vlastně víme  - naše práce 
není dobře ohodnocena. Mnozí z nás ani netuší, jak 
se vlastně cena má tvořit, na co se přitom má pa-
matovat, s čím se musí počítat. 

A to nás vede k tomu, abychom si společně některé 
věci ujasnili. Předkládáme vám plnohodnotný vzo-
rec na výpočet ceny s podrobným návodem a pří-
klady pro lepší pochopení. Ale protože víme, že to-
hle není zrovna oblíbená parketa, na které bychom 
dokázali tančit, máme pro vás připravené plně 
funkční výpočtové tabulky, do kterých stačí dosadit 
své účetní údaje – a máte ceny hotové. 

Demonstrujeme vám několik modelů. Laboratoř  
s jedním, třemi, šesti a patnácti techniky. Průměrná 
hodnota minutové sazby nám vyšla na 11Kč. Pokud 
máte ještě v paměti naši ekonomickou studii z roku 
2010, můžete se podivovat, že za 8 let minutová 
sazba nijak výrazně neposkočila… Není divu- za-
konzervování cen, stlačování nákladů, šetření, uta-
hování opasků - a toto je důsledek. 

Naštěstí vstupuje do oboru digitalizace, která hod-
ně pomáhá, a mnozí jste už pochopili, že investice 
do skeneru šetří čas, a tím i peníze. Příkladem může 
být taková zirkonová korunka. Mnozí jsme začína-

li ruční výrobou, pomocí manuálního pantografu, 
kde byl výrobní proces složitý, náklady na materiál 
a energii obrovské. Dnes, kdy se přeskočilo na digi-
tální výrobu, je výrobní proces výrazně jednodušší, 
náklady nižší – i přes platbu do frézovacího centra. 
Ovšem  otázka je, jestli díky tomu, že je práce snad-
nější, má být také levnější. 

My si myslíme, že nikoli, jen by na ní měl být prostě 
větší zisk, abychom dokázali lépe platit své zaměst-
nance a ještě nám něco zbylo. Navíc, to odstranění 
„špinavé“ práce nám dává větší prostor na tu sku-
tečnou zubotechnickou práci, která udělá z trochy 
keramického prášku něco výjimečného, a dává nám 
to také prostor na věci, které si lékaři zvykli delego-
vat na nás, a které nebyly dříve obvyklé- např. so-
fistikovaný výběr barvy… pro dokreslení uvádíme 
časovou rozvahu výroby zirkonové korunky, kte-
rou jsme získali od jednoho z nejlepších techniků 
ČR - zde je reálný čas dobře vidět – a je také vidět, 
kolik času vezmou ostatní věci, zdánlivě s výrobou 
nesouvisící, a na které se často při tvorbě ceny za-
pomíná. V našem vzorci jsou ošetřeny sníženým ko-
eficientem využitelnosti pracovní doby. 

Znovu a poněkolikáté opakujeme: úhrady „I“ kódů 
nejsou pro zubního technika závazné. Pokud jsou 
tak nízké, že nepokryjí náklady, je jenom jedna ces-
ta: odstraňte je ze svých ceníků a nevyrábějte je, 
nebo je nabízejte za reálnou cenu. Jedině tak se jich 
zbavíme.

Přijďte nás navštívit na Pragodent, kde vás budeme 
v našem přilehlém přednáškovém prostoru kaž-
dou celou hodinu seznamovat s tím, jak pracovat 
s tabulkami, které si můžete nechat nahrát na svůj 
USB klíč, který si přinesete. Plánujeme také oblastní 
schůzky na ekonomické téma, zatím jsme ve fázi 
hledání vhodných prostor. 

Snad naše snaha povede k nějakému „prozření“ nás 
všech, a my si přestaneme připadat jako „zeď ná-
řků“……
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Dění v KZT

PRAGODENT 2018

>>> Jedná se o největší a jediný komplexní specializo-
vaný veletrh v oboru stomatologie pořádaný v České 
republice. 

Akce je ukázkou moderních technologií a efektivněj-
ších postupů ve stomatologii, která jako obor prochází 
bouřlivým rozvojem a nabízí dříve netušené možnos-
ti. Žhavým tématem letošního ročníku je digitalizace 
ve stomatologii. Organizátor veletrhu, INCHEBA EXPO 
PRAHA, očekává účast více než 140 přímých vysta-
vovatelů a přes 500 firem z 37 zemí. Tato odborná  
i společenská událost pro stomatology a profesionály 
z navazujících oborů opět představí naprostou špičku 
domácích i zahraničních dentálních firem. 

KZT ČR je jako každoročně partnerem dentálního ve-
letrhu Pragodent. Tentokráte bude náš stánek umístěn 
na podobném místě jako předloni, protože společ-
nost Incheba nám zpátky přidělila stejnou pozici z dří-
vějších let. Znovu se budeme nacházet téměř v levém 
rohu pravého křídla výstavní haly průmyslového palá-
ce. Polohu vám nejlépe ukáže plánek na obrázku, kde 
jsme vyznačili místo naším logem, abyste nás dobře 
našli. Součástí stánku bude přednáškový prostor, kde 
v pravidelných smyčkách budou vysvětlovány kalku-
lace a výpočet minutové sazby. Samozřejmě na stán-
ku nebude chybět bar s míchanými nápoji, který si  
v minulých letech získal velkou oblibu. Pro aktivní čle-
ny KZT zde bude konzumace zdarma na základě vou-
cheru, které obdrží u informačního pultíku, ostatním 

bude voucher zpoplatněn tzv. „registračním poplat-
kem“ ve výši 30-ti Kč. Na stánku budou po všechny 
dny veletrhu zástupci Rady KZT a bude poskytován 
informační servis. 

Stejně jako v minulých dvou letech se nabízí možnost 
elektronické registrace díky aplikaci pro elektronickou 
registraci odborných návštěvníků. 
Do e-mailu Vám budou zaslány přihlašovací údaje 
do aplikace, tím se dostanete na stránky elektronické 
registrace, kde se zaregistrujete vyplněním formuláře 
a elektronicky odešlete. Podrobný postup jak se zare-
gistrovat zveřejníme na webových stránkách KZT.

Na základě provedené registrace vám bude zaslán 
e-mailem zdarma průkaz odborného návštěvníka, 
který bude sloužit zároveň jako vstupenka na vele-
trh. Průkaz si vystřihnete a přinesete s sebou na ve-
letrh. Nebudete-li mít možnost si průkaz odborného  
návštěvníka sami vytisknout, bude vám na základě 
číselného kódu z této registrace vytištěn v info stánku 
ve Foyer Průmyslového paláce. Při vstupu na veletrh 
jako registrovaný návštěvník obdržíte plastové pouz-
dro, do kterého si průkaz vložíte. 

Dva roky po sobě byl v rámci veletrhu uspořádán 
koncert známého zpěváka, a na základě pozitiv-
ních reakcí na dosavadní koncerty přistoupila spo-
lečnost Incheba k zopakování této akce a letošní  
rok vás zve na koncert známého zpěváka Janka  
Ledeckého, který se uskuteční v pátek 19. 10. 2018 od 
19 hodin v  Křižíkově pavilonu E. Podmínkou získání 
vstupenky na Pragodent zdarma je elektronická re-
gistrace a následná návštěva veletrhu. 

Srdečně Vás zveme na náš stánek na Pragodent, 
kde Vám členové Rady KZT budou k dispozici pro 
jakékoli dotazy. Přijďte se podívat. <<<

V termínu od 18. do 20. října 2018 bude výstaviště v Praze - Holešovicích 
hostit 26. ročník dentálního veletrhu PRAGODENT.
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Aktuálně

>>> Již několikrát jsme se setkali s dotazy typu: „Jak 
si mám stanovit cenu výrobku?“ nebo „Nemohla by 
mi KZT poskytnout nějaké kalkulace?“ Víme, že je to 
velký problém, s kterým se potýkají nově vznikající 
laboratoře. Mnoho z nich neví, jak si cenu vypočítat, 
a tak prostě obšlehnou cenu od konkurence nebo 
od majitele laboratoře, v které dříve pracovali jako 
zaměstnanci, ale časem dospějí k tomu, že nějak fi-
nančně nevycházejí, protože oproti konkurenci nebo 
bývalému zaměstnavateli mají vyšší náklady (např. ná-
jem, odvody za zaměstnance atd.) a takto stanovená 
cena jim nepřináší žádný zisk nebo dokonce začínají 
prodělávat.

Chtěli bychom vám v tomto článku přiblížit vše, co ob-
náší kalkulace výrobků zubní laboratoře, jak si stanovit 
cenu, aby vaše laboratoř byla zisková, poskytneme 
vám minutáže, které zpracovala KZT, tak aby zahrno-
vala průměrné časy na zhotovení výrobků, a zároveň 
vás seznámíme s tím, že když budete jednotlivé vý-
robky aspoň trochu strukturovat, tak na tom určitě 
neproděláte. Představíme vám, jak by v současnosti 
vypadaly ceny, kdyby sledovaly nárůst podle inflace.

URČOVÁNÍ CEN–TAJEMSTVÍ SPRÁVNÉ CENY
Říká se, že všechno na světě má svou cenu. Dob-
ří obchodníci v duchu tohoto hesla říkají, že vše lze 
prodat – záleží jen na ceně. Tvorba ceny se tak ode-
hrává na střetu nabídky a poptávky. Ne všechno si lze 
samozřejmě za peníze koupit – lásku, štěstí či zdraví 
(i když u těch dvou posledních i tady do určité míry 
mohou peníze dost ovlivnit). Jsou ale také věci, kte-
ré mají cenu jen pro někoho – například pivní tácky, 
za které by někdo nedal ani korunu, zarytý sběratel je 
však ochoten za raritní pivní tácek či za celou sbírku 
zaplatit celé jmění. Stále tedy jde o průnik nabídky a 
poptávky.

CENA
Cena bývá obvykle vyjádřena v penězích, které je 
nutno zaplatit za to, abychom danou věc či službu 
získali. Jak ale určit tu správnou částku? Nejde jen o 
to, aby cena pokryla náklady spojené s výrobou 
produktu nebo poskytnutí služby a k tomu přinesla 
samozřejmě i nějaký zisk navíc.
Cena je pro prodávajícího i důležitým komunikačním 
prvkem – jejím prostřednictvím láká zákazníky (léka-
ře). Není pravidlem, že nalákat může jen ta nejnižší 
cena, vyšší cena může navozovat dojem vyšší kvality 
daného produktu či služby. Vzhledem ke své síle a vli-

vu na nákupní rozhodování, je cena jedním z nejvý-
znamnějších marketingových nástrojů.

Cena je jedním ze čtyř prvků marketingového mixu, 
který tak, jak ho představil profesor Jerry McCarthy již 
v 60. letech minulého století, obsahuje čtyři taktické 
marketingové nástroje, tzv. 4P:

•  produkt (product)
•  cenu (price)
•  distribuci (placement) 
•  propagaci (promotion)

NÁKLADY, POPTÁVKA, KONKURENCE... NA 
CO DBÁT?
Způsobů, jak určit cenu produktu nebo služby, je 
více. Základními přístupy jsou tzv. nákladově orien-
tovaná tvorba cen, poptávkově orientovaná tvor-
ba cen a konkurenčně orientovaná tvorba cen.

Nákladově orientované cena
Nákladově orientovaná tvorba cen je nejjednodušší 
metodou cenotvorby. Vychází z kalkulace úplných 
nákladů na výrobu produktu či poskytnutí služby, 
k nimž se přičte žádoucí zisková přirážka. Výhodou 
této cenové strategie je jednoduchost a přehlednost. 
Pravidla pro stanovení výše ceny jsou jasná, laboratoř 
může kalkulovat s konkrétním ziskem z každého pro-
daného kusu zdravotnického prostředku.
Problém cen příliš provázaných s náklady spočí-
vá v tom, že jsou obrazem představ laboratoře o tom, 
kolik potřebuje z daného produktu získat. A příliš už 
se nezabývá tím, zda jsou zákazníci ochotni tyto ceny 
za daný produkt také zaplatit. Takže když si laboratoř 
nasadí vysokou ziskovou přirážku, jeho výrobky se stá-
vají neprodejnými a neobstojí v konkurenci, protože je 
známo, že málokteří naši zákazníci jsou ochotni tako-
vé ceny akceptovat.

Poptávkově orientovaná cena
Poptávkově orientovaná tvorba cen bere za základ 
ceny zákazníkem vnímanou hodnotu výrobku. Zákla-
dem úspěšného použití této metody je přesné zjištění 
názoru kupujícího na hodnotu nabízeného výrobku. 
Ani tato metoda se pro náš obor nedá jednoznačně 
doporučit.

Konkurečně orientovaná cena
Konkurenčně orientovaná je ta cena, u které se cena 
odvozuje od úrovně cen účtovaných konkurencí. La-
boratoř zjistí průměr konkurenčních cen, vyhodnotí 
přednosti a slabiny vlastního výrobku a cenu stanoví 

UMÍTE SI VYPOČÍTAT CENU TAK, ABY 
BYLA VAŠE LABORATOŘ PROSPERUJÍCÍ?
Bc. Alexandra Seidlová, Naděžda Kroupová
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buď nad, nebo pod konkurenčním průměrem. Víme, 
že ani tento způsob se nedá pro náš obor doporučit, 
protože ceny stagnují a jsou zdeformované laborato-
řemi, které místo navyšování cen tráví v laboratořích 
svůj čas od rána do večera.

MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU
Při stanovení ceny je nejvhodnější uvedené pří-
stupy kombinovat. Náklady jsou samozřejmě při 
řešení matematického příkladu, jehož výsledkem 
je stanovení ceny, důležitou proměnnou.

Při tvorbě ceny za výrobek je nutné si uvědomit, že 
jde o jediný zdroj zisku. Všechno ostatní, co s daným 
produktem souvisí, jsou pouze náklady.

Náklady jsou základem cenotvorby – přinejmen-
ším v tom, že určují spodní hranici ceny, při které je 
výroba daného produktu ještě rentabilní. Dlouhodo-
bě vyrábět pod náklady přivede vaši laboratoř do zá-
huby.  Zároveň však nelze vazbu ceny na výši nákladů, 
které byly na výrobu určitého produktu vynaloženy, 
přeceňovat. Mnohdy s nimi cena výrobku souvisí jen 
velmi volně. Přímá souvislost mezi náklady a cenou  
v tržní ekonomice totiž nefunguje. Hlavním vztahem 
je tu vztah nabídky a poptávky.

KALKULACE
Kalkulace se v manažerském účetnictví využívají 
k vypočítání cen a nákladů.
Kalkulační systém plní obvykle poměrně spolehli-
vě funkci tvůrce dlouhodobě platných, základních  
i zpřesněných receptur, kolik čeho a za jakou cenu 
je třeba smísit, aby z laboratoře k zákazníkovi odešel 
kvalitní produkt. Dokáže vypočítat, kolik přibližně stál 
průchod dané zakázky firmou, jaká by zhruba měla 
být cena výrobku, aby laboratoř v součtu neprodělala. 
Umí s využitím různých metod a kalkulačních technik 
stanovit, jakou část společných režijních nákladů je 
třeba k ceně daného výrobku připočítat, aby správní 
činnosti byly uhrazeny. 

KALKULAČNÍ METODA
Základním parametrem pro výpočet ceny je čas, kte-
rý má svoji hodnotu. Této hodnotě říkáme minutová 
sazba. Je to cena jedné minuty času. Tato hodnota se 
pochopitelně liší podle individuálních nákladů jed-
notlivé laboratoře.
Jak se k hodnotě minutové sazby dopracujeme?
Pro výpočet minutové sazby můžeme použít vzorec:

MINUTOVÁ SAZBA    =

NÁKLADY
tj. předpokládané výdaje, rezervy, fondy + zisk

ČASOVÝ FOND

Tedy náklady laboratoře vydělíme časem, který jsme 
odpracovali, nebo hodláme odpracovat. Zní to jedno-
duše, a také to jednoduché je. 

Náklady 
zjistíme snadno, ten kdo již podniká, dostane od své 
účetní jasné podklady, které může upravit podle před-
pokladu do budoucna, ten kdo teprve začíná, si musí 
sám vytvořit představu, jaké náklady bude mít a jaký 
chce tvořit zisk.

Časový fond
Jde o čas, který jsme za celý rok v laboratoři odpraco-
vali. Na jednoho technika připadá cca 250 pracovních 
dní, a bere se v úvahu osmihodinová pracovní doba, 
tj. 8 hodin denně x 250 = 2000 hodin tj. 120.000 minut 
za rok. Abychom byli objektivní, musíme odečíst celý 
jeden pracovní měsíc na zaslouženou dovolenou, 
dále odečítáme nějaký čas na případné nepřítom-
nosti díky nemoci, OČR apod. Vzhledem k tomu, že 
celou pracovní dobu neprodukujeme výrobky jako na 
nepřetržitém pásu, ale občas musíme o práci přemýš-
let, konzultovat s kolegy nebo lékaři, uklidit pracovní 
stůl a připravit si potřebné pomůcky, také musíme 
svačit a občas si protáhnout záda, nepočítáme se 
100% osmihodinové pracovní doby, ale ponižujeme 
ji o takzvaný koeficient využitelnosti pracovní doby.  
V našem případě jsme stanovili 80%.

= ((PPD x PT – ABS) x PD) x KV
((POČET PRACOVNÍCH DNŮ X POČET TECHNIKŮ – ABSENCE)

X PRACOVNÍ DOBA V MINUTÁCH) X KOEFICIENT VYUŽITELNOSTI

ŘÍDÍME SE TEDY TÍMTO VZORCEM

Vysvětlivky:

POČET PRACOVNÍCH DNŮ – počet odpracovaných 
pracovních dnů v roce, běžně 250 dnů na osobu 
/ 8 hodinový úvazek 
POČET TECHNIKŮ - počet techniků podílejících se na 
výrobě, kdy se zohledňuje úvazek
ABSENCE - počet dní absence u všech techniků /dovo-

lená, nemoci, jiné neschopnosti/ OČR, vzdělávací akce 

DENNÍ PRACOVNÍ DOBA - délka pracovní doby minu-
tách, tj. zpravidla 480 minut denně /osoba
KOEFICIENT VYUŽITELNOSTI - procentní vyjádření 
toho, jaký čas se věnujeme samotné výrobě, a kolik 
času zaberou jiné činnosti – plánování, konzultace, 
údržba apod.
Na další stránce si ukážeme, jak vypadá struktura výpo-
čtu minutové sazby.
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zubní laboratoř - 1 technik
náklady minulého období: OSVČ
mzdové náklady za zubní techniky (včetně odvodů) 0 ročně

mzdové náklady na ostatní zaměstnance (včetně odvodů) 13 800 ročně

zdravotní a sociální pojištění podnikatele 51 000 ročně

stomatologický materiál 100 000 ročně

subdodávky (ZUM) - např. frézovací centrum 0 ročně

odpisy hmotného majetku 0 ročně

leasing 0 ročně

provozní režie (pr) 300 000 ročně

464 800
plánované položky zisku:
odměna za práci -"mzda" /hypotéka na bydlení, živobytí rodiny.. 480 000 ročně

fond investic a rizikový fond 0 ročně

daňově neuznatelné výdaje /pojistky pro děti, dovolená... 60 000 ročně

podnikatelská odměna 0 ročně

540 000
časový fond:
efektivní časový fond (t) 99 360 minut

kalkulované příjmy redukované (při 2,5% inflaci v roce 2017) 979 680
Minutová sazba (MS) 9,9

zubní laboratoř - 1 technik
časový fond:
počet pracovních dnů (PPD) 250 dní 

počet dní absence za rok (ABS) 20 dní/rok

denní pracovní doba (PD) 9,0 hod

počet techniků (PT) 1,0
koeficient využití pracovní doby 80%

výpočet:
časový fond 99 360 minut

Příklad č. 1: Zubní laboratoř 
s jedním technikem OSVČ

Jeden technik, OSVČ - nemá žádnou mzdu, jeho  
odměna je položkou zisku. Odhadli jsme odměnu cca 
40.000 měsíčně.  Platí pouze paní na úklid, cca 1.000  Kč. 
měsíčně, platí základní zdravotní a sociální pojištění, 
je v nájmu, šetří na materiálu, skener nemá, žádné re-
zervní fondy netvoří, a pracuje 9 hodin denně, volno 
má 10 dní v létě a 10 dní v zimě.

KÓD TABULKA VÝROBKŮ - LABORATOŘ  1 TECHNIK ČAS/ MIN MS - 9,9 ZUM CENA

81042 Inlay kořenová, jeden kanálek, nepřímá, litá 60 594 594

81102 Korunka plášťová celokovová, preparace schůdková 95 941 941

81112 Korunka plášťová z plastu, preparace schůdková 65 644 644

81132 Korunka fasetovaná metalokeramická - klasická výroba 200 1 980 1 980

81132 Korunka fasetovaná metalokeramická - sken + fasetace keramikou 140 1 386 300 1 686

81115 Korunka keramická - zirkon / sken, fasetace keramikou 140 1 386 600 1 986

82001 ČSN s jednoduchými ret. prvky do 6 zubů 240 2 376 2 376

82002 ČSN s jednoduchými ret. prvky 7 a více zubů 265 2 624 2 624

82011 ČSN s litými kotevními prvky do 6 zubů 315 3 119 3 119

82014 ČSN s litými kotevními prvky 7 a více zubů 330 3 267 3 267

76033-5 Složitý deskový snímací aparát 190 1 881 1 881

76081 Oprava snímacího aparátu s otiskem 90 891 891

náklady minulého období, laboratoř 5,6 techniků: 
mzdové náklady za zubní techniky (včetně odvodů) 2 980 000 ročně

minutová sazba - mzdy techniků       5,23
mzdové náklady na ostatní zaměstnance (včetně odvodů) 360 000 ročně

minutová sazba ostatní pracovníci       0,63
zdravotní a sociální pojištění podnikatele 220 000 ročně

stomatologický materiál 670 000 ročně

subdodávky (ZUM)- např.frézovací centrum 330 000 ročně

odpisy hmotného majetku 120 000 ročně

leasing ročně

provozní režie (pr) 980 000 ročně

2 680 001
minutová sazba - ostatní náklady       4,70
minutová sazba - bez plánovaného zisku     10,56
plánované položky zisku:
odměna za práci  - "mzda" 240 000 ročně

fond investic 200 000 ročně

rizikový fond 100 000 ročně

daňově neuznatelné výdaje 50 000 ročně

podnikatelská odměna 360 000 ročně

950 000
minutová sazba - plánovaný zisk     1,67
časový fond:
počet pracovních dnů (rok) 250 dní 

počet dní absence za rok (abs) 140 dní/rok

denní pracovní doba (dpd) 8,0 hod

počet techniků (p) 6,5
koeficient využití pracovní doby 80%
výpočet:
efektivní časový fond (t) 570 240 minut

kalkulované příjmy redukované, (při 3% inflaci v roce 2017) 6 411 701
minutová sazba (MS) 11,24

Provozní režie - zahrnuje zbytek všech nákladů, především nájem, energie, opravy, telefony, účet-
nictví, úklid, školení, úklidové prostředky, papírenské zboží, jednorázové pomůcky, pohonné hmo-
ty, svoz odpadů a mnohé další

Odměna za práci - (bez podnikatelské odměny) - kolik čisté mzdy by vám příslušelo měsíčně jako 
pouhému zaměstnanci respektive za jakou čistou mzdu byste našel/a na trhu stejně výkonného a 
odborného zaměstnance. 

Fond investic - jaké měsíční „spoření“ by pokrylo vaše investiční plány do budoucna na růst a modernizaci 
laboratoře? (Vydělte cílovou investici počtem měsíců, za které byste se chtěl/a k tomuto cíli dopracovat).

Rizikový fond - nebo-li rezervní fond. Jaké měsíční „spoření“ by pokrylo rizika, proti kterým nejste 
chráněni (Dlouhodobá nemoc, úraz, soudní žaloba pacienta…) 

Daňově neuznatelné výdaje - kolik měsíčně plánujete vydat za „neuznatelné“ výdaje? (Nápoje pro za-
městnance a zákazníky, pohoštění na obchod. schůzkách, dary a pozornosti obchodním partnerům.)

Podnikatelská odměna - odměna za podnikatelské snahy, starosti a rizika. Finanční důvod, proč 
podnikáte. Jaká částka měsíčně vám připadá adekvátní?  

absence - dovolená, nemoc, školení…

(dpd) - „hrubá“ pracovní doba - od příchodu do odchodu, včetně domácí administrativy 

P - počet techniků. Může nabývat i desetinných hodnot, při rozdílné efektivitě pracovníků - zo-
hledňující nižší pracovní úvazek, nižší výkonnost či sníženou pracovní schopnost.

Zde vidíte přehledně strukturovanou minutovou saz-
bu - aby bylo vidět, co nejvíce ovlivňuje její výši. Je 
zřejmé, že největší položkou jsou mzdy techniků, kte-
ré tvoří téměř polovinu nákladů. 

S připočtením nákladů na mzdy ostatních pracovníků 
dělá minutová sazba na mzdy víc než polovinu nákla-
dů. Po přičtení ostatních nákladů je minutová sazba 
bez zisku 9,77 Kč. Plánovaný zisk je velmi skromný, re-
zervy jsou s ohledem na výši obratu malé. Minutová 

sazba =  11,24 Kč. Jedná se o laboratoř 6 techniků + 
majitel zubní technik, který se podílí na výrobě jen 
částečně, převládají snímatelné náhrady, z velké čás-
ti „I“ kódy. Zaměstnává se administrativní pracovník  
a uklízečka, rozvoz práce si zajišťuje majitel sám. 
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Díky zoufalému šetření na nákladech a delší pracovní 
době vidíme velmi nízkou minutovou sazbu. Kdyby 
pracoval 8 hodin denně, měl by minutovou sazbu  
11 Kč. Takže se ukazuje, že čím delší dobu trávíme v la-
boratoři, tím si snižujeme hodnotu své práce. Bohužel 
je to velmi rozšířený „model“ našeho oboru - samo-

statně pracující technik, který nese veškeré náklady na 
svých bedrech...Stále více se ukazuje, že pracovat sám 
na sebe, nést veškeré náklady na výrobu a distribuci 
práce, je ekonomicky nevýhodné. Začíná vznikat po-
třeba spojovat se do větších celků, o náklady se podě-
lit a tím zvýšit produktivitu práce. 

zubní laboratoř - 3 technici
časový fond:
počet pracovních dnů (PPD) 250 dní 

počet dní absence za rok (ABS) 55 dní/rok

denní pracovní doba (PD) 8,0 hod

počet techniků (PT) 3,0
koeficient využití pracovní doby 80%
výpočet:
časový fond 266 880 minut

zubní laboratoř - 3 technici
náklady minulého období: OSVČ
mzdové náklady za zubní techniky (včetně odvodů) 1 450 000 ročně

mzdové náklady na ostatní zaměstnance (včetně odvodů) 27 600 ročně

zdravotní a sociální pojištění podnikatele 72 000 ročně

stomatologický materiál 480 000 ročně

subdodávky (ZUM) - např. frézovací centrum 0 ročně

odpisy hmotného majetku 0 ročně

leasing 96 000 ročně

provozní režie (pr) 380 000 ročně

2 505 600
plánované položky zisku: 380 000

odměna za práci -"mzda" /hypotéka na bydlení, živobytí rodiny.. 480 000 ročně

fond investic a rizikový fond 0 ročně

daňově neuznatelné výdaje /pojistky pro děti, dovolená... 0 ročně

podnikatelská odměna 100 000 ročně

580 000

časový fond:
efektivní časový fond (t) 266 880 minut

kalkulované příjmy redukované (při 2,5% inflaci v roce 2017) 3 008 460
Minutová sazba (MS) 11,3

Pokračování příkladu č. 1: 
Zubní laboratoř s jedním 
zubním technikem

KÓD           TABULKA VÝROBKŮ - LABORATOŘ  3 TECHNICI ČAS/ MIN MS - 11,3 ZUM CENA

81042 Inlay kořenová, jeden kanálek, nepřímá, litá 60 678 678

81102 Korunka plášťová celokovová, preparace schůdková 95 1 074 1 074

81112 Korunka plášťová z plastu, preparace schůdková 65 735 735

81132 Korunka fasetovaná metalokeramická - klasická výroba 200 2 260 2 260

81132 Korunka fasetovaná metalokeramická - sken + fasetace keramikou 140 1 582 300 1 882

81115 Korunka keramická - zirkon / sken, fasetace keramikou 140 1 582 600 2 182

82001 ČSN s jednoduchými ret. prvky do 6 zubů 240 2 712 2 712

82002 ČSN s jednoduchými ret. prvky 7 a více zubů 265 2 995 2 995

82011 ČSN s litými kotevními prvky do 6 zubů 315 3 560 3 560

82014 ČSN s litými kotevními prvky 7 a více zubů 330 3 729 3 729

82021 ČSN dolní s litou stab.spoj.deskou 7a více zubů 370 4 181 4 181

82022 ČSN horní s litou patrovou deskou 7 a více zubů 390 4 407 4 407

82031 Částečná imediátní náhrada do 4 zubů 95 1 074 1 074

82032 Částečná imediátní náhrada do 9 zubů 250 2 825 2 825

82033 Částečná imediátní náhrada - 10 a více zubů 270 3 051 3 051

82201 Celková náhrada horní 350 3 955 3 955

82211 Celková náhrada dolní 350 3 955 3 955

82311 Oprava na modelu, prasklá, zlomená náhrada 35 396 396

82331 Oprava rozšíření báze náhrady do 4 zubů 80 904 904

76030-2 Jednoduchý deskový snímací aparát - do 4 prvků 120 1 356 1 356

76033-5 Složitý deskový snímací aparát 190 2 147 2 147

76081 Oprava snímacího aparátu s otiskem 90 1 017 1 017

KÓD TABULKA VÝROBKŮ -  LABORATOŘ S 1 TECHNIK ČAS/ MIN MS - 9,9 ZUM CENA

82021 ČSN dolní s litou stab.spoj.deskou 7a více zubů 370 3 663 3 663

82022 ČSN horní s litou patrovou deskou 7 a více zubů 390 3 861 3 861

82031 Částečná imediátní náhrada do 4 zubů 95 941 941

82032 Částečná imediátní náhrada do 9 zubů 250 2 475 2 475

82033 Částečná imediátní náhrada - 10 a více zubů 270 2 673 2 673

82201 Celková náhrada horní 350 3 465 3 465

82211 Celková náhrada dolní 350 3 465 3 465

82311 Oprava na modelu, prasklá, zlomená náhrada 35 347 347

82331 Oprava rozšíření báze náhrady do 4 zubů 80 792 792

76030-2 Jednoduchý deskový snímací aparát - do 4 prvků 120 1 188 1 188

76033-5 Složitý deskový snímací aparát 190 1 881 1 881

76081 Oprava snímacího aparátu s otiskem 90 891 891

Příklad č. 2: Zubní laboratoř 
se třemi zubními techniky

Majitel zubní technik, dva zubní technici zaměstnan-
ci. jejich mzda je cca30% z obratu, svátky neproplácí. 
Majitel nemá žádnou mzdu, jeho odměna je polož-
kou zisku. Odhadli jsme odměnu cca 40.000/měs. Pla-
tí paní na úklid (DPP), administrativu a rozvoz práce 
zajišťuje sám-má auto na leasing, je v nájmu,, skener 
nemá, žádné rezervní fondy netvoří, a pracuje 8 ho-
din, sám čerpá 15 dní.
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zubní laboratoř - 15 techniků
náklady minulého období: OSVČ
mzdové náklady za zubní techniky (včetně odvodů) 8 500 000 ročně

mzdové náklady na ostatní zaměstnance (včetně odvodů) 800 000 ročně

zdravotní a sociální pojištění podnikatele 200 000 ročně

stomatologický materiál 1 200 000 ročně

subdodávky (ZUM) - např. frézovací centrum 500 000 ročně

odpisy hmotného majetku 120 000 ročně

leasing 240 000 ročně

provozní režie (pr) 1 500 000 ročně

13 060 000
plánované položky zisku: 380 000

odměna za práci -"mzda" /hypotéka na bydlení, živobytí rodiny.. 360 000 ročně

fond investic 100 000 ročně

rizikový fond 100 000 ročně

daňově neuznatelné výdaje /pojistky pro děti, dovolená... 100 000 ročně

podnikatelská odměna 480 000 ročně

1 140 000

časový fond:
efektivní časový fond (t) 1 313 280 minut

kalkulované příjmy redukované (při 2,5% inflaci v roce 2017) 13 845 000
Minutová sazba (MS) 10,5

zubní laboratoř - 15 techniků
časový fond:
počet pracovních dnů (PPD) 250 dní 

počet dní absence za rok (ABS) 330 dní/rok

denní pracovní doba (PD) 8,0 hod

počet techniků (PT) 15,0
koeficient využití pracovní doby 80%

výpočet:
časový fond 1 313 280 minut

Příklad č. 4: Zubní laboratoř 
s patnácti zubními techniky

Majitel, 15 zubních techniků zaměstnanců. Jejich 
mzda je cca 30% z obratu, proplácí svátky. Majitel  se 
na výrobě nepodílí.  Odhadli jsme odměnu za prá-
ci cca 30.000/měsíc a podnikatelskou odměnu na 
40.000/měsíc.  Platí úklid (DPP), administrativní pra-
covnici,  služební vozidlo a řidiče pro rozvoz práce, 
má své auto na leasing, je v nájmu, skener má, tvoří 
rezervní fondy.

KÓD           TABULKA VÝROBKŮ - LABORATOŘ  6 TECHNIKŮ ČAS/ MIN MS - 12,5 ZUM CENA

81042 Inlay kořenová, jeden kanálek, nepřímá, litá 60 750 750

81102 Korunka plášťová celokovová, preparace schůdková 95 1 188 1 188

81112 Korunka plášťová z plastu, preparace schůdková 65 813 813

81132 Korunka fasetovaná metalokeramická - klasická výroba 200 2 500 2 500

81132 Korunka fasetovaná metalokeramická - sken + fasetace keramikou 140 1 750 300 2 050

81115 Korunka keramická - zirkon / sken, fasetace keramikou 140 1 750 600 2 350

82001 ČSN s jednoduchými ret. prvky do 6 zubů 240 3 000 3 000

82002 ČSN s jednoduchými ret. prvky 7 a více zubů 265 3 313 3 313

82011 ČSN s litými kotevními prvky do 6 zubů 315 3 938 3 938

82014 ČSN s litými kotevními prvky 7 a více zubů 330 4 125 4 125

82021 ČSN dolní s litou stab.spoj.deskou 7a více zubů 370 4 625 4 625

82022 ČSN horní s litou patrovou deskou 7 a více zubů 390 4 875 4 875

82031 Částečná imediátní náhrada do 4 zubů 95 1 188 1 188

82032 Částečná imediátní náhrada do 9 zubů 250 3 125 3 125

82033 Částečná imediátní náhrada - 10 a více zubů 270 3 375 3 375

82201 Celková náhrada horní 350 4 375 4 375

82211 Celková náhrada dolní 350 4 375 4 375

82311 Oprava na modelu, prasklá, zlomená náhrada 35 438 438

82331 Oprava rozšíření báze náhrady do 4 zubů 80 1 000 1 000

76030-2 Jednoduchý deskový snímací aparát - do 4 prvků 120 1 500 1 500

76033-5 Složitý deskový snímací aparát 190 2 375 2 375

76081 Oprava snímacího aparátu s otiskem 90 1 125 1 125

Majitel zubní technik, pět zubních techniků zaměst-
nanců, jejich mzda je cca 30% z obratu, proplácí 
svátky. Majitel nemá žádnou mzdu, jeho odměna je 
položkou zisku. Na výrobě se podílí částečně. Odhadli 
jsme odměnu za práci cca 20.000/měs., podnikatel-
skou odměnu 30.000/měs.. Platí úklid (DPP), administ-
rativní pracovnici,  rozvoz práce zajišťuje sám-má auto 
na leasing, je v nájmu, skener nemá, tvoří rezervní 
fond, pracuje 8 hod. denně, čerpá 15 dní volna.

zubní laboratoř - 6 techniků
náklady minulého období: OSVČ
mzdové náklady za zubní techniky (včetně odvodů) 2 730 000 ročně

mzdové náklady na ostatní zaměstnance (včetně odvodů) 365 000 ročně

zdravotní a sociální pojištění podnikatele 180 000 ročně

stomatologický materiál 670 000 ročně

subdodávky (ZUM) - např. frézovací centrum 0 ročně

odpisy hmotného majetku 130 000 ročně

leasing 120 000 ročně

provozní režie (pr) 980 000 ročně

5 175 000
plánované položky zisku: 380 000

odměna za práci -"mzda" /hypotéka na bydlení, živobytí rodiny.. 360 000 ročně

fond investic 100 000 ročně

rizikový fond 50 000 ročně

daňově neuznatelné výdaje /pojistky pro děti, dovolená... 50 000 ročně

podnikatelská odměna 240 000 ročně

800 000

časový fond:
efektivní časový fond (t) 464 640 minut

kalkulované příjmy redukované (při 2,5% inflaci v roce 2017) 5 825 625
Minutová sazba (MS) 12,5

zubní laboratoř - 6 techniků
časový fond:
počet pracovních dnů (PPD) 250 dní 

počet dní absence za rok (ABS) 115 dní/rok

denní pracovní doba (PD) 8,0 hod

počet techniků (PT) 5,3
koeficient využití pracovní doby 80%
výpočet:
časový fond 464 640 minut

Příklad č. 3: Zubní laboratoř 
se šesti zubními techniky
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KÓD           TABULKA VÝROBKŮ - LABORATOŘ  15 TECHNIKŮ ČAS/ MIN MS - 10,5 ZUM CENA

81042 Inlay kořenová, jeden kanálek, nepřímá, litá 60 630 630

81102 Korunka plášťová celokovová, preparace schůdková 95 998 998

81112 Korunka plášťová z plastu, preparace schůdková 65 683 683

81132 Korunka fasetovaná metalokeramická - klasická výroba 200 2 100 2 100

81132 Korunka fasetovaná metalokeramická - sken + fasetace keramikou 140 1 470 300 1 770

81115 Korunka keramická - zirkon / sken, fasetace keramikou 140 1 470 600 2 070

82001 ČSN s jednoduchými ret. prvky do 6 zubů 240 2 520 2 520

82002 ČSN s jednoduchými ret. prvky 7 a více zubů 265 2 783 2 783

82011 ČSN s litými kotevními prvky do 6 zubů 315 3 308 3 308

82014 ČSN s litými kotevními prvky 7 a více zubů 330 3 465 3 465

82021 ČSN dolní s litou stab.spoj.deskou 7a více zubů 370 3 885 3 885

82022 ČSN horní s litou patrovou deskou 7 a více zubů 390 4 095 4 095

82031 Částečná imediátní náhrada do 4 zubů 95 998 998

82032 Částečná imediátní náhrada do 9 zubů 250 2 625 2 625

82033 Částečná imediátní náhrada - 10 a více zubů 270 2 835 2 835

82201 Celková náhrada horní 350 3 675 3 675

82211 Celková náhrada dolní 350 3 675 3 675

82311 Oprava na modelu, prasklá, zlomená náhrada 35 368 368

82331 Oprava rozšíření báze náhrady do 4 zubů 80 840 840

76030-2 Jednoduchý deskový snímací aparát - do 4 prvků 120 1 260 1 260

76033-5 Složitý deskový snímací aparát 190 1 995 1 995

76081 Oprava snímacího aparátu s otiskem 90 945 945

Máme-li vypočítanou minutovou sazbu, stačí už je-
nom tuto hodnotu dosadit k jednotlivým kódům,  
u kterých si stanovíme počet minut potřebných k vý-
robě, a máme výslednou kalkulovanou cenu. 
Příklad – pro výrobu MK korunky potřebujeme čas na 
výrobu modelu protiskusu, pracovního děleného mo-
delu, zaartikulování, ošetření preparovaného pahýlu, 
zhotovení voskové kapny, zatmelení, odlití, opísková-
ní, opracování a dosazení, opláštění keramickou hmo-
tou, kontrolu bodů kontaktu, artikulaci, závěrečnou 
kontrolu, vyúčtování a distribuci. Čas, který trávíme 
diskusí o práci, telefonováním s lékaři, abychom si za-
dání upřesnili, protože není jasné - např. chybí barva, 
nebo datum zhotovení- je zohledněn právě v procen-
tuální „využitelnosti pracovní doby“

Poznámka:    Původní čas, který byl stanoven Unií zub-
ních techniků ČR v době, kdy se u nás s keramikou teprve 
začínalo, a jevila se jako pracná a složitá, byl stanoven na 
350 minut - tehdy byly náklady na provozní režii a ener-
gie velmi nízké, a tak se navyšoval čas, aby cena výrobku 
naplnila představu luxusní práce. Dnes se tento čas jeví 

jako silně nadhodnocený. V roce 2010 provedla KZT 
korekci času a upravila jej na 230 minut. Přiznejme si, 
že i tento čas se jeví jako nadhodnocený, nebylo však 
možné najednou, ze dne na den provést větší korekci. 
Doba pokročila, je tedy možné opět čas korigovat. Ofi-
ciální prohlášení ohledně času KZT nevydává, každý 
by si měl umět svůj čas spočítat. Jiné to bude u techni-
ka, který stále vyrábí MK korunky od A do Z sám, jiné 
to bude tam, kde se dnes skenuje a kapna se posílá do 
frézovacího centra. Zde se čas eliminuje na zhotovení 
modelu a vrstvení keramiky + potřebné atributy, jako 
je kontrola, vyúčtování, distribuce. Zde dochází k výraz-
nému časovému rozdílu, a tím i k výraznému rozdílu  
v ceně výrobku. 

Uvádíme sice přehled časových hodnot u jed-
notlivých výrobků, ale není to dogma. Naopak, 
každý by si měl umět spočítat, kolik času mu za-
bere daný výrobek, a podle toho se zařídit. 

Obecně se jeví všechny časy – především u fixních 
náhrad – jako nadhodnocené. Doba pokročila,  

Pokračování příkladu č.4 
Zubní laboratoř s patnácti 
zubními techniky
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technologie se zdokonalují, práce se zjednodušuje  
a tedy i zrychluje. Na druhou stranu, právě pro vstup 
digitálních technologií do praxe, máme nyní možnost 
věnovat se té detailní práci, která z keramické korunky 
udělá živou věc, nerozpoznatelnou od vlastních zubů. 
Mistři, kteří si dnes hrají s dokonalostí svého výrobku 
srovnatelného s matkou přírodou, asi nebudou sou-

hlasit, že vrstvení jim zabere pár minut, jako to prokla-
mují někteří „manufakturní velkovýrobci“… Například 
takto vypadá časová rozvaha u zirkonové korunky, 
kterou jsme získali od mistra zubního technika. Zde je 
dobře vidět, že výroba není jenom to, co se odehrává 
u pracovního stolu s nástrojem v ruce, ale cenu tvoří i 
to, co s výrobou zdánlivě nesouvisí:

U snímatelných náhrad jsou časy objektivnější, tady 
zatím digitální technologie práci příliš neusnadnily, 
ale věřme, že do budoucna i k tomu dojde. 
Správnost svého časového ohodnocení jednotli-
vých výrobků si můžete ověřit -  pokud si sečtete čas  
u všech vyrobených produktů za dané období, měl 
by součet zhruba harmonizovat s časovým fondem 
pro danou dobu. Pokud se čísla výrazně liší, máte 
časové hodnoty u některých často frekventovaných 
výrobků špatně. 

Hodně diskutovaná je otázka „I“ kódů. Tady se nabí-
zí jediné řešení - výrobky, které se nevyplácí vyrábět, 
buď vyškrtnout ze své nabídky, anebo je nabízet za 
správnou cenu. Tím zubní technik sám rozhodne, že 
se prostě nebudou vyrábět, nebo za ně bude dostá-
vat adekvátní odměnu. 
Vzali jsme průměrnou minutovou sazbu z výše uve-
dených čtyř příkladů, a dosadili do tabulky. Ceny, které 
nám vyšly, by se daly považovat za „průměrné zjištěné 
ceny“.

KÓD           POPIS VÝROBKU MINUTY 11,0 MATERIÁL CENA

           SAMOSTATNÉ VÝROBNÍ FÁZE

60300 Litá výztuž ke kódům 82001 a 82002, 82201, 82211 35 385 385

60304 Drátěná výztuž 15 165 165

80001 Studijní model s otiskem, 1 kus 12 132 132

80002 Analýza modelu v okludoru 14 154 154

80004 Diagnostická přestavba 35 385 385

80011 Funkční otisk horní čelisti v individuální lžíci 15 165 165

80012 Funkční otisk dolní čelisti v individuální lžíci 15 165 165

80013 Anatomický otisk čelisti v individuální lžíci 20 220 220

80021 Registrace obličejovým obloukem 30 330 330

80031 Skusová šablona pro rekonstrukci mezičelistních vztahů 30 330 330

80041 Registrace funkčních poloh mandibuly 30 330 330

          VÝROBA FAZETOVANÉ ZR KORUNKY MINUTY

příjem zakázky 10

ujasnění zadání 30

modely výroba 20

modely úprava a artikulace 20

skenování 30

CAD 10

CAM 10

barvení Zr 3

dosazení 5

výběr barvy 5

fazetování keramikou 90

glazura a povrch 30

kontrola 10

vyúčtování, zabalení a odeslání 15

celkem 288

  VÝROBA FAZETOVANÉ ZR KORUNKY -  SOUHRN MINUTY

administrativa 55

modely 45

CAD/CAM 53

keramika 125

kontrola 10

celkem 288

Obr. Precident CAD/CAM zub-
ní laboratoř Praha
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KÓD           POPIS VÝROBKU MINUTY 11,0 MATERIÁL CENA

           SAMOSTATNÉ VÝROBNÍ FÁZE

80051 Sponová modelace - pilířová konstrukce 15 165 165

80061 Frézování - pilířová konstrukce nebo člen můstku 30 330 330

          REKONSTRUKCE KORUNKY

81001 Inlay jednoplošková přímá, litá 27 297 297

81002 Inlay jednoplošková nepřímá, litá 105 1 155 1 155

81003 Inlay jednoplošková nepřímá keramická 240 2 640 2 640

81004 Inlay jednoplošková nepřímá, kompozitní plast 140 1 540 100 1 640

81011 Inlay dvouplošková přímá, litá 27 297 297

81012 Inlay dvouplošková nepřímá, litá 110 1 210 1 210

81013 Inlay dvouplošková nepřímá keramická 245 2 695 2 695

81014 Inlay dvouplošková nepřímá, kompozitní plast 145 1 595 100 1 695

81021 Inlay tří a víceplošková přímá, litá 27 297 297

81022 Inlay tří a víceplošková nepřímá, litá 115 1 265 1 265

81023 Inlay tří a víceplošková nepřímá, keramická 250 2 750 2 750

81024 Inlay tří a víceplošková nepřímá, kompozitní plast 150 1 650 200 1 850

81032 Onlay z kompozitního plastu 105 1 155 200 1 355

81033 Onlay keramická 245 2 695 2 695

81034 Onlay celokovová 130 1 430 1 430

81041 Inlay kořenová, jeden kanálek, přímá, litá 15 165 165

81042 Inlay kořenová, jeden kanálek, nepřímá, litá 60 660 660

81051 Inlay kořenová, dva kanálky, přímá, litá 15 165 165

81052 Inlay kořenová, dva kanálky, nepřímá, litá 65 715 715

81061 Inlay kořenová, tři a více kanálků, přímá, litá 15 165 165

81062 Inlay kořenová, tři a více kanálků, nepřímá, litá 70 770 770

81071 estetická faseta z plastu 55 605 605

81072 Estetická faseta z kompozitního plastu 55 605 100 705

81073 Estetická faseta keramická 240 2 640 2 640

81082 Kovová faseta do náhrady litá 40 440 440

          KORUNKOVÉ NÁHRADY

81101 Korunka plášťová celokovová, preparace do ztracena 90 990 990

81102 Korunka plášťová celokovová, preparace schůdková 95 1 045 1 045

81111 Korunka plášťová z plastu, preparace do ztracena 60 660 660

81112 Korunka plášťová z plastu, preparace schůdková 65 715 715

81113 Korunka plášťová kompozitní plast, preparace do ztracena 60 660 200 860

81114 Korunka plášťová kompozitní plast, praparace schůdková 65 715 200 915

81115 Korunka plášťová keramická 140 1 540 600 2 140

81115a Korunka plášťová keramická - mistrovská 288 3 168 300 3468

81121 Korunka fasetovaná plast, preparace do ztracena 110 1 210 1 210

81122 Korunka fasetovaná plast, preparace schůdková 115 1 265 1 265

81123 Korunka fasetovaná kompozitní plast, preparace do ztracena 110 1 210 200 1 410

81124 Korunka fasetovaná kompozitní plast, preparace schůdková 115 1 265 200 1 465

81132 Korunka fasetovaná metalokeramická 200 2 200 2 200

          FIXNÍ MŮSTKY - PILÍŘOVÉ KONSTRUKCE

81201 Korunka plášťová celokovová, preparace do ztracena 90 990 990

81202 Korunka plášťová celokovová, preparace schůdková 95 1 045 1 045

81203 Korunka plášťová keramická 140 1 540 600 2 140

81211 Korunka fasetovaná plast, preparace do ztracena 110 1 210 1 210

81212 Korunka fasetovaná plast, preparace schůdková 115 1 265 1 265

81221 Korunka fasetovaná, kompozitní plast, preparace  do ztracena 120 1 320 200 1 520

81222 Korunka fasetovaná, kompozitní plast, preparace schůdková 125 1 375 200 1 575

81231 Korunka fasetovaná, keramika 200 2 200 2 200

          FIXNÍ MŮSTKY - PILÍŘOVÉ KONSTRUKCE

81242 Inlay jako pilíř můstku 40 440 440

81251 Kořenová čepička, jeden kanálek 65 715 715

81252 Kořenová čepička, dva kanálky 72 792 792

81253 Kořenová čepička, tři a více kanálků 78 858 858

          SPOJENÍ PILÍŘOVÝCH KONSTRUKCÍ

81301 Člen můstku celokovový 80 880 880

81302 Člen můstku fasetovaný plast 93 1 023 1 023

81303 Člen můstku fasetovaný kompozitní plast 93 1 023 200 1 223

81311 Člen můstku keramický 120 1 320 600 1 920
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KÓD           POPIS VÝROBKU MINUTY 11,0 MATERIÁL CENA

          SPOJENÍ PILÍŘOVÝCH KONSTRUKCÍ

81312 Člen můstku fasetovaný, keramika 190 2 090 2 090

81321 Opěrný třmen individuálně zhotovený 60 660 660

81322 Opěrný třmen prefabrikovaný - komponent se přičítá 40 440 440

          ATTACHMENTY           ATTACHMENTY           ATTACHMENTY

81401 Attachment, zásuvný spoj - patrice -  komponent se přičítá 60 660 250 910

81402 Attachment, zásuvný spoj - matrice - komponent se přičítá 60 660 250 910

81406 Zhotovení skleněného pilíře - komponent se přičítá 60 660 250 910

          ADHESIVNÍ NÁHRADY

81501 Adhesivní můstek, jeden mezičlen plast 180 1 980 1 980

81502 Adhesivní můstek, každý další mezičlen plast 60 660 660

81511 Adhesivní můstek, jeden mezičlen kompozitní plast 180 1 980 200 2 180

81512 Adhesivní můstek, každý další mezičlen kompozitní plast 60 660 200 860

81521 Adhesivní můstek, jeden mezičlen keramika 216 2 376 2 376

81522 Adhesivní můstek, každý další mezičlen keramika 180 1 980 1 980

81531 Adhesivní litá dláha do 6 zubů 280 3 080 3 080

81532 Adhesivní litá dláha 7 a více zubů 340 3 740 3 740

          PROVIZORNÍ FIXNÍ NÁHRADY, OPRAVY FIXNÍCH NÁHRAD

81601 Provizorní ochranná korunka z plastu 45 495 495

81611 Provizorní ochranný můstek z plastu do 6 zubů (3 zuby) 180 1 980 1 980

81612 Provizorní ochranný můstek z plastu 7 a více zubů (7 zubů) 260 2 860 2 860

81613 Provizorní mezičlen 10 110 110

81621 Oprava fixní náhrady s otiskem, nová faseta plast 35 385 385

81622 Oprava fixní náhrady, nová faseta kompozitní plast, doplatek k 81621 40 440 440

81623 Oprava korunky z plastu 15 165 165

81624 Oprava korunky z kompozitního plastu 20 220 100 320

81625 Adaptace korunky do protézy 10 110 110

81627 Adaptace kořenové nádstavby pod korunku 10 110 110

81631 Oprava fixní náhrady s otiskem, spájení /zhotovení nových faset se přičítá/ 60 660 660

81632 Chránič pro sportovce a dlaha při bruxismu 40 440 200 640

81633 Pelota pro bělení zubů 40 440 440

          ČÁSTEČNÉ SNÍMATELNÉ NÁHRADY

82001 ČSN s jednoduchými ret. prvky do 6 zubů 240 2 640 2 640

82002 ČSN s jednoduchými ret. prvky 7 a více zubů 265 2 915 2 915

82011 ČSN s litými kotevními prvky do 6 zubů 315 3 465 3 465

82014 ČSN s litými kotevními prvky 7 a více zubů 329 3 619 3 619

82021 ČSN dolní s litou stab.spoj.deskou 7a více zubů 369 4 059 4 059

82022 ČSN horní s litou patrovou deskou 7 a více zubů 389 4 279 4 279

82031 Částečná imediátní náhrada do 4 zubů 93 1 023 1 023

82032 Částečná imediátní náhrada do 9 zubů 252 2 772 2 772

82033 Částečná imediátní náhrada - 10 a více zubů 273 3 003 3 003

82104 Horní skeletová náhrada 2 kotevní prvky 389 4 279 4 279

82105 Horní skeletová náhrada 3 a více kotevních prvků 419 4 609 4 609

82106 Horní skeletová náhrada,nesponové kotevní prvky 325 3 575 3 575

82114 Dolní skeletová náhrada 2 kotevní prvky 369 4 059 4 059

82115 Dolní skeletová náhrada 3 a více kotevních prvků 399 4 389 4 389

82116 Dolní skeletová náhrada, nesponové kotevní prvky 305 3 355 3 355

82141 Litá dlaha snímací do 6 zubů 203 2 233 2 233

82142 Litá dlaha snímací 7 a více zubů 233 2 563 2 563

82151 Litá dlaha fixní do 6 zubů 208 2 288 2 288

82152 Litá dlaha fixní 7 a více zubů 238 2 618 2 618

          CELKOVÉ NÁHRADY

82201 Celková náhrada horní 350 3 850 3 850

82204 Celková náhrada horní hybridní 360 3 960 3 960

82205 Celková náhrada horní imediátní- přímá metoda 290 3 190 3 190

82206 Celková náhrada horní imediátní- nepřímá metoda 350 3 850 3 850

82211 Celková náhrada dolní 350 3 850 3 850

82213 Celková náhrada dolní hybridní 360 3 960 3 960

82214 Celková náhrada dolní imediátní- přímá metoda 290 3 190 3 190

82216 Celková náhrada dolní imediátní- nepřímá metoda 350 3 850 3 850
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KÓD           POPIS VÝROBKU MINUTY 11,0 MATERIÁL CENA

          OPRAVY SNÍMACÍCH NÁHRAD

82301 Oprava zubu vypadlého z náhrady 20 220 220

82311 Oprava na modelu, prasklá, zlomená náhrada 35 385 385

82320 Oprava retenčních prvků náhrady-drátěných- 1 ks 40 440 440

82320a Oprava retenčních prvků náhrady-drátěných, každé další rameno 12 132 132

82331 Oprava rozšíření báze náhrady do 4 zubů 80 880 880

82332 Oprava rozšíření báze náhrady 5 a více zubů 95 1 045 1 045

82341 Oprava skeletové náhrady, spájení, bodování 160 1 760 1 760

82352 Rebaze částečné snímatelné náhrady s otiskem 160 1 760 1 760

82354 Rebaze celkové náhrady s otiskem, funkční rámování 165 1 815 1 815

          ORTODONCIE

76001 Ortodontické diagnostické a dokumentační modely (pár) 30 330 330

76010-2 Jednoduchý snímací funkční aparát (monobloky, propulsor) 190 2 090 2 090

76013-5 Středně složitý funkční snímací aparát (Klammt, Balters) 240 2 640 2 640

76016-8 Složitý funkční snímací aparát (Fränkel, Bimler, Lehman) 330 3 630 3 630

76020-2 Positioner 160 1 760 1 760

76030-2 Jednoduchý deskový snímací aparát - do 4 prvků 120 1 320 1 320

76033-5 Složitý deskový snímací aparát 190 2 090 2 090

76036-8 Clony, skluzná stříška 205 2 255 2 255

76040-2 Pevný aparát k rozšíření patrového švu 240 2 640 500 3 140

76050-2 Laboratorně zhotovený nábradek 160 1 760 1 760

76070-2 Laboratorně zhotovený intraorální oblouk 70 770 770

70004 Diagnostická přestavba v ortodoncii 45 495 495

76080 Oprava snímacího aparátu jednoduchá (lom, 1 drát. prvek) 55 605 605

76081 Oprava snímacího aparátu s otiskem 90 990 990

74021 Snímací pryskyřičná nákusná dlaha 125 1 375 1 375

           TĚLO NÁHRADY- ZÁKLADNÍ CENA

model z tvrdé sádry 2x / pracovní model + protiskus 24 264 264

úprava modelu 9 99 99

vyhodnocení modelu-protetické plánování /paralelometr 15 165 165

skusová šablona 20 220 220

zastavění modelů do průměrného artikulátoru 15 165 165

zhotovení voskové baze pro stavění zubů 10 110 110

úprava voskové baze pro zkoušku - modelace 15 165 165

příprava na kyvetování, kyvetování, vyplavení, cpaní, lisování 40 440 440

dekyvetace 10 110 110

broušení 30 330 330

leštění 15 165 165

vyúčtování 5 55 55

balení a expedice 5 55 55

základní cena = 213 2 343 2 343

              PRVKY ČÁSTEČNÝCH SNÍMATELNÝCH NÁHRAD

82047 Dublovaný model 30 330 330

82048 Postavení zubu do zkoušky ( násobí se počtem zubů ) 7 77 77

82049 Jednoramenná drátěná spona 10 110 110

82050 Jednoramenná litá spona 20 220 220

82051 Další raménko průběžné spony, trn 15 165 165

82052 Dvouramenná spona litá 30 330 330

82053 Tříramenná spona litá 40 440 440

82061 Výztuž litá individuelně zhotovená 30 330 330

82062 Litý člen na konstrukci snímatelné náhrady 30 330 330

82063 Spojovací třmen leštěný ( podjazykový ) 40 440 440

82064 Spojovací třmen patrový leštěný rastrovaný ( předozadní ) 75 825 825

82065 Spojovací destička leštěná rastrovaná 60 660 660

82066 Individuelně vařený zub do snímatelné náhrady 15 165 165

82069 Transparentní patro 10 110 110

82070 Přeleštění náhrady po úpravě 15 165 165

82071 Přestavění zkoušky - za 1 zub 5 55 55

82072 Nové zastavění modelů do artikulátoru 15 165 165

82073 Vytvoření nové baze pro zkoušku 10 110 110
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FI X N Í  N Á H R A DY

inflace za rok v % 1996
= 8,8

1997
= 8,5

1998
=10,7

1999
=2,1

2000
=3,9

2001
=4,7

2002
=1,8

2003
=0,1

2004
=2,8

2005
=1,9

2006
=2,5

2007
=2,8

2008
=6,3

2009
=1,0

2010
=1,5

2011
=1,9

2012
=3,3

2013
=1,4

2014
=0,4

2015
=0,3

2016
=0,7

2017
=2,5

kód cena 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
80001 45,5 50 54 59 61 63 66 67 67 69 70 72 74 79 80 81 82 85 86 87 87 88 90

80011-2-3 61,6 67 73 80 82 85 89 91 91 94 95 98 101 107 108 110 112 115 117 117 118 119 122
80031 93,4 102 110 122 125 129 136 138 138 142 145 148 152 162 164 166 169 175 177 178 179 180 184
80051 63,5 69 75 83 85 88 92 94 94 97 98 101 104 110 111 113 115 119 121 121 121 122 125
80061 82,1 89 97 107 110 114 119 121 121 125 127 130 134 142 144 146 149 154 156 157 157 158 162
81042 338,9 369 400 443 452 470 492 501 501 515 525 538 553 588 594 603 614 635 644 646 648 653 669
81052 358,9 390 424 469 479 498 521 530 531 546 556 570 586 623 629 638 651 672 682 684 686 691 708
81061 90,6 99 107 118 121 126 131 134 134 138 140 144 148 157 159 161 164 170 172 173 173 174 179

81101-2 554,2 603 654 724 739 768 804 819 820 843 859 880 905 962 971 986 1 005 1 038 1 052 1 057 1 060 1 067 1 094
81111-2 288,5 314 341 377 385 400 419 426 427 439 447 458 471 501 506 513 523 540 548 550 552 556 569
81113-4 497,5 541 587 650 664 690 722 735 736 756 771 790 812 863 872 885 902 932 945 948 951 958 982
81121-2 612,7 667 723 801 817 849 889 905 906 932 949 973 1 000 1 063 1 074 1 090 1 111 1 147 1 163 1 168 1 172 1 180 1 209
81123-4 844,5 919 997 1 104 1 127 1 171 1 226 1 248 1 249 1 284 1 308 1 341 1 379 1 466 1 480 1 502 1 531 1 581 1 604 1 610 1 615 1 626 1 667

81132 1 304,0 1 419 1 539 1 704 1 740 1 808 1 893 1 927 1 929 1 983 2 020 2 071 2 129 2 263 2 286 2 320 2 364 2 442 2 476 2 486 2 493 2 511 2 574
81201-2 550,6 599 650 720 735 763 799 814 814 837 853 874 899 955 965 980 998 1 031 1 046 1 050 1 053 1 060 1 087
81211-2 609,9 664 720 797 814 845 885 901 902 927 945 969 996 1 058 1 069 1 085 1 106 1 142 1 158 1 163 1 166 1 174 1 204
81221-2 844,5 919 997 1 104 1 127 1 171 1 226 1 248 1 249 1 284 1 308 1 341 1 379 1 466 1 480 1 502 1 531 1 581 1 604 1 610 1 615 1 626 1 667
81231 1 300,6 1 415 1 535 1 700 1 735 1 803 1 888 1 922 1 924 1 977 2 015 2 065 2 123 2 257 2 280 2 314 2 358 2 436 2 470 2 480 2 487 2 504 2 567
81301 418,4 455 494 547 558 580 607 618 619 636 648 664 683 726 733 744 758 784 794 798 800 806 826
81302 496,3 540 586 649 662 688 720 733 734 755 769 788 810 861 870 883 900 929 942 946 949 956 980
81312 917,3 998 1 083 1 199 1 224 1 272 1 331 1 355 1 357 1 395 1 421 1 457 1 498 1 592 1 608 1 632 1 663 1 718 1 742 1 749 1 754 1 766 1 810
81303 698,0 759 824 912 931 968 1 013 1 031 1 032 1 061 1 081 1 108 1 140 1 211 1 223 1 242 1 265 1 307 1 325 1 331 1 335 1 344 1 378
81601 208,0 226 246 272 278 288 302 307 308 316 322 330 340 361 365 370 377 390 395 397 398 401 411
81611 584,1 636 690 763 779 810 848 863 864 888 905 928 954 1 014 1 024 1 039 1 059 1 094 1 109 1 114 1 117 1 125 1 153
81612 736,3 801 869 962 982 1 021 1 069 1 088 1 089 1 119 1 141 1 169 1 202 1 278 1 291 1 310 1 335 1 379 1 398 1 404 1 408 1 418 1 453
81621 225,8 246 267 295 301 313 328 334 334 343 350 359 369 392 396 402 409 423 429 430 432 435 446
81631 268,8 292 317 351 359 373 390 397 398 409 416 427 439 466 471 478 487 503 510 512 514 518 531

Poznámka:  Blíží se doba, kdy dojde k novelizaci sazebníku. 
Ještě nevíme zda se změna podaří k 1. 1. 2019, spíše to vypa-
dá na 1. 1. 2020, nicméně nový sazebník bude velmi reduko-
ván. Velkou změnou bude to, že veškeré částečné snímatelné 
náhrady budou lékaři vykazovat pojišťovně pod jedním 
kódem, se stejnou úhradou, pacient si bude doplácet rozdíl 
mezi touto úhradou a hodnotou náhrady, podle jejího typu. 
Pro nás to ale rozhodně neznamená, že budeme veškeré 

snímatelné náhrady účtovat za stejnou cenu. Právě naopak 
– budeme mít možnost buď si vytvořit ceník, kde jednotlivé 
typy náhrad vyjmenujeme a oceníme, jako tomu bylo do-
posud, anebo budeme tvořit cenu náhrad podle toho, jaké 
prvky jsou v ní obsaženy. Tuto metodiku jsme již rozpracovali, 
mnozí jste s ní již obeznámeni, nazvali jsme ji PUZZLE. Z to-
hoto důvodu uvádíme v sazebníku i nově zavedené kódy pro 
strukturovaný výpočet ceny snímatelných náhrad. 

Mimochodem- od 1. 1. 2019 dojde k mírnému navýšení úhrady u některých „I“ kódů:

0081101 - KORUNKA PLÁŠŤOVÁ CELOKOVOVÁ, PREPARACE DO ZTRACENA – z 1.008,- Kč na 1.110,- Kč
0081102 - KORUNKA PLÁŠŤOVÁ CELOKOVOVÁ, PREPARACE SCHŮDKOVÁ – z 1.172,- Kč na 1.280,- Kč                            
0081112 - KORUNKA PLÁŠŤOVÁ Z PLASTU, PREPARACE SCHŮDKOVÁ – z 800,- Kč na 900,- Kč
0082201 - CELKOVÁ NÁHRADA HORNÍ –  z 3.900,- Kč na 4.150,- Kč                                                                                         
0082211 - CELKOVÁ NÁHRADA DOLNÍ –  z 3.900,- Kč na 4.150,- Kč 

SHRNUTÍ:

Jsme si vědomi toho, že tvorba cen je vážná věc, ve 
které jsou v našem oboru obrovské „rezervy“. Ne kaž-
dý si dokáže cenu spočítat, ne každý ji dokáže uplatnit 
v praxi. Abychom vám byli v této věci nápomocni, plá-
nujeme několik aktivit.

Na Pragodentu budeme v pravidelných smyčkách 
celou problematiku výpočtu minutové sazby a tvor-
by cen vysvětlovat. Každému, kdo projeví zájem a 
přinese se svůj „vyměnitelný disk – flešku“ nahrajeme 

funkční excelovou tabulku pro výpočet minutové saz-
by a celý sazebník. 
Plánujeme na toto téma oblastní schůzky ve všech 
krajích. Na web KZT umístíme funkční tabulku, kde si 
každý může doplnit údaje od své účetní a vypočítat 
svoji minutovou sazbu a cenu výrobku. 

Na závěr tohoto článku vkládáme ještě tabulky, kde 
můžete vidět, jak by vypadaly ceny, kdyby byly upra-
vovány podle inflace. 
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S N Í M AC Í  N Á H R A DY

inflace za rok v % 1996
= 8,8

1997
= 8,5

1998
=10,7

1999
=2,1

2000
=3,9

2001
=4,7

2002
=1,8

2003
=0,1

2004
=2,8

2005
=1,9

2006
=2,5

2007
=2,8

2008
=6,3

2009
=1,0

2010
=1,5

2011
=1,9

2012
=3,3

2013
=1,4

2014
=0,4

2015
=0,3

2016
=0,7

2017
=2,5

kód cena 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
82001 1 123,0 1 222 1 326 1 468 1 498 1 557 1 630 1 659 1 661 1 707 1 740 1 783 1 833 1 949 1 968 1 998 2 036 2 103 2 132 2 141 2 147 2 162 2 216
82002 1 393,9 1 517 1 645 1 822 1 860 1 932 2 023 2 060 2 062 2 119 2 160 2 214 2 276 2 419 2 443 2 480 2 527 2 610 2 647 2 657 2 665 2 684 2 751
82011 1 624,3 1 767 1 917 2 123 2 167 2 252 2 358 2 400 2 402 2 470 2 517 2 579 2 652 2 819 2 847 2 890 2 945 3 042 3 084 3 097 3 106 3 128 3 206
82014 1 794,4 1 952 2 118 2 345 2 394 2 488 2 604 2 651 2 654 2 728 2 780 2 850 2 929 3 114 3 145 3 192 3 253 3 360 3 407 3 421 3 431 3 455 3 542
82021 2 198,8 2 392 2 596 2 873 2 934 3 048 3 191 3 249 3 252 3 343 3 407 3 492 3 590 3 816 3 854 3 912 3 986 4 118 4 175 4 192 4 204 4 234 4 340
82022 2 446,6 2 662 2 888 3 197 3 264 3 392 3 551 3 615 3 619 3 720 3 791 3 885 3 994 4 246 4 288 4 353 4 435 4 582 4 646 4 664 4 678 4 711 4 829
82031 838,0 912 989 1 095 1 118 1 162 1 216 1 238 1 239 1 274 1 298 1 331 1 368 1 454 1 469 1 491 1 519 1 569 1 591 1 598 1 602 1 614 1 654
82032 1 184,5 1 289 1 398 1 548 1 580 1 642 1 719 1 750 1 752 1 801 1 835 1 881 1 934 2 056 2 076 2 107 2 147 2 218 2 249 2 258 2 265 2 281 2 338
82033 1 429,6 1 555 1 688 1 868 1 907 1 982 2 075 2 112 2 114 2 174 2 215 2 270 2 334 2 481 2 506 2 543 2 592 2 677 2 715 2 725 2 734 2 753 2 822
82104 2 327,9 2 533 2 748 3 042 3 106 3 227 3 379 3 440 3 443 3 539 3 607 3 697 3 800 4 040 4 080 4 141 4 220 4 359 4 420 4 438 4 451 4 483 4 595
82105 2 443,4 2 658 2 884 3 193 3 260 3 387 3 546 3 610 3 614 3 715 3 786 3 880 3 989 4 240 4 283 4 347 4 429 4 576 4 640 4 658 4 672 4 705 4 823
82106 2 155,2 2 345 2 544 2 816 2 876 2 988 3 128 3 184 3 188 3 277 3 339 3 423 3 518 3 740 3 777 3 834 3 907 4 036 4 092 4 109 4 121 4 150 4 254
82114 2 327,9 2 533 2 748 3 042 3 106 3 227 3 379 3 440 3 443 3 539 3 607 3 697 3 800 4 040 4 080 4 141 4 220 4 359 4 420 4 438 4 451 4 483 4 595
82115 2 443,4 2 658 2 884 3 193 3 260 3 387 3 546 3 610 3 614 3 715 3 786 3 880 3 989 4 240 4 283 4 347 4 429 4 576 4 640 4 658 4 672 4 705 4 823
82116 2 155,2 2 345 2 544 2 816 2 876 2 988 3 128 3 184 3 188 3 277 3 339 3 423 3 518 3 740 3 777 3 834 3 907 4 036 4 092 4 109 4 121 4 150 4 254
82201 1 865,6 2 030 2 202 2 438 2 489 2 586 2 708 2 757 2 759 2 837 2 890 2 963 3 046 3 238 3 270 3 319 3 382 3 494 3 543 3 557 3 567 3 592 3 682
82205 1 463,6 1 592 1 728 1 913 1 953 2 029 2 124 2 163 2 165 2 225 2 268 2 324 2 389 2 540 2 565 2 604 2 653 2 741 2 779 2 790 2 799 2 818 2 889
82211 1 865,6 2 030 2 202 2 438 2 489 2 586 2 708 2 757 2 759 2 837 2 890 2 963 3 046 3 238 3 270 3 319 3 382 3 494 3 543 3 557 3 567 3 592 3 682
82213 1 791,5 1 949 2 115 2 341 2 390 2 484 2 600 2 647 2 650 2 724 2 776 2 845 2 925 3 109 3 140 3 187 3 248 3 355 3 402 3 415 3 426 3 450 3 536
82214 1 463,6 1 592 1 728 1 913 1 953 2 029 2 124 2 163 2 165 2 225 2 268 2 324 2 389 2 540 2 565 2 604 2 653 2 741 2 779 2 790 2 799 2 818 2 889
82301 99,4 108 117 130 133 138 144 147 147 151 154 158 162 172 174 177 180 186 189 190 190 191 196
82311 171,5 187 202 224 229 238 249 253 254 261 266 272 280 298 301 305 311 321 326 327 328 330 338
82320 218,9 238 258 286 292 303 318 323 324 333 339 348 357 380 384 389 397 410 416 417 419 422 432
82331 491,8 535 581 643 656 682 714 727 727 748 762 781 803 853 862 875 892 921 934 938 940 947 971
82332 607,6 661 717 794 811 842 882 898 899 924 941 965 992 1 054 1 065 1 081 1 101 1 138 1 154 1 158 1 162 1 170 1 199
82352 828,3 901 978 1 082 1 105 1 148 1 202 1 224 1 225 1 259 1 283 1 315 1 352 1 437 1 452 1 474 1 502 1 551 1 573 1 579 1 584 1 595 1 635
82354 857,5 933 1 012 1 121 1 144 1 189 1 245 1 267 1 268 1 304 1 329 1 362 1 400 1 488 1 503 1 526 1 554 1 606 1 628 1 635 1 640 1 651 1 692
60300 277,0 301 327 362 370 384 402 409 410 421 429 440 452 481 486 493 502 519 526 528 530 533 547

O R TO D O N C I E
inflace za rok v % 1996

= 8,8
1997
= 8,5

1998
=10,7

1999
=2,1

2000
=3,9

2001
=4,7

2002
=1,8

2003
=0,1

2004
=2,8

2005
=1,9

2006
=2,5

2007
=2,8

2008
=6,3

2009
=1,0

2010
=1,5

2011
=1,9

2012
=3,3

2013
=1,4

2014
=0,4

2015
=0,3

2016
=0,7

2017
=2,5

kód cena 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
76001 69,7 76 82 91 93 97 101 103 103 106 108 111 114 121 122 124 126 131 132 133 133 134 138
76010 838,9 913 990 1 096 1 119 1 163 1 218 1 240 1 241 1 275 1 300 1 332 1 370 1 456 1 470 1 492 1 521 1 571 1 593 1 599 1 604 1 615 1 656
76011

838,9 913 990 1 096 1 119 1 163 1 218 1 240 1 241 1 275 1 300 1 332 1 370 1 456 1 470 1 492 1 521 1 571 1 593 1 599 1 604 1 615 1 656
76012
76013 1 395,4 1 518 1 647 1 823 1 862 1 934 2 025 2 062 2 064 2 122 2 162 2 216 2 278 2 422 2 446 2 482 2 530 2 613 2 650 2 660 2 668 2 687 2 754
76014

1 395,4 1 518 1 647 1 823 1 862 1 934 2 025 2 062 2 064 2 122 2 162 2 216 2 278 2 422 2 446 2 482 2 530 2 613 2 650 2 660 2 668 2 687 2 754
76015
76016 2 212,4 2 407 2 612 2 891 2 952 3 067 3 211 3 269 3 272 3 364 3 428 3 513 3 612 3 839 3 878 3 936 4 011 4 143 4 201 4 218 4 231 4 260 4 367
76017

2 212,4 2 407 2 612 2 891 2 952 3 067 3 211 3 269 3 272 3 364 3 428 3 513 3 612 3 839 3 878 3 936 4 011 4 143 4 201 4 218 4 231 4 260 4 367
76018
76020 3 274,2 3 562 3 865 4 279 4 369 4 539 4 752 4 838 4 843 4 978 5 073 5 200 5 345 5 682 5 739 5 825 5 936 6 131 6 217 6 242 6 261 6 305 6 462
76021

3 274,2 3 562 3 865 4 279 4 369 4 539 4 752 4 838 4 843 4 978 5 073 5 200 5 345 5 682 5 739 5 825 5 936 6 131 6 217 6 242 6 261 6 305 6 462
76022
76030 698,2 760 824 912 932 968 1 013 1 032 1 033 1 062 1 082 1 109 1 140 1 212 1 224 1 242 1 266 1 307 1 326 1 331 1 335 1 344 1 378
76031

698,2 760 824 912 932 968 1 013 1 032 1 033 1 062 1 082 1 109 1 140 1 212 1 224 1 242 1 266 1 307 1 326 1 331 1 335 1 344 1 378
76032
76033 999,9 1 088 1 180 1 307 1 334 1 386 1 451 1 477 1 479 1 520 1 549 1 588 1 632 1 735 1 753 1 779 1 813 1 872 1 899 1 906 1 912 1 925 1 974
76034

999,9 1 088 1 180 1 307 1 334 1 386 1 451 1 477 1 479 1 520 1 549 1 588 1 632 1 735 1 753 1 779 1 813 1 872 1 899 1 906 1 912 1 925 1 974
76035
76036 642,5 699 758 840 857 891 933 949 950 977 995 1 020 1 049 1 115 1 126 1 143 1 165 1 203 1 220 1 225 1 229 1 237 1 268
76037

642,5 699 758 840 857 891 933 949 950 977 995 1 020 1 049 1 115 1 126 1 143 1 165 1 203 1 220 1 225 1 229 1 237 1 268
76038
76040 1 539,5 1 675 1 817 2 012 2 054 2 134 2 234 2 275 2 277 2 341 2 385 2 445 2 513 2 672 2 698 2 739 2 791 2 883 2 923 2 935 2 944 2 964 3 039
76041

1 539,5 1 675 1 817 2 012 2 054 2 134 2 234 2 275 2 277 2 341 2 385 2 445 2 513 2 672 2 698 2 739 2 791 2 883 2 923 2 935 2 944 2 964 3 039
76042
76050 641,4 698 757 838 856 889 931 948 949 975 994 1 019 1 047 1 113 1 124 1 141 1 163 1 201 1 218 1 223 1 226 1 235 1 266
76051

641,4 698 757 838 856 889 931 948 949 975 994 1 019 1 047 1 113 1 124 1 141 1 163 1 201 1 218 1 223 1 226 1 235 1 266
76052
76070 381,2 415 450 498 509 528 553 563 564 580 591 605 622 662 668 678 691 714 724 727 729 734 752
76071

381,2 415 450 498 509 528 553 563 564 580 591 605 622 662 668 678 691 714 724 727 729 734 752
76072
76080 194,2 211 229 254 259 269 282 287 287 295 301 308 317 337 340 345 352 364 369 370 371 374 383
76081 283,6 309 335 371 378 393 412 419 419 431 439 450 463 492 497 505 514 531 539 541 542 546 560
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KATEGORIZACE PRACÍ - POVINNOST  
KAŽDÉHO ZAMĚSTNAVATELE

>>> Kategorizace prací je základním nástrojem pro 
hodnocení vlivu práce na zdraví. Povinnost kategori-
zovat je dána zákonem a legislativně jsou dány i zá-
kladní podmínky pro kategorizaci. 
Důležitou roli při kategorizaci mají orgány ochrany 

kategorie charakteristika kategorií práce

1. kategorie Do první kategorie zařadíme práce, ze kterých nevyplývá pravděpodobný nepříznivý vliv 
na zdraví zaměstnanců (do této kategorie můžeme zahrnout např. většinu administrativ-
ních prací).

2. kategorie Práce ve druhé kategorii jsou takové práce, při nichž lze jejich nepříznivý vliv na zdraví 
očekávat pouze ve výjimečných případech (zejména u citlivých jedinců), a při nichž 
nejsou trvale překračovány hygienické limity, a práce naplňující další kritéria pro jejich 
zařazení do druhé kategorie podle vyhlášky č. 432/2003 Sb., příloha 1.

3. kategorie Práce kategorie 3 jsou práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity, a práce 
naplňující další kritéria pro zařazení práce do kategorie třetí podle přílohy č. 1, vyhlášky 
č. 432/2003 Sb., přičemž expozice fyzických osob, které práce vykonávají, není spolehlivě 
snížena technickými opatřeními pod úroveň těchto limitů, a pro zajištění ochrany zdraví 
osob je proto nezbytné využívat osobní ochranné pracovní prostředky, organizační a 
jiná ochranná opatření, a dále práce, při nichž se vyskytují opakovaně nemoci z povo-
lání nebo statisticky významně častěji nemoci, jež lze pokládat podle současné úrovně 
poznání za nemoci související s prací. 

4. kategorie Práce kategorie 4 jsou práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze zcela 
vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření. 

veřejného zdraví a zdravotní ústavy.

Podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví 
zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro zdraví se práce za-
řazují do čtyř kategorií

Kategorizaci prací je povinen provádět každý za-
městnavatel, který má zaměstnance. Podle § 43 zá-
kona č. 258/2000 Sb. měli tuto povinnost také osoby 
samostatně výdělečně činné, i když neměli žádné 
zaměstnance. Tato právní úprava však platila jen do 
konce listopadu 2015, kdy bylo citované ustanove-
ní § 43 novelou zákona o ochraně veřejného zdraví 
provedenou zákonem č. 267/2015 Sb., zrušeno.

Zařazení prací do první a druhé kategorie pro-
vádí sám zaměstnavatel. 

1. KATEGORIE 
Zařazení prací do kategorie 1 nemusí zaměstnavatel 
oznámit orgánu ochrany veřejného zdraví, místně pří-
slušnému podle výkonu práce. 

2. KATEGORIE 
Práce, které zařadil do kategorie 2, musí zaměstnavatel 
oznámit orgánu ochrany veřejného zdraví, místně pří-
slušnému podle výkonu práce do 30 kalendářních dnů 
ode dne zahájení jejich výkonu, ta posoudí správnost 
zařazení a bere ho na vědomí.

3. A 4. KATEGORIE 
Při zařazení prací do kategorie 3. a 4. zaměstnavatel 
předkládá místně příslušné Krajské hygienické sta-
nici žádost na zařazení a to do 30 kalendářních dnů 
ode dne zahájení prací. Krajská hygienická stanice 
následně vydává rozhodnutí, ve kterém je pro výkon 
rizikových prací stanoven minimální rozsah a termíny 
sledování faktorů pracovních podmínek (např. měření 
hluku, vibrací, chemických látek, prachu). V případě 
změny podmínek výkonu práce, která má vliv na její 
zařazení do kategorie třetí nebo čtvrté, je zaměstna-
vatel povinen bezodkladně předložit příslušnému 
orgánu ochrany veřejného zdraví žádost na změnu 
zařazení práce. 

Co musí poskytovatel zdravotních služeb pro-
vést, podle toho, jak splnil či nesplnil povinnost 
kategorizovat:

1. POSKYTOVATELÉ, KTEŘÍ V MINULOSTI JIŽ 
KATEGORIZACI PRACÍ PROVEDLI.
Těmto poskytovatelům zůstává povinnost kontinu-
álně vyhodnocovat, zda se podmínky výkonu práce 
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na jejich pracovišti nezměnily tak, aby odůvodňovaly 
zařazení konkrétní práce do třetí či čtvrté kategorie. 
Zákoník práce však ukládá zaměstnavatelům vytvářet 
bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a 
pracovní podmínky, vhodnou organizací bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, a přijímáním opatření k před-
cházení rizikům. Zaměstnavatel je povinen vyhledávat 
rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opat-
ření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravidelně 
kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, zejména stav technické prevence a úroveň rizi-
kových faktorů pracovních podmínek, a dodržet me-
tody a způsob zjištění a hodnocení rizikových fakto-
rů. Zaměstnavatel je povinen přizpůsobovat opatření 
měnícím se skutečnostem, kontrolovat jejich účinnost 
a dodržování a zajišťovat zlepšování stavu pracovního 
prostředí a pracovních podmínek.
O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých 
opatřeních je zaměstnavatel povinen vést dokumen-
taci. Z hlediska kategorizace prací z této dokumentace 
musí vyplývat, že oproti stavu, který byl na pracovištích 
zaměstnavatele v době provedení kategorizace, nedo-
šlo k žádným změnám. Do dokumentace je vhodné 
zařadit jak vyhodnocení výsledků měření faktorů pra-
covního prostředí stomatologických pracovišť z roku 
2002 (ke stažení na webu KZT), tak i aktuální výsledky 
měření lokální svalové zátěže a ergonomie pracovního 
místa, doplněné o vyjádření hlavního hygienika ČR, z 
roku 2013 (ke stažení na webu KZT). V dokumentaci 
pak je třeba konstatovat, že pracoviště poskytovatele 
jsou stejného typu jako pracoviště posuzovaná v rám-
ci těchto měření a že pracovní podmínky pracoviště 
poskytovatele jsou srovnatelné s pracovními podmín-
kami na pracovištích posuzovaných v rámci těchto 
měření.

2. POSKYTOVATELÉ, KTEŘÍ DOSUD NIKDY 
KATEGORIZACI PRACÍ NEPROVEDLI.
Tito poskytovatelé, jsou povinni kategorizaci prací na 
svých pracovištích provést. Práci zubního technika a 
asistenta zubního technika je třeba zařadit do výsled-
né kategorie 3. Pro jednotlivé faktory je práce v zubní 

laboratoři třeba kategorizovat takto:
Toto zařazení do kategorií vyplývá z měření provede-
ných Stomatologickou komorou v roce 2002 (ke staže-
ní na webu KZT) a bylo potvrzeno i aktuálním měře-
ním svalové zátěže a pracovních poloh z roku 2013 a 
konečně i ve stanovisku hlavního hygienika ČR z roku 
2013 (výsledky měření včetně stanoviska hlavního hy-
gienika z roku 2013 (ke stažení na stránkách KZT). Pro-
ces kategorizace je v tomto případě komplikovanější. 
Zařazení do třetí kategorie neprovádí zaměstnavatel 
sám, nýbrž na jeho žádost příslušná hygienická stanice. 
Žádost zařazení prací do kategorie 3 a 4 (dle § 37 odst. 
3 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění) musí ob-
sahovat:  
a)  označení práce (práce zubního technika nebo 
      asistenta zubního technika),
b)  název a umístění pracoviště, kde je daná práce vy- 
      konávána,
c)  výsledky hodnocení expozice fyzických osob vyko- 
      návajících danou práci jednotlivým rozhodujícím fak- 
      torům pracovních podmínek v charakteristické smě- 
      ně, (ke stažení na webu KZT, v návrhu je třeba uvést, 
      že podmínky kategorizovaného pracoviště jsou ob  
      dobné 
      podmínkám na měřených pracovištích),
d)  délku směny; u vícesměnného provozu režim stří- 
      dání směn, 
e)   návrh kategorie, do které má být práce zařazena  
      (třetí kategorie)
f)   počet zaměstnanců vykonávajících danou práci, 
      z toho počet žen, 
g)  opatření přijatá k ochraně zdraví zaměstnanců vy- 
      konávajících danou práci, k žádosti je vhodné při- 
      pojit i stanovisko hlavního hygienika ČR, které je 
      ke stažení na webu KZT. 

Kategorizaci provede krajská hygienická stanice roz-
hodnutím. <<<

prach kategorie 3

chemické látky kategorie 2

hluk kategorie 2

vibrace kategorie 2

svalová zátěž kategorie 3

pracovní poloha kategorie 2

zraková zátěž kategorie 1

psychická zátěž kategorie 1
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PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY - LÉKAŘSKÉ 
PROHLÍDKY ZAMĚSTNANCŮ

>>> Účelem pracovnělékařské zdravotní prohlídky je 
zjistit aktuální zdravotní stav zaměstnance a posoudit, 
zda je potřeba pro jeho pracovní výkon nastavit nějaká 
omezení nebo ho dokonce vyloučit z výkonu určité prá-
ce. Cílem je chránit zdraví zaměstnance, ale také jeho 
spolupracovníky a jiné osoby pohybující se v blízkosti. 

Pracovnělékařské prohlídky, nebo také zdravotní 
prohlídky zaměstnanců, jsou součástí pracovnělékař-
ských služeb. Dříve jste se mohli setkat také s pojmem 
závodní preventivní péče nebo dokonce závodní lé-
kař. Dnes se ale tyto termíny již nepoužívají. Práva a 
povinnosti týkající se pracovnělékařských služeb jsou 
uvedeny ve třech hlavních právních předpisech:
•   Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních 
    službách, který byl novelizován zákonem 
    č. 202/2017 Sb., který je v platnosti od 1. 11. 2017
•   Vyhláška č. 79/2013 Sb. o provedení některých 
    ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických  
    zdravotních službách, která byla rovněž novelizována  
     vyhláškou č. 436/2017 Sb. a je v platnosti od 6.12. 2017
•   Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce

Vzhledem k tomu, že změny obou novelizací jsou 
poměrně rozsáhlé, přinášíme nejdůležitější změny 
v oblasti pracovnělékařských prohlídek. 

CO JSOU PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY?

Pracovnělékařské služby představují preventivní lé-
kařské služby týkající se hodnocení vlivu pracovního 
výkonu, prostředí a podmínek na zdraví každého za-
městnance. Jak už bylo řečeno, součástí těchto služeb 
jsou také zdravotní prohlídky, jejichž účelem je vyhod-
nocení zdravotního stavu zaměstnance, které slouží  
k posouzení zdravotní způsobilosti k práci. 

PODLE ČEHO SE URČUJÍ PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ 
PROHLÍDKY?

Lhůty a termíny opakování lékařských prohlídek za-
městnanců závisí na níže uvedených kritériích: 
1. Kategorizace práce
Práce zaměstnance se zařazuje do čtyř kategorií po-
dle míry nebezpečí a rizika. Čím vyšší je kategorie 
(1. - 4.), tím je také vyšší riziko pracovního úrazu, což 
je důvod k tomu provádět lékařské prohlídky častěji, 
tedy v kratších intervalech. 
2. Riziko ohrožení zdraví
Riziko ohrožení zdraví zaměstnance v rámci plnění pra-
covních úkolů je dalším kritériem pro stanovení termínu 
opakování periodické prohlídky zaměstnance. Čím je ri-
ziko ohrožení zdraví vyšší, tím častěji je třeba pracovnělé-

kařskou prohlídku opakovat. Riziko ohrožení zdraví platí 
nejen pro zaměstnance, ale také pro jeho okolí. 
3. Věk zaměstnance
Opakování lékařských prohlídek je závislé také na věku 
zaměstnance. Rozděluje se na zaměstnance mladší 50 
let a starší 50 let. Pro starší 50 let je nutné provádět 
pravidelné zdravotní prohlídky častěji. 

DRUHY PRACOVNÍCH PROHLÍDEK

Vstupní prohlídka
Periodická prohlídka
Mimořádná prohlídka
Výstupní lékařská prohlídka
Lékařská prohlídka po skončení rizikové práce (násled-
ná prohlídka)

Vstupní lékařská prohlídka
Vstupní prohlídka se uskutečňuje u poskytovatele 
pracovnělékařských služeb, s nímž má zaměstnavatel 
uzavřenu smlouvu, eventuálně u registrujícího po-
skytovatele (praktického lékaře) zaměstnance nebo 
uchazeče o zaměstnání, pokud se jedná o práce za-
řazené do kategorie první. Vstupní prohlídka se týká 
pracovního poměru, vztahu obdobnému vztahu pra-
covněprávnímu a v některých případech i dohod ko-
naných mimo pracovní poměr. A to tam, kde se jedná 
o práci rizikovou, vyžaduje ji jiný zvláštní předpis nebo 
ji požaduje sám zaměstnavatel.
Vstupní prohlídku uchazečů o zaměstnání musí za-
městnavatel zajistit před uzavřením pracovně-
právního vztahu. V praxi tím vznikají problémy při 
přijímání nových zaměstnanců, zejména v případě za-
hraničních pracovníků nebo studentů vysokých škol, 
kdy je sjednán den nástupu do zaměstnání s určitým 
časovým odstupem od podpisu pracovní smlouvy. 
Pak musí být před samotným nástupem do zaměst-
nání provedena prohlídka nová. Řešením je nová 
úprava, podle které zajistí zaměstnavatel provedení 
vstupní lékařské prohlídky před vznikem pracovně-
právního vztahu. 
Vstupní prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměst-
nání. Pokud zaměstnavatel s osobou ucházející se o 
zaměstnání uzavře pracovněprávní vztah, uhradí této 
osobě, tedy již zaměstnanci, náklady na vstupní 
lékařskou prohlídku. V případě, že prohlídku uhradí 
zaměstnavatel, je možné výdaj za ni zahrnout do ná-
kladů zaměstnavatele podle § 24 odstavec 2 zákona 
o daních z příjmů. Novela také zdůrazňuje možnost 
zaměstnavatele uhradit vstupní lékařskou prohlídku i 
dobrovolně, pokud uchazeče do pracovního poměru 
nepřijme, s ohledem na to, že náklady na lékařskou pro-
hlídku mohou být pro tuto osobu značné.
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Ovšem vstupní lékařskou prohlídku k posouzení zdra-
votní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání  
k práci v noci hradí dle zákoníku práce případný za-
městnavatel vždy. Novela upravuje příslušné ustano-
vení zákoníku práce a přesouvá periodicitu pracovních 
prohlídek zaměstnanců pracujících v noci do přílohy k 
prováděcí vyhlášce o pracovnělékařských službách. 
Pracovnělékařské prohlídky související s noční prací 
nejsou podle této vyhlášky prováděny jednou za rok, 
ale jednou za 2 roky. 

Periodická prohlídka
Periodickou prohlídku hradí samozřejmě zaměstnava-
tel. Provádí se zásadně v pracovní době a považuje se 
za výkon práce. Také zde dochází ke změně. Mění se 
prohlídky u práce zařazené do kategorie druhé. 
Periodické prohlídky se provádí v následujících in-
tervalech podle zařazení zaměstnanců do kategorií:
•   v kategorii první – nejdéle jednou za 6 let, ovšem 
    po dovršení 50 let věku nejdéle jednou za 4 roky,
•   v kategorii druhé a při výkonu prací se specifickou  
    zdravotní náročností bylo jednou za 5 let, po do-       
    vršení 50 let věku jednou za 3 roky, (od 1. listopa-
    du 2017 nejdéle jednou za 4 roky, po dovršení  
    50 let věku jednou za 2 roky), 
•   v kategorii druhé rizikové  a třetí jednou za 2 roky  
    bez ohledu na věk zaměstnance
•  v kategorii čtvrté jednou za 1 rok bez ohledu na věk  
    zaměstnance

Ovšem pokud orgán ochrany veřejného zdraví podle 
zákona o ochraně veřejného zdraví určí kratší termín 
pro provedení periodické prohlídky nebo je jiným 
právním předpisem či v příloze vyhlášky stanoveno 
jinak, výše uvedené intervaly se nepoužijí.

Mimořádná prohlídka
Mimořádnou prohlídku podrobně popisuje vyhláška o 
pracovnělékařských službách v ustanovení § 12. Může 
ji nařídit hygienická stanice, zaměstnavatel nebo o ni 
požádá při zhoršení zdravotního stavu sám zaměstna-
nec. Provádí se také při přerušení výkonu práce:
•    z důvodu nemoci po dobu delší než 8 týdnů, s vý- 
     jimkou výkonu práce v kategorii první, není-li sou- 
    částí práce riziko ohrožení zdraví
•   v důsledku úrazu s těžkými následky, nemoci spo- 
    jené s bezvědomím nebo jiné těžké újmy na zdraví,  
    nebo

•  z jiných důvodů na dobu delší než 6 měsíců (např.  
   rodičovská dovolená).
Zaměstnavatel má právo poslat zaměstnance na mi-
mořádnou prohlídku, pokud má pochybnosti o jeho 
zdravotní způsobilosti.
V novele se doplňuje povinnost zaměstnavatele vyslat 
zaměstnance na mimořádnou prohlídku také z pod-
nětu kteréhokoliv ošetřujícího lékaře, včetně posky-
tovatele pracovnělékařských služeb, pokud má tento 
podezření, že pacientův zdravotní stav by mohl být 
důvodem pro změnu zdravotní způsobilosti. Zaměst-
nanec musí být k prohlídce vybaven žádostí se všemi 
informacemi (druh práce, rizikové faktory zdravotní i 
bezpečnostní, zařazení práce do kategorií atd.), kte-
ré jsou nezbytné pro objektivní posouzení zdravotní 
způsobilosti.

Vyhláška o pracovnělékařských službách stanovuje, že 
mimořádná prohlídka se provádí bezodkladně. V přípa-
dech zde výslovně uvedených je nutno si vyžádat výpis 
ze zdravotnické dokumentace registrujícího lékaře. Na-
opak je zde  uvedeno, kdy se po provedení mimořádné 
prohlídky stanovuje nová lhůta pro provedení prohlíd-
ky periodické. Pokud dojde po přerušení práce k sou-
běhu mimořádné prohlídky s prohlídkou periodickou, 
bude provedena pouze prohlídka periodická. 

Výstupní prohlídka
Ve vyhlášce o pracovnělékařských službách ji upra-
vuje § 13, tak aby bylo jednoznačné, kdy se výstup-
ní prohlídka provádí. Výstupní prohlídka se provádí 
za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance  
v době ukončení výkonu práce, a to s důrazem na zjiš-
tění takových změn zdravotního stavu, u kterých lze 
předpokládat souvislost se zdravotní náročností vyko-
návané práce. 

a) Výstupní prohlídka se provádí vždy, pokud:
1.  zaměstnanec vykonával práci zařazenou podle zá- 
    kona o ochraně veřejného zdraví v kategorii druhé  
    rizikové, třetí nebo čtvrté,
2. u zaměstnance byla uznána nemoc z povolání ne-
    bo ohrožení nemocí z povolání nebo
3. zaměstnanec utrpěl pracovní úraz, kdy se předpo- 
    kládá nebo jehož důsledkem je další zhoršování 
    zdravotního stavu

b) před převedením zaměstnance na jinou práci nebo 
před změnou druhu práce, pokud jde o ukončení prá-
ce rizikové, nebo

c) pokud tak stanoví jiný právní předpis.

Následná prohlídka
Následné prohlídky se provádí u osob (bývalých za-
městnanců), kteří pracovali v takových podmínkách, 
kde lze důvodně předpokládat pozdní následky expo-
zice nebezpečných látek, které se mohou objevit až 
několik let po expozici. Cílem je včasný záchyt one-
mocnění a zajištění potřebné péče. Tento typ prohlíd-
ky může nařídit orgán ochrany veřejného zdraví. <<< 
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VÝROČNÍ VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ FEPPD 

>>> Ve dnech 27. - 28. 4. 2018 se v Bruselu konalo Výroč-
ní valné shromáždění FEPPD, kterému předcházelo 26. 4.  
Symposium s názvem „Realita zubního technika na trhu 
EU. Současnost a budoucí perspektiva.“, uspořádané  or-
ganizací FEPPD .

AGM - VÝROČNÍ VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ
Neradi bychom vás zatěžovali běžnými procedurálními 
výkony konaného shromáždění, ale myslíme si, že by 
vás mohla zajímat aktuální situace v členských státech.

Francie - Největším problémem ve Francii je nové 
ustanovení o sociálním a soukromém pojištění, kdy 
vláda usiluje o zvýšení sazeb za konzervativní péči  
a snížení ceny zubních protetiky. Navrhované tarify za 
protetické výrobky jsou mnohem nižší, než byly v mi-
nulosti, což vyvolá snahu zubních lékařů o generování 
stejného zisku, buď tlakem na zubní laboratoře, nebo 
dovozem z nízkonákladových zemí. Pracovní skupiny 
pro tvorbu cen i politici, se kterými vedli různá jed-
nání ohledně tvorby cen, nejsou schopni rozeznat 
rozdíly mezi různými druhy protetických prací, (např. 
že korunka může být vytvořena různými materiály i 
postupem, a proto se musí lišit i cenou) proto je pro 
ně obtížné pochopit implementaci ceny. 
Holandsko - V Holandsku není problém s fakturací,  
laboratoře sdílí praxi se zubním lékařem, a i když je   
zde velká konkurence, předčí ji blízkost zubního tech-
nika. Systémy CAD/CAM jsou zavedeny téměř ve 
všech laboratořích, je však nutno nalézt řešení pro 
začínající studenty.
Belgie -  V Belgii nastal fenomén převzetí zubních  
praxí a laboratoří firmami, které jsou zaměřené pouze  
na zisk, a to stlačuje ceny ostaních dentálních praxí  
a nutí je k odebírání práce z Číny.  Na druhou stranu  
dobře fungující laboratoře profitují z dobrých  
vztahů se svými zákazníky. Belgická organizace  
zvýšila povědomí o protetických pracích a spolupra-
cuje v oblasti vzdělávání na úrovni bakalář, i s akade-
mií ve Flandrech, která organizuje vzdělávací moduly. 
Švédsko - má tři vzdělávací střediska a novou hi-tech 
školu, 90% využívá CAD/CAM technologii a proto byly 
upraveny i vzdělávací programy. Švédská společnost 
Nordentic řetězec 30ti laboratoří svým obratem 38 mil.  
Euro, představuje 30% podílu na trhu. Švédsko je na 
přijetí MDR připraveno velmi dobře, většina z nových 
povinností je již implementována.
Lucembursko - Hospodářská komora zřídila centrum 
digitálních dovedností. V zemi mají pouze jednoho až 
dva studenty ročně, které vzhledem k neexistenci uči-
telů vzdělává člen organizace.
Malta - spolupracuje se zeměmi na kontinentu, zubní 
technik je registrován jako zdravotník a licence je udě-
lována prezidentem Malty. Asociace zubních techniků 
Malty je nyní uznána jako profesní orgán Parlamentním 
dekretem. Při prvním dovozu zdravotnického prostřed-

Marcela Tůmová

ku z nízkonákladové země sdružení iniciovalo šetření 
o umístění tohoto prostředku na trh a dotyčná osoba 
byla pokutována za nedodržení právních předpisů. 
Malta podala žádost o to, aby ministr zdravotnictví byl 
povinen být přidruženým členem profesní organizace.
Itálie - V  Itálii  probíhá  výuka  po dobu 5-ti let,  
nicméně nespadá pod zdravotnictví, ale pod inže- 
nýrství. Nově navrhovaný zákon umožní stát se zdra-
votnickou profesí, což patrně usnadní implementová-
ní MDR, která je však příliš restriktivní. Velkým problé-
mem je zpoždění plateb od zubních lékařů, což často 
vede k cenové válce mezi laboratořemi. 
Švýcarsko - V posledních letech zaznamenalo úby-
tek práce, což dle jejich mínění svědčí o samoregulaci.  
V současné době je zde 840 laboratoří. Vzhledem k 
menšímu počtu studujících se snaží přepracovávat 
učební osnovy každých 6 – 7 let, tak aby odpovídaly 
aktuálním trendům. Na vyúčtování pacientovi je povin-
nost uvádět zemi původu protetické práce, což zlepšuje 
transparentnost. Dle názoru organizace je nutno zamě-
řit se na vzdělávání, které odpovídá aktuálním trendům  
a vzdělávat odpovídající počet studentů. 
Chorvatsko - Zubní technici patří do organizace, 
společně s ostatními profesemi v dentální oboru, kaž- 
dá má svou vlastní autonomii, která má 8000 členů, 
což představuje dobrý výchozí bod pro jednání s úřa-
dy. Se zdravotními pojišťovnami se vede jednání kaž- 
dé dva roky. Zubní technik potřebuje k vykonávání 
praxe pouze licenci. 
Slovinsko – Zubní technici jsou závislí na řemeslné 
komoře, i když jsou zdravotnickými pracovníky. Mi-
nisterstvo zdravotnictví schvaluje zubního technika 
jako výrobce zakázkových zdravotnických prostřed-
ků. Výrobci dentálních protéz (praxe zubních lékařů)
se musí registrovat a podléhají stejným předpisům  
a nařízením. 
Slovensko – Titul bakalář umožňuje otevření labora-
toře, avšak vzhledem k malému množství praxe není 
na požadované úrovni. Po absolvování střední školy 
je možnost dvouletého následného studia. Stále exis-
tuje disproporce mezi organizacemi zubních lékařů 
a zubních techniků ohledně předávání Prohlášení  
o shodě pacientovi. SKZT se setkala se sdružením pa-
cientů, které informovali o právech pacientů.

Závěrem sobotního jednání bylo ustanoveno datum 
konání dalšího VVS na 10. – 11. 5. 2019 v Bruselu. <<<
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POZVOLNÝ NÁSTUP NOVÝCH SLUŽEB 
DLE GDPR

>>> Dovolte mi menší ohlédnutí. Co znamená 
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů skrýva-
jící se pod zkratkou GDPR?

Obecné nařízení GDPR představuje nový právní rá-
mec ochrany osobních údajů na území EU, které od 
25. května 2018 přímo stanovuje pravidla pro zpra-
cování osobních údajů, včetně práv fyzických osob. 
V českém právním prostředí tak GDPR od 25. květ-
na 2018 nahrazuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů. Nová nařízení a úpravy zákonů, se 
kterými neustále bojujeme, nám komplikují podni-
katelský život. Na straně druhé vznikají nové příleži-
tosti ke vzniku inovativních služeb, které se přizpůso-
bily nastoleným zpřísněným podmínkám a pomáhají 
nám s provozováním našeho i Vašeho podnikání.
Jednou ze služeb, kterou budeme do budoucna 
využívat a poskytovat našim partnerům, je předá-
vání osobních a jinak citlivých údajů jinou cestou, 
než běžným emailem, neboť tento způsob je díky 
nařízení GDPR již striktně zakázán, a to především 
díky chybějícímu zabezpečení těchto dat. Málo co 
je větším strašákem pro podnikatele, než ztráta dat 
svých klientů a zákazníků. Elektronická pošta pa-
tří k zažitým a nejvyužívanějším službám interne-
tu, avšak jde o neustále napadávaný a zneužívaný 
způsob předávání citlivých informací.  Zneužívání 
těchto dat se projevuje například vydáváním se za 
jiného odesílatele a vylákání citlivých materiálů, hro-
madnému rozesílání nevyžádané pošty – spamu, 
dále k zasílání nežádoucích obchodních sdělení a 
dalšího elektronického plevelu, který zahlcuje naše 
emailové schránky, ve velké míře dochází k padělání 
obsahu těchto zpráv a je zde nesčetně dalších cest, 
jak můžeme na používání klasických emailů doplatit. 
Existuje spousta firem nabízejících rozličná řešení na 
množství podnikatelských problémů, ovšem čím šir-
ší je spektrum nabízených služeb, tím menší je zde 
úroveň jejich specializace. Naše společnost SIREMA.
eu se proto vydala cestou profesionalizace v jediné 
oblasti, kterou je bezpečnost elektronické komuni-
kace, a to v čele s vývojářem a zakladatelem panem 
Josefem Loučem.

Proč právě SIREMA.eu ?
Albert Einstein jednou řekl: „Kdybych měl k dispozici 
hodinu na zvládnutí problému, na kterém by závi-
sel můj život, strávil bych 40 minut jeho studiem, 15 
minut jeho analýzou a 5 minut jeho řešením.“ Tímto 
heslem se řídíme, důsledně jsme rizika vyhodnotili, 
zpracovali možnosti a přinášíme efektivní řešení na 
profesionální úrovni. Jak asi tušíte, od začátku jsme 
se vydali jinou cestou, než naše profesní okolí. Nejen 
snad v tom, co nabízíme, ale míříme na mezinárodní 
trh, proto jsme pro název společnosti zvolili užití an-

glických slov. Simple recomended mail (jednoduchá 
doporučená pošta). Přípona „eu“ pak logicky proto, 
že nám jde o trh napříč celou Evropou, které se na-
řízení týká.

Existuje nějaká další podobná služba té Vaší?
Samozřejmě. Uvedu krátký příklad. Na trhu obuvi je 
spousta na pohled obdobně vypadajících bot vše-
možných značek i cen. V čem se tedy skutečně liší? 
Odpověď jistě sami znáte. V kvalitě a přístupu pro-
dejce při jejím výběru. Jakmile začnete obuv použí-
vat, ihned odhalíte, zda Vás tlačí, jestli dobře odvádí 
pot, jak se přizpůsobuje Vašemu chodidlu. Dnešní 
doba je velmi rychlá, plná aplikací, které vznikají jed-
na za druhou.  

Jak služba SIREMA funguje?
Jedná se o bezpečnou webovou aplikaci, která 
zprostředkovává zabezpečený přenos dat mezi jed-
notlivými uživateli (tzv. peer-to-peer). Data jsou od 
odesílatele přenášena šifrovanou cestou přes pro-
tokol HTTPS, jsou uložena na našich serverech, kde 
jsou opět šifrována (tentokrát protokolem AES-256) a 
připravena k vyzvednutí příjemcem. Proces šifrování 
zpráv zaručuje, že nikdo jiný než odesílatel a příjem-
ce nemá možnost dané soubory přečíst.  

Proč si vybrat projekt SIREMU.eu a ne jiný 
produkt na trhu?
Na takovou otázku je jednoduchá odpověď. Priori-
tou je pro nás maximální bezpečnost Vašich dat a 
zároveň jednoduché a intuitivní ovládání, velmi po-
dobné emailovým klientům – nikdo nemá čas stu-
dovat náročné manuály. Díky nám splníte podmínky 
GDPR a víte, že Vaše data doputují výlučně do správ-
ných rukou.

Co musí budoucí klient splnit, aby mohl 
službu používat?

Máte na výběr. 
Email se používat v rámci GDPR nesmí pod pohrůž-
kou vysokých pokut, proto buď budete chodit na 
poštu a doporučeně za 44 Kč odesílat každý doku-
ment, vyplňovat podací lístky, ztrácet čas a nervy ve 
frontách, případně vše předávat druhé straně osob-
ně. Nebo šetřit svůj drahocenný čas s námi.
Čím větší balíček poštou odešlete, tím dražší zásilka 
je. U nás je princip opačný, čím víc službu používáte, 
tím levnější je. 

Stačí se emailem přihlásit na webu www.sirema.eu 
a začít šetřit svůj čas i peníze. 
Pokud chceme být nejlepší, musíme s nejlepšími 
spolupracovat. Proto věřím, že si vyberete právě nás.

Přejeme Vám mnoho úspěchů v podnikání. <<<

1.

         Josef Louč 

Josef Louč, vývojář a zakladatel společnosti SIREMA.eu
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INDIVIDUÁLNÍ ESTETIKA VE FRONTÁLNÍM 
ÚSEKU  S VITA VM9 A VITA VM13

>>> Po úspěšných školeních švýcarského zubního 
technika z Curychu Renata Carrettiho v minulých le-
tech, zorganizovala Firma Interdent a VITA společně 
s výukovou laboratoří DTCP Praha, kurz keramiky na 
kovové a zirkonové konstrukce ve frontálním úseku. 
Kurz se uskutečnil ve školicí laboratoři DTCP Praha 
ve dnech 31.8.- 1.9.2018 za účasti 8 zubních techniků  
z celé ČR.

Během těchto dvou dnů se účastníci seznámili se 
speciálním systémem vrstvení keramiky, které zub-
ní technik-mistr R.Carretti sám vyvinul a používá ve 
své každodenní praxi v práci s materiály VITA VM9 
a VITA VM13.

Tento jeho pracovní postup umožňuje pomocí jed-
noduchého a logického systému vrstvení dostat 

z této keramiky maximum.
 
Kurz probíhal ve velmi příjemné atmosféře, kde 
pan R. Carretti detailně ve své prezentaci vysvětlil 
a předvedl praktické ukázky své „Filozofie vrstve-
ní“ a modelace keramiky VITA VM13 na kovovou 
a VITA VM9 na zirkonovou konstrukci a doplňoval to 
ukázkami mnoha fotografií svých klinických případů. 
Každý z účastníků kurzu si potom mohl sám vyzkou-
šet vrstvit keramiku dle jeho konceptu.

Druhý den si všichni zubní technici zhotovili korun-
ku prakticky jako „pro pacienta“ podle nejzajima-
vější  barvy  zubu jednoho z účastníků - od měření 
a individuálního výběru  barvy přes vrstvení, barev-
ného dotvoření pomocí barev VITA INTERNO, VITA 
Akzent Plus až po závěrečnou texturu povrchu a 
glazuru.

Na konci školení proběhla kontrola všech korunek 
zúčastněných techniků přímo v ústech vybraného 
účastníka.

Čeněk Neruda
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VITA INTERNO - přirozenost z hloubky 

Reprodukce individuální charakteristiky, částečně 
struktury mamelonů, anomálie a kalcifikace je pro 
technika mimořádnou výzvou, zvláště když tyto 
leží v hloubce zubní struktury. Tady nabízí oblíbené 
barvy VITA INTERNO rozmanité možnosti k vnitřní 

charakterizaci restaurací. Tyto barvy se dají míchat s 
různými keramickými hmotami a dá se tak ovlivňo-
vat intenzita a jas barev z hloubky.

Na následujících fotografiích pacienta ukazuje zubní 
technik R. Carretti (Curych, Švýcarsko), na základě ukáz-
kového případu, efektivní využití těchto hmot. <<<

Obr. 1 Preparovaný a dosta-
věný zubní pahýl 

Obr. 2 Výběr barvy

Obr. 3 CAD/CAM zhotovená 
zmenšená korunka z bločku 
VITA Mark II

Obr. 4 Charakterizace po-
mocí barev VITA Interno  
a doplnění translucentních  
a transparentních hmot

Obr. 5 Kontrola v ústech a do-
končení s VITA Akzent Plus a 
VITA Finishing Agent

Obr. 6 a 7 Výsledek odpovídá 
očekávání a přání pacienta

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7.
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INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ PRO VAŠI PRAXI
SPECIALISTA NA CAD/CAM TECHNOLOGII A 3D TISK

Krbec Dent s.r.o. 

>>> Vývoj digitálních technologií ve stomatologii 
podstatně změnil pracovní postupy při zhotovení 
náhrad jak v ordinacích, tak v zubních laboratořích. 
Tento digitální pokrok přináší urychlení, zjednodu-
šení pracovních fází a především přesnější a kvalit-
nější výsledky. Účelem tohoto článku je představit 
nové inovativní stroje, které dokáží práci maximál-
ně precizovat a zjednodušit. Pro odborné názory 
jsme oslovili zubního technika Tomáše Skoupého 
z Eurodentu, který má s digitalizací v laboratoři mno-
haleté zkušenosti.

PROČ JSTE SI ZVOLIL VE SVÉ LABORATOŘI 
CESTU DIGITALIZACE? 
S digitalizací laboratoře, konkrétně s využíváním 
CAD/CAM technologií a 3D tisku, máme již více 
než 10ti leté zkušenosti. Digitalizace jako celek je 
nesmírně náročný proces, který vyžaduje dokonalé 
znalosti uživatelů, kteří tyto technologie obsluhu-
jí. Bohužel nejčastější chybou v digitalizacích bývá 
právě uživatelská neznalost. Naopak při správném 
používání těchto technologií a dokonalé uživatel-
ské znalosti je tento proces velmi jednoduchý a 
efektivní pro chod zubní laboratoře a spolupráce 
mezi zubní laboratoří a zubní ordinací. 

Cestu digitalizace jsem si zvolil z několika důvodů, 
a to především kvůli zpřesnění a zefektivnění výro-
by konstrukcí pro zubní náhrady, snazší komunikaci 
mezi zubní laboratoří a zubní ordinací a také kvůli 
nahrazení pracovní síly zubního technika, kterých 
je na českém trhu velmi málo. 

Aby tento proces dokázal správně fungovat, je 
vhodné používat ucelené technologické řady. Z to-
hoto důvodu již dlouhá léta používáme CAD tech-
nologii od fi rmy 3Shape v kombinaci s intraorálním 
scannerem TRIOS od stejné fi rmy. Používání těchto 
dvou CAD technologií nám zajišťuje dokonalý digi-
tální otisk, perfektní zpracování CAD dat a design 
všech typů konstrukcí od nejjednodušších indika-
cí, až po ty nejsložitější, které se v dentální oblasti 
zhotovují.

Aby tato technologická řada digitalizace byla 
úspěšná, je nesmírně důležité k tomu používat 
správný proces 3D tisku. Bohužel ne každá nabíze-
ná 3D tiskárna na našem trhu dokáže tento kvalitní 
3D tisk zajistit. 
V naší zubní laboratoři používáme kombinaci SLA 
a DLP tisku. Na většinu indikací je však vhodná DLP 
tiskárna.

Nedílnou součástí k uzavření tohoto kruhu je CAM 
výroba – frézování. Na našem trhu je velký počet 
CAM – frézovacích technologií. Ne každá ale bohu-
žel disponuje ideálními konstrukčními parametry 
pro doporučené indikace od výrobce v návaznosti 
na dlouhodobé používání. 

Díky znalostem strojařské problematiky jsem si zvo-
lil osvědčeného výrobce IMES-ICORE, který je na 
trhu výroby CAM (frézek) již 30 let. Se zaměřením 
na dentální oblast má tento výrobce více než 15 let 
zkušeností. Společnost IMES-ICORE může nabíd-
nout široké portfolio CORiTEC frézovacích strojů.
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JSTE SPOKOJENÝ S VÝBĚREM FRÉZKY OD 
IMES-ICORE?
S volbou frézky od společnosti IMES-ICORE, a to 
konkrétně s modelem CORiTEC 350i PRO jsem vel-
mi spokojen. Tato frézka totiž umožňuje frézování 
naprosto všech indikací a druhů materiálů, se který-
mi se ve stomatologii setkáme.

CO BYSTE DOPORUČIL KOLEGŮM, KTEŘÍ 
TEPRVE O POŘÍZENÍ FRÉZKY UVAŽUJÍ?
Jak jsem již zmínil v úvodu, je vhodné používat co 
nejucelenější technologické řady. Před zakoupe-
ním CAM frézky je nutné znát množství a typy vy-
ráběných konstrukcí a jejich materiálové indikace. 
Tyto informace nám pomohou docílit správného 
výběru CORiTEC frézek v širokém portfoliu společ-
nosti IMES-ICORE.
Nedílnou součástí fungování CAD/CAM výroby 
v zubní laboratoři je také nezbytná technická pod-
pora od prodejce, s čímž souvisí okamžitý support 
a řešení problémů. Velkou výhodou je, pokud má 

daná fi rma ofi ciální zastoupení, protože je celý pro-
ces supportu s mateřskou fi rmou IMES-ICORE rych-
lejší a jednodušší, a to také díky tomu, že společnost 
IMES-ICORE sídlí v Německu.

Z tohoto důvodu volím již dlouholetou, dobře fun-
gující spolupráci s fi rmou Krbec Dent se sídlem 
v Plzni, která má právě ofi ciální zastoupení k prodeji 
IMES-ICORE.

Pokud již teď uvažujete o koupi CAD/CAM tech-
nologie a 3D tisku, tak Vám rádi pomůžeme se 
správným výběrem a výpočtem reálné nákla-
dovosti chodu Vaší zubní laboratoře při pořízení 
CAM technologií. Můžeme se potkat na Prago-
dentu na stánku č. PK208. Přejeme Vám hodně 
štěstí při správné volbě CAD/CAM technologií 
a 3D tisku pro Vaši zubní laboratoř. <<<

Tomáš Skoupý
Akreditovaná zubní laboratoř Eurodent
SOUDNÍ ZNALEC V OBORU ZUBNÍ TECHNIK 



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, i-mes i-core, Dreve, HLW, Deke-
ma, 3shape, aj. Pro druhou polovinu roku 2018 jsme pro Vás připravili několik novinek a jako partnerovi KZT nabízíme následující 
výhody platné do 31.12.2018:

15% sleva na výrobky firmy bredent – z celého sortimentu CAD/CAM materiálů

breCAM.bioHPP (PEEK zpevněný keramikou) – částečně krystalizovaný PEEK zpevněný použitím keramiky. Fyziologické vlastnosti to-
hoto materiálu lze překonat pouze přírodou samotnou. Je elastický, lehký a má stejnou pružnost jako kost.
breCAM.multiCOM (PMMA s keramickými plnivy) – barevný kompozit (vícebarevné vrstvení) na bázi PMMA vhodný pro dentální 
náhrady s dobou životnosti do dvou let. Obsahuje 20% keramických plniv pro zvýšení pevnosti. Dodává se v odstínech A1, A2, A3, 
A3.5, B2. 

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

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

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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>>> Cílem tohoto článku je zrekapitulovat známé 
příčiny, následky a možnosti terapie přetrváva-
jícího dumlání u dětí.

Zlozvyk je definován jako stereotypní vzorec cho-
vání, který se neustále opakuje bez zjevného účelu 
či funkce. Nejčastěji se setkáváme s různými zlozvyky 
u dětí, nejsou však výjimkou ani v dospělém věku. 
Některé nám přináší uklidnění při napětí, úzkos-
ti, nebo nejistotě, můžeme tak vyjadřovat vztek 
či znuděnost. Volní kontrola nad vlastními zlozvy-
ky bývá malá, u malých dětí pak téměř žádná a je 
většinou pouze na okolí postiženému dítěti pomo-
ci se nechtěného chování zbavit. Mezi nejčastější 
zlozvyky patří dumlání prstů, okusování nehtů, 
zadržování dechu, tiky, kroucení a popotahování 
vlasů. 

Dumlání, velmi výstižně zvané v zahraniční literatuře 
„non nutritive sucking habit“ (sací zlozvyk nespo-
jený s výživou), je jedním z nejfrekventovanějších 
zlozvyků u dětí16,17. U batolat se dumlání prstů ruky 
či dudlíku objevuje běžně, mezi druhým a třetím 
rokem života se výskyt tohoto zlozvyku snižu-
je a posléze by se měl vytratit úplně19. Americká 
dentální asociace uvádí, že většina dětí přestává 
s cucáním palce spontánně kolem druhého roku 
života. Zlozvyk se může zintenzivnit, když v domác-
nosti dojde k zásadní změně: narodí se další dítě, 
stěhování, návrat matky do práce, atd.

Pokud zlozvyk přetrvává během předškolního a 
školního věku dítěte má negativní vliv na vývoj 
dentice, čelistí a celé orofaciální oblasti, přičemž 
stupeň postižení závisí na frekvenci, trvání a inten-
zitě zlozvyku4,17,24. Duncan ve své studii na skupině 
britských dětí z roku 2008 uvádí, že více než 63% 
patnáctiměsíčních dětí dumlá, z toho 37,6% dud-

Obr. 1: Strom „dudlíkovník“  
na prostranství veřejného 
hřiště Městské části Praha 
10.

lík, 22,8% palec a zbylá necelá tři procenta cucá jiné 
objekty3. U té samé skupiny dětí ve třech letech věku 
klesla prevalence zlozvyku bez aktivní léčby na 40%, 
se stejným podílem dumlání prstů a dudlíku3.
 
Cucat dítě může nejčastěji dudlík nebo prsty ruky 
(palec či prostředníček spolu s ukazováčkem na ruce), 
část tváře, dolní ret či jazyk, kůži na hřbetě ruky, 
různé předměty: rohy polštáře či pokrývky, psací 
pomůcky (ve školním věku) a jiné.

ETIOLOGIE: 
Dumlání je přirozené - je součástí sacího reflexu. 
Cucání palce nalézáme i na ultrazvuku plodů 
od 15 týdne vývoje intrauterině8,23. Po narození 
novorozenec reflexivně začíná cucat všechny před-
měty, které se dotknou patra. Sací reflex fyzio- 
logicky vymizí mezi druhým a třetím měsícem 
věku dítěte a sání se mění z podvědomého reflexu 
ve vědomou snahu. Sání pro kojence představu-
je uklidňující a příjemnou činnost a právě proto 
dudlík pomáhá k utišení pláče a křiku22. V období 
prořezávání zubů si dítě cucáním různých před-
mětů ulevuje od bolesti a nepříjemných pocitů, 
proto se doporučuje například použití chladivého 
kousátka. Mezi druhým a třetím rokem života je 
třeba používání dudlíku omezit a posléze odstranit, 
protože jeho další používání by mohlo vést k ne- 
gativnímu ovlivnění orofaciálního vývoje3,23. V České 
republice je oblíbený trik s Čertem a Mikulášem, 
kdy dítě odevzdá dudlík a slíbí, že už ho nebude 
vyžadovat, výměnou za malý dárek. Ze zahraničí se 
k nám postupně rozšiřují i „dudlíkovníky“ – stromy, 
na které lze dudlík ceremoniálně uvázat a tím se ho 
jednou pro vždy zbavit (obr. 1). 
Dumlání prstů ruky bohužel takto jednoduše ne-
odstraníme i etiologie tohoto zlozvyku je složitěj- 
ší. Pokud přetrvává i po třetím roce věku dítěte 
může signalizovat, že se dítě nudí, stydí se nebo 
vzniká psychologický problém. Jednoznačné vy-
světlení přetrvávajícího dumlání prstů v předškol-
ním a školním věku dosud neexistuje. V popředí 
zájmu odborníků jsou psychologické aspekty 
vývoje dítěte. Podle Eriksonovy teorie vývoje 
osobnosti je dumlání palce mezi prvním a třetím 
rokem života znakem navrácení se do dřívějšího 
vývojového stádia na základě problémů jedince 
s nabytím určitého stupně autonomie na okolí či 
pocitu studu.

DUMLÁNÍ – NEVINNÝ ZLOZVYK NEBO 
VELKÝ PROBLÉM?       
MUDr. Wanda Urbanová, Ph.D.
Oddělení ortodoncie a rozštěpových vad, Stomatologická klinika 3. LF UK FNKV

MUDr. Wanda Urbanová, Ph.D.

1.
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Dumlají ale i děti, které vyrůstají v bezproblémových 
rodinných poměrech, kde příčina přetrvávání zloz-
vyku není jasná. Warren a Bishara mezi predisponu-
jící faktory k tomuto zlozvyku řadí vyšší věk matky, 
vyšší dosažené vzdělání matky a to, že dítě nemá 
žádné starší sourozence23. Někteří autoři se dom-
nívají, že pokud bylo dítě kojeno více než jeden rok, 
a ne krmeno z lahve, je menší pravděpodobnost 
přetrvávání dumlání v dalších fázích vývoje12,13,16.

NÁSLEDKY DUMLÁNÍ: 
Pokud dítě dumlá i po čtvrtém roce života je 
negativně ovlivněn vývoj celé orofaciální oblas-
ti4,12. Důležitým faktorem je čas – tedy jak často 
a jak dlouho zlozvyk působí. Aby došlo k deviaci 
vývoje zubních oblouků a čelistí, musí dítě dum-
lat dlouhodobě a velmi intenzivně4,17,25. Uvádí se, 
že kritická doba je 6 hodin denně a více10. Pokud 
se dítě zlozvyku úspěšně zbaví ještě v dočasné 
dentici před čtvrtým rokem života, má stav ten-
denci k samoúpravě a do stálého chrupu se den-
toalveolární deformace nepřenese. Problém nas-
tává, pokud dítě dumlá i při prořezávání stálých 
zubů. Následky pak nalézáme na dentoalveo-
lárním komplexu, postavení čelistí, i na cucaném 
prstu. Postižení dentoalveolární složky zahrnu-
je vestibulární inklinaci horních řezáků, někdy i 
retruzi dolních frontálních zubů a odpovídající 
sklon alveolárních výběžků1,4. Kvůli vloženému 
prstu nejsou frontální zuby dlouhodobě v kon-
taktu a laterální úseky chrupu eruptují. Výsledkem 
je vertikálně otevřený skus ve frontálním úseku 
dentice (obr. 2 A, B, C) 2,9,14. Horní zubní oblouk je 
u dumlajících dětí často příliš úzký, protože prst 
brání správné pozici jazyka a ten není v kontaktu 
s patrem. Horní čelisti chybí transverzální vývo-
jový stimul a postupně v tomto rozměru při růstu 
zaostává oproti čelisti dolní17. Výsledkem je jedno- 
stranně či oboustranně zkřížený skus v laterálních 
úsecích chrupu2,11,14,20,28. Pokud ruka při dumlání na-
léhá na bradu, může být dolní čelist dlouhodobě 
zatlačována vzad. Postupně se může vyvinout 
mezičelistní anomálie se zvětšeným incisálním 
schůdkem a distálně uloženou dolní čelistí2,14,20. 
Také dumlaný prst je postižen, dlouhodobá mace- 
race ve slinách neprospívá kůži ani nehtu. Prst může 
být zasažen iritačním ekzémem, plísňovou infekcí, 
kůže je ztenčená a velmi jemná (obr. 2D)26. Pokud 
k předchozím jmenovaným potížím přičteme 
psychickou zátěž okolí, kdy je dítě žádáno „aby 
už konečně přestalo cucat palec“, je jasné, že se 
potýkáme s opravdu velkým problémem.

TERAPIE:
Terapie dumlání v raných fázích vývoje je jasná – 
odstranit zlozvyk. Obnovení správné funkce svalů 
tváří, rtů a jazyka zajistí další fyziologický vývoj den-
toalveolárního komplexu. Při odstraňování dum-
lání musíme postupovat krok za krokem, trpělivě 
a důsledně. Podle doporučení Americké dentální 

asociace je třeba dítě především na zlozvyk upo-
zornit a vysvětlit, čím přesně mu škodí. Zde může 
pomoci i zubní lékař, který dítěti objasní, proč 
má dumlání negativní vliv na růst zubů a čelistí. 
Základní poučkou je chválit dítě pokud nedumlá, 
a ne plísnit ho, když dumlá. Dále je nutné zkou-
mat příčiny, které ke zlozvyku vedou a situace, 
ve kterých se objevuje. Pokud se nám podaří najít 
příčinu dumlání, kterou může být například úzkost 
či nejistota opakující se v konkrétní situaci, je nut-
né se zaměřit na její odstranění. Zvážit lze i konzul-
tace u dětského psychologa. Se starším dítětem je 
možné způsoby řešení zlozvyku probrat a společně 
zvolit ten nejvhodnější. Zásadním požadavkem 
při odstraňování dumlání a dalších zlozvyků je 
požadavek dobrovolné akceptace opatření ze stra-
ny dítěte.

Obr. 2A:  Pozice prstu v duti-
ně ústní a její vliv na posta-
vení zubů, zubních oblouků 
a čelistí.

2A.

2B.

2C.

Obr. 2B: Dočasný chrup čtyř-
letého pacienta s vertikálně 
a horizontálně otevřeným 
skusem ve frontálním úseku, 
způsobeným dumláním palce 
pravé ruky (archiv Oddělení 
ortodoncie a rozštěpových 
vad FNKV). 

Obr. 2C: Dvanáctiletá paci-
entka s vertikálně otevřeným 
skusem, protruzí a stěsnáním 
v horním frontálním úseku, 
způsobeným dumláním palce 
levé ruky (archiv Oddělení or-
todoncie a rozštěpových vad 
FNKV).

Obr. 2D: Postižení pravého 
palce u dumlající čtyřleté dív-
ky – zarudnutí kůže, mozol 
na kloubu palce a ztenčený 
nehet (archiv Oddělení orto-
doncie a rozštěpových vad 
FNKV).

2D.
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Ortodontista může po domluvě s matkou a dítětem 
palec či dudlík „nahradit“ konfekční či individuálně 
zhotovenou vestibulární clonou, která vyplňuje 
vestibulum úst a inkriminovaný palec je vložen 
do kroužku před rty. Clona také napomáhá k 
cvičení retního uzávěru (obr. 3 A, B). Často tento 
relativně malý terapeutický zásah stačí na kom-
pletní restituci orofaciálních poměrů21.
Pokud zlozvyk přetrvává i po erupci stálých řezáků, 
je nutné kromě okamžitého odstranění příčiny 
řešit i následky. Pro podporu odstranění zlozvyku 
u dumlajících dětí můžeme prst potřít speciálními 
roztoky proti dumlání či natřít nehet lakem pro-
ti okusování nehtů (Daumexol®N, Mavala®Stop). 
Účinnost jiných metod, jako je posypání kůže prstu 
pepřem, paprikou nebo potření octem, je vzhledem 
k možné kontaminaci kůže obličeje či oka diskuta-
bilní. Možné je i krytí palce rukavičkami nebo znehy-
bnění palce a zápěstí pomocí průmyslově vyráběné 
dlahy (obr. 4 A, B). V odstranění zlozvyku a řešení 

případných negativních následků na chrupu 
může dítěti pomoci ortodontista použitím prefor-
movaných či individualizovaných ortodontických 
aparátů. Do první skupiny aparátů řadíme již výše 
zmíněné vestibulární clony, do druhé snímací či fixní 
ortodontické aparáty s clonovým systémem. 
Snímací patrová deska s orální drátěnou clonou a ex-
panzním šroubem zabrání dítěti v dumlání, upravuje 
transverzální šířku horního zubního oblouku a pozi-
ci horních frontálních zubů (obr. 5). Bohužel s tímto 
typem aparátu je třeba se spolehnout na spoluprá-
ci pacienta - funguje, pokud je nasazen v ústech. 
Když dítě aparát vyjme, dumlání nic nebrání5. Další 
ortodontickou možností je fixní clonový systém, 
který se skládá ze dvou molárových kroužků adap-
tovaných na prvních stálých molárech a zábrany za 
horními frontálními zuby6,7. Zábrana může mít tvar 
pohyblivého válečku z teflonu či několika drátěných 
kliček (obr. 6. A, B). Někteří autoři doporučují drátky 
clony zbrousit do špičky, pak se při každém vložení 
prstu do úst dítě píchne. Díky nepříjemnému boles-
tivému stimulu s dumláním velice rychle přestává. 
Je však nutné zvážit zda tato radikální metoda 
nepřinese více škody na psychickém vývoji jedince 
než užitku15. Fixní clonový systém můžeme kom-
binovat s fixním ortodontickým aparátem, kterým 
zároveň řešíme anomálie pozice zubů horní čelisti. 
Je ale nutné si uvědomit, že bez kausální léčby, tedy 
odstranění zlozvyku, nemají ortodontické aparáty  
v nápravě škod způsobených dumláním žádný efekt.

Obr. 3A: Prefabrikovaná ves-
tibulární clona (archiv Oddě-
lení ortodoncie a rozštěpo-
vých vad FNKV).

Obr. 3B: Čtyřletá pacientka s 
nasazenou vestibulární clo-
nou si hraje v čekárně (archiv 
Oddělení ortodoncie a rozště-
pových vad FNKV).

Obr. 4A: Rukavičky proti 
dumlání (http://endthumb-
sucking.com/stop-thumb-
-sucking-blog-2/stop-thumb-
-sucking/).

Obr. 4B: Prefabrikovaná dla-
ha ThumbGuardTM na zá-
pěstí a palec (http://www.
azealforliving.com/thumb-
guard_one_handed.php).

3A.

3B.

4A.

4B.
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ZÁVĚR:
Dlouhodobé dumlání prstů ruky nebo dudlíku je 
závažný problém. Pokud přetrvává až do období 
smíšeného chrupu, může zásadním způsobem ov-
livňovat vývoj a morfologii frontálního úseku stálé 

dentice, zubních oblouků a čelistí. Snaha o od-
stranění zlozvyku se často stává bojem vůle rodiče 
a dítěte. Vždy je nutné zvážit optimální načasování 
léčby a dítěti trpělivě vysvětlovat, proč je nutné 
zlozvyk odstranit. K odstranění dumlání může or-
todontista přispět nasazením individuálních či pre-
fabrikovaných ortodontických aparátů. <<< 

Článek byl poprvé publikován v časopise StomaTeam 1/2011, nyní 
vám jej přinášíme v aktualizované podobě.
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Obr. 5: Snímací ortodontic-
ký aparát se zábranou proti 
dumlání a šroubem pro tran-
sverzální expanzi nasazený u 
pacienta ve druhé fázi výmě-
ny chrupu (archiv Oddělení 
ortodoncie a rozštěpových 
vad FNKV).

Obr. 6A: Bluegrass aparát 
kotvený na první stálé moláry 
a rameny na první premoláry 
na sádrovém modelu (http://
www.orthodentlab.com/).

Obr. 6B: Pacient v druhé fázi 
výměny chrupu s nasazenou 
fixní drátěnou zábranou 
kotvenou na prvních stálých 
molárech (archiv Oddělení 
ortodoncie a rozštěpových 
vad FNKV).
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VETERINÁRNÍ STOMATOLOGIE,  
ORTODONCIE A ZUBNÍ LABORATOŘ     
MVDr.  Zbyněk Lonský 
Prezident České společnosti veterinárních stomatologů

Veterinární stomatologie jako obor a specializace 
se začala utvářet v 80tých letech minulého sto-
letí. V minulosti samozřejmě veterinární lékaři 
ošetřovali akutní případy onemocnění chrupu, ale 
tato ošetření se soustředila většinou na extrakce 
a ošetření takových stavů, které přímo ohrožovaly 
celkový zdravotní stav zvířete, případně mu bránily 
v příjmu potravy. To se též týkalo velkých faremních 
zvířat a koní. V druhé polovině minulého století 
došlo v civilizovaném západním světě k rozvoji 
veterinární praxe u malých zvířat (psů a koček) a 
tentýž trend se výraznou měrou prosadil po uvol-
nění poměrů  po sametové revoluci. U zrodu vete- 
rinární stomatologie stáli nejprve v USA a následně 
v západní Evropě humánní stomatologové, kteří si 
většinou doplnili univerzitní veterinární vzdělání a 
dále pracovali, jako stomatologové veterinární. Ti 
se stali lektory veterinární stomatologie pro moji 
generaci. 

Přes veškeré informační kanály současnosti se 
dodnes u humánních kolegů setkávám často 
s údivem, když se dozvědí o existenci veterinární 
stomatologie, jako oboru. 

Jaká je tedy náplň a současný stav tohoto obo- 
ru v naší republice a potažmo ve světě? Co je 
nejčastějším problémem, ošetřovaným vete- 
rinárními lékaři a stomatology? 

Jednoznačně nejčastější diagnózou je onemocnění 
dásní, které v řadě případů prograduje do těžké 
periodontitidy a následných ztrát zubů, případně 
nutných extrakcí při stomatologickém ošetření. 
Příčina i následky jsou totožné jako v těchto přípa-
dech u lidí. Ultrazvukovými odstraňovači zubního 
kamene jsou dnes vybavena téměř všechna vete- 
rinární pracoviště, která odstranění zubního kamene 
provádějí v rámci každodenní rutiny. Dalšími stavy, 
které již většinou řeší veterinární stomatologové, 
specialisté, jsou časté fraktury zubů, které vznikají 
jak při hře, výcviku, žvýkání nevhodných předmětů, 
tak při případných vzájemných konfliktech psů. 
Pokud je exponována pulpa, provádíme přímé 
překrytí pulpy, v indikovaných případech i endo-
dontické ošetření. Použití kompozitních výplní je 
běžnou záležitostí. Při autoúrazech jsou časté též 

fraktury čelistí, řešené jak dlahováním, tak častěji ex-
terními akrylátovými dlahami.
Dá se říci, že třešničkou na dortu veterinární sto- 
matologie je veterinární ortodoncie. Tu můžeme 
rozdělit na ortodoncii funkční a estetickou. V dů- 
sledku šlechtění jednotlivých plemen jsou orto- 
dontické problémy u psů a koček stále častější. Mo-
hou se vyskytovat v každém čistokrevném chovu, 
ale i u kříženců. Většina ortodontických problémů, 
které jsou způsobeny délkou a šířkou čelisti, je pova- 
žována za genetické, a postižená zvířata by nemě-
la být použita k chovu. V současnosti jsou za málo 
nebo téměř nedědičné považovány pouze vady 
způsobené postavením zubů a ty lze bez vlivu na 
následující generace ortodonticky řešit.

Nejčastěji ortodonticky ošetřované případy lze 
rozdělit do dvou základních skupin:

ORTODONCIE VADNÉHO POSTAVENÍ ŘEZÁKŮ

Při posouzení dědičnosti v konkrétních klinických 
případech je nutno rozlišit vady způsobené dél- 
kou čelisti (dědičná skeletální vada), či chybným 
postavením řezáků, které nemusí být dědičně pod-
míněné a může být ovlivněno například pozdní 
výměnou první dentice.  V naší ordinaci pro řešení 
vadného postavení řezáků používáme mojí vlastní 
metodu pevného oblouku, kompozitových zámků 
a pryžových tahů (viz obr. 1, 5, 6, 7)  

Tato metoda umožňuje provádět ortodontické 
ošetření u menších i obřích jedinců. Metodu jsem 
vyvinul ve spolupráci se zubním technikem panem 
Martinem Karbusickým. Bez jeho zkušeností a rad 
o technických možnostech a provedení by neby-
lo možné metodu vyvinout. Je nutné si uvědomit, 
že velikost ošetřovaných pacientů při těchto 
ošetřeních se může pohybovat v rozmezí cca 2 kg 
až cca 80 kg tělesné hmotnosti. Tím se použití 
např. standardních ortodontických zámků může 
stát nemožným. Pružné oblouky zvíře prakticky 
okamžitě zničí, takže jsou též nepoužitelné. Dále 
je třeba připomenout, že veškeré stomatologické 
(ortodontické) zákroky (sejmutí otisků, nasazení 
a sejmutí oblouků) je prováděno v sedaci, či pří- 
padně celkové anestezii. Důležitá je též spolupráce 
s majitelem zvířete, který musí důsledně chránit 

  MVDr.  Zbyněk Lonský
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ortodontický aparát před poškozením.

ORTODONCIE VADNÉHO POSTAVENÍ ŠPIČÁKŮ

Nejčastější je tzv. lingvoverze mandibulárních 
špičáků. Tento stav může být způsoben jednak 
výrazně dědičným fenoménem mandibula angus-
ta – úzkou spodní čelistí, či opět pozdní výměnou 
dočasné dentice. Hrot jednoho nebo obou man-
dibulárních špičáků v tomto případě směřuje do 
tvrdého patra, které prakticky vždy traumatizuje 
a může být příčinou oronasálních či orovesti-
bulárních píštělí. Tento stav lze řešit zkrácením 
korunky mandibulárního špičáku nebo ortodon-
tickým ošetřením. Opět ve spolupráci se stoma-
tologickou laboratoří pana Martina Karbusického 
máme vytvořen systém odklonění těchto špičáků 
pomocí nákusné stříšky, vyrobené na základě 
otisků. (viz obr. 2, 3, 4...)
Na úspěšný výsledek veterinárního ortodon-

tického ošetření má vliv řada zásadních okolností, 
které je třeba vzít v úvahu. Je to jednak zkušenost 
veterinárního stomatologa ortodontisty, který 
rozhoduje, zda vůbec a jakým způsobem lze 
ošetření provést. Dále schopnost majitele pacienta 
a samotného pacienta udržet ortodontický aparát 
ve funkčním stavu. Protože léčba je podmiňová-
na již zmiňovanou nezbytnou sedací zvířete, jsou 
jednotlivé fáze přípravy a výroby aparátu i něko-
likrát po sobě konzultovány se zubním technikem.  
Výsledná laboratorní práce musí být úspěšně apli- 
kována (nasazena) v jednom ordinačním sezení. 

Úzká spolupráce veterinárního ortodontisty a zub-
ního technika při výrobě ortodontického apará-
tu, případně jeho úpravách v průběhu ošetření 
je dle mých dlouholetých zkušeností v každém 
individuálním případě ortodontického ošetření 
nezbytná. Publikované teorie o jakési vzdálené 
spolupráci, kdy veterinární lékař sejme otisky, zašle 

Obr. 1 Nasazený pevný labiál-
ní oblouk pro labiální posun 
maxilárních řezáků.

Obr. 2 Lingvoverzní levý man-
dibulární špičák.

Obr. 3 Traumatizace tvrdého 
patra lingvoverzním levým 
mandibulárním špičákem.

Obr. 4 Nasazená skluzná stříš-
ka pro labiání posun mandibu-
lárních špičáků.

Obr. 5 Modelace labiálního ob-
louku.

4.

1.

2.

3.

5.
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MVDr. Zbyněk Lonský 
profesní životopis
Po absolutoriu Vysoké školy veterinární v Brně zís-
kal první praktické zkušenosti ve státní veterinární 
nemocnici. Po privatizaci státní veterinární služby 
otevřel svou první ordinaci v Poděbradech a ná-
sledně před dvaceti lety i druhou ordinaci v Praze, 
které provozuje dodnes. Již v té době se začal spe-
cializovat na rozvíjející se obor veterinární stoma-
tologie.
 
Je absolventem všech stupňů specializačních pro-
gramů při Evropské škole pro pokročilá veterinární 
studia /ESAVS/, kde získal vzdělání ve veterinární 
stomatologii. Je členem Evropské společnosti vete-
rinární stomatologie /EVDS/,  jedním ze zakládají-
cích členů a současným prezidentem České společ-
nosti veterinárních stomatologů /CVDS/.
 
Pravidelně se účastní mezinárodních stomatologic-
kých kongresů a v roce 2013 byl členem organizač-
ního výboru velmi úspěšného Světového a evrop-
ského veterinárního stomatologického kongresu v 
Praze. Pravidelně přednáší o veterinární stomatolo-
gii veterinárním lékařům doma i v zahraničí.

je poštou, laboratoř dle otisků rozhodne, jaké orto-
dontické ošetření bude provedeno, vyrobí aparát a 
veterinární lékař ho poté aplikuje, považuji za zcela 
scestné a negativně ovlivňující úspěšný výsledek 
ortodontického ošetření. Přeji Vám všem pokud 
možno dobrou spolupráci s veterinárními stoma-
tology.

7.

Obr. 7 labiální oblouk v horní 
čelisti a ligvální v dolní čelisti

Obr. 5 Modelace labiálního ob-
louku.

životopis

6.
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datel společnosti Stratasys, dnes velmi významného 
výrobce 3D tiskáren, též v oblasti stomatologie. Dal-
ším výrobcem je např. 3D System.

DLP- Digital light processing
Vrstvy 3D modelu jsou formované na základě obra-
zu vysílaného světelným projektorem na platformu, 
která obsahuje fotopolymerizační pryskyřici. Proces 
je podobný technologii SLA s rozdílem jiného zdroje 
světla. Nutný je také tzv. post-processing, který spočí-
vá v očištění modelu a jeho finální polymerizaci.

SLA- Stereolithography
SLA a DLP tiskárny pracují na podobném principu, 
s tím rozdílem, že zdrojem světla u SLA tiskáren je la-
ser. Výsledný tisk se potom může lišit v rychlosti zho-
tovení (DLP tisk je rychlejší), v kvalitě zhotoveného 
modelu (SLA modely mají jemnější povrch). Zástupci 
jsou Formlabs , DWS system.

Polyjet 
Způsob tisku je podobný inkoustové tiskárně. Trysky 
dávkují fotopolymerizační materiál, který je hned po-
lymerizovaný světlem. Výhodou je možnost kombino-
vat různé typy materiálů, flexibilní s rigidními, transpa-
rentní s opákními. Rovněž možnost vstřikovat barvu  
do části modelu. Zástupcem je například Stratasys.

MATERIÁLY

Existuje velké spektrum materiálů použitelných při 3D 
tisku. Mezi nejpoužívanější v stomatologii patří:

-    materiál na studijní modely a dělené modely
-    transparentní materiál na přenosové dlahy použí- 
     vané např. v ortodoncii na nepřímé lepení zámků
-    eco materiál na studijní modely zubů
-    flexibilní materiál na gingivální masku
-    plně spalitelný materiál
-    biokompatibilní materiál na implantologické šablo- 
     ny, na chirurgické šablony potřebné v ortognátní  
     chirurgii při fixaci polohy čelistí

>>>  Ať už nás technologie baví nebo nebaví, svět se na 
nich postupně stává závislý. Krásný příklad byl popsán 
již ve filmu Postřižiny, kde je vtipně sehrána scéna s po-
krokem. Pro úspěšné podnikání nás proto musí pokrok 
zajímat. V průběhu života se potkáváme s momenty, kdy 
díky vývoji jsme doslova nuceni upravit pracovní postup, 
naučit se něčemu novému a to si postupně osvojit. Větši-
nou opět až čas ukáže, jak moc to pro nás bylo přínosem. 
Není tedy přáním, aby zubní technik zapomněl vše, co se 
naučil před lety, ale aby byl progresivní a vnímal techno-
logie jako posun v jeho práci. Článek vám přiblíží v obec-
né rovině posun 3D technologií a možnou efektivitu ve 
vaší praxi.

3d tisk je v současné době velký fenomén a rozvíjí se  
v různých odvětvích našeho života. Velký význam má 
v průmyslu na tisk modelů jako jsou automobily, stav-
by, různé prototypy. Hojně se využívá v klenotnictví 
na tisk šperků, nově i v potravinářství nebo umění. 
Významnou úlohu má i v medicíně na tisk kopií kostí, 
nebo jednotlivých orgánů, díky kterým se lékaři doká-
ží připravit na náročnou operaci (např. komplikované 
operace páteří, pánví, ledvin…). V neposlední řadě je 
dnes využití 3D tisku v stomatologii – laboratoř, ordi-
nace.
3D technologie tisku je vlastně výroba trojrozměrné-
ho modelu pomocí přístroje, na základě digitálního 
podkladu, nejčastěji v tzv. STL formátu. Model vzniká 
postupným nanášením tenkých vrstev materiálu, kte-
rý se nazývá aditivní výroba.
Dnes známe různé typy technologií 3D tisku, jejich 
rozmach se neustále zvětšuje a vyvíjí ve snaze zvýšit 
rychlost a snížit náklady.

PŘEHLED TECHNOLOGIÍ 3D TISKU

FDM-  Fused deposition modeling
Tiskárna zahřívá termoplastické vlákno, které naná-
šením vrstvu po vrstvě vytváří model. Je to nejroz-
šířenější typ 3D tisku, často využívaný v tzv. „hobby“ 
tiskárnách. Jedním z důvodů je nižší pořizovací cena. 
Vynálezcem této technologie je Scott Crump, zakla-

3D TECHNOLOGIE - POKROK - TISK       

MDDr. Janka Melišková

 MDDr.  Janka Melišková

Obr. 1 Různé typy modelů a vý-
robků pro stomatologii

1.
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Obr. 2 a 3  Skladování modelů 
v ortodoncii

Obr. 4 a 5 Porovnání skenu sád-
rového modelu a intraorálního 
skenu

2.

Předpokladem úspěšného vyrobení 3D modelu  
ve stomatologii je digitální podklad získaný skenová-
ním analogového modelu laboratorním skenerem 
nebo sken čelistí intraorálním skenerem v ústech 
pacienta a následným vymodelováním 3D objektu  
v modelovacím softwaru. Práce digitální cestou  
ve stomatologii přináší mnohé výhody jak zubní la-
boratoři tak ambulanci.

-  intraorální skenování představuje komfort pro pa- 
   cienta díky odstranění nutnosti získávání otisku  
   otiskovací metodou
-  vyšší přesnost digitálních skenů, tím pádem i la- 
   boratorních výrobků
-  archivace skenů a modelů ve vlastním počítači   
   nebo jiném datovém úložišti
-  možnost opakovaného skenu s následnou korek- 
   turou práce
-  odeslání dat elektronickou poštou, flexibilita, rych- 
   lá zpětná vazba, úspora času, komplexní zrychlení  
   komunikace a spolupráce lékař + zubní technik

TYPICKÝ PROCES VYTVOŘENÍ MODELU PRO PRO-
TETIKU S VYUŽITÍM INTRAORÁLNÍHO SKENERU

Zahlédnout intraorální skener v ambulanci zubního 
lékaře už dnes není žádné překvapení. Je to dobrý 
znak toho, že se lékaři v Čechách a na Slovensku 
neustále přizpůsobují novým směrům a pokroku. 
Jak jsem již zmiňovala, intraorální skenování přináší 
mnohé výhody lékaři i zubnímu technikovi.

Data jsou odeslána po skenování do zubní labora-
toře, kde se po importu do programu zkontrolují a 
připraví na design protetické práce. Z jednoho skenu 
se dá připravit i digitální model, který se následně 
může vyrobit na 3D tiskárně. 
Model může být nejen nedělený, ale také děle-
ný s vyndavacími pahýly a zuby. Může být dutý 
nebo vyplněný. Může mít na sobě namodelova-
né různé pomocné podpory, případné retenč-
ní prvky pro fixaci do artikulátoru. Připravit lze  
i model s analogy implantátů s gingivální maskou 
z flexibilního materiálu.

3.

4.

Obr. 6 Různé typy protetických modelů

6.

5.
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DESIGN A VÝROBA IMPLANTOLOGICKÉ ŠABLONY

Důležitým faktorem pro zhotovení šablony je kromě 
intraorálního skenu také CT sken, které se navzájem 
propojí v softwaru. Z knihovny (databáze) je vybrán 
model implantátu a vložen do 3D skenu, na jehož 
základě se přesně zadefinuje jeho poloha. Rovněž 
se na implantát připojí i virtuální korunka, která po-
může upravit polohu implantátu tak, aby vyhovoval 
i z hlediska následné protetiky. Po schválení polohy 
implantátu se modeluje samotný tvar šablony, který 
se následně tiskne z biokompatibilního materiálu. 
Do vytisknuté šablony je potřebné v závěru vložit 
kovové obroučky (vodítka), tzv. sleeves, skrz která se 
při implantaci zavádí vrták.

PRŮBĚH VÝROBY ORTODONTICKÝCH MODELŮ

V ortodoncii se potkáváme primárně s výrobou stu-
dijních modelů s připojeným podstavcem, který je 
charakteristický pro tento typ modelů. Další typem 
modelu jsou tzv. rohlíčky. Jedná se o model, který je 
určený pro výrobu transparentních ortodontických 
dlah. Mezi jednotlivými modely jsou drobné posuny 
zubů na základě plánované léčby v ortodontickém 
softwaru lékařem. Nošením těchto dlah dosahují pa-
cienti postupně požadovaného postavení zubů. Di-
gitální technologie nám umožňují i virtuální osazení 
zámků na zuby, následné vyrobení a tisk přenosové 
dlahy určené k fixaci těchto zámků.

I přestože jsou 3D tiskárny ve stomatologii stále ještě 
v plenkách, rozvoj je rychlý díky dostupnosti a ne-
ustálému vzniku nových příležitostí k jejich využití. 
Nové technologie nám mají pomáhat šetřit čas, sni-
žovat náklady, zvyšovat přesnost a kvalitu naší práce.

Správným pochopením a využitím je cílem si práci 
ulehčit a zpříjemnit.

Dělejte svou práci tak, aby Vás bavila, ale vnímejte 
pokrok jako nezastavitelný proces vývoje, který 
Vás posouvá dál. <<< 10.

Obr. 7 Dělený model s protisku-
sem a podporami

Obr. 8 Model a anlogy bez gin-
givy

Obr. 9 Model s analogy a gin-
givou

8.

Obr. 11 a 12 Digitální model 
implantologické šablony

11.

7.

9.

12.

Obr. 10 Implantologická šablo-
na - software
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>>> Vzhledem k tomu, že hypotéky jsou aktuálním téma-
tem mnohých (a nejen mladých) rodin, zaměříme se v ná-
sledujícím článku na jejich srovnání. Obvykle se zájemci o 
hypotéku totiž zajímají pouze o nabízenou úrokovou saz-
bu. Tisíce korun lze totiž vedle toho ušetřit správnou volbou 
banky a také na poplatcích.

Takový poplatek za vyřízení hypotéky, který si mnohé 
banky účtují, se nejčastěji pohybuje v řádech tisíců 
korun. To znamená, že při výběru banky, která nám 
má hypotéku poskytnout, lze výrazně ušetřit tím, že 
zvolíme banku, která tento poplatek nevybírá. Vedle 
toho je třeba se zaměřit i na poplatky spojené s od-
hadem ceny nemovitosti. I na těch lze spoustu peněz 
ušetřit, neboť některé banky provádějí odhady přímo 
online, které jsou buď zdarma, nebo za výhodnější 
cenu. Jedná se přibližně o 4000 korun (v případě od-
hadu ceny bytu), a přibližně o 5000 korun (v případě 
odhadu ceny rodinného domu), které lze touto ces-
tou ušetřit. A to jsou nemalé peníze navíc, se kterými 
je třeba kalkulovat.

Dříve jsme byli také zvyklí na měsíční poplatek za 
vedení a správu úvěrového účtu. Tento naštěstí již 
většina bank neúčtuje. V sazebníku se objevuje ještě 
u Oberbank a dokonce u lídra trhu Hypoteční banky 
ze skupiny ČSOB. Ta umožňuje tento poplatek „roz-
pustit“ do úrokové sazby, která se tím pádem drobně 
zvýší.
V televizních reklamách, novinách, časopisech a na 
billboardech se často setkáváme s lákadly bank na vý-
hodnější podmínky za účelem přetáhnutí klientů od 
konkurence. Příkladem může být prominutí poplatku 
za vyřízení nové hypotéky v případě refinancování 
hypotéky.

Mnohé z vás možná překvapí, že v bance je možno 
i smlouvat! Smlouvání připadá v úvahu například 
u výše zmíněného poplatku za vyřízení hypotéky. Pro-
tože některé banky tento poplatek klientům účtují, a 
jiné ne, můžeme v případě srovnatelné úrokové saz-
by přitlačit na banku vyžadující poplatek a předvést jí 
konkurenční nabídku. Lze očekávat, že v rámci získání 
obchodu se banka pravděpodobně tohoto poplatku 
vzdá. Lepší vyjednávací pozici také budeme mít u vyš-
ších částek úvěru, které jsou pro banku samozřejmě 
zajímavější. I v takovém případě lze sázet na nějakou 
slevu či odpuštění poplatků.

Co se týče poplatku za vyřízení hypotéky, nyní ho po-
žaduje Equa bank, a to ve výši 2800 korun pro fixace 

na jeden rok (jinak je zdarma), dále Komerční banka 
ve výši 2900 korun (rovněž při refinancování zdar-
ma), stejné podmínky jako Komerční banka nabízí 
pro poplatky i UniCredit Bank, dále Oberbank (0,7%  
z částky úvěru, minimálně však 8000 korun a maximál-
ně 25 000 korun), Reiffeisenbank (1% z částky úvěru, 
minimálně 5000 korun a maximálně 15 000 korun) a 
Wüstenrot hypoteční banka (ta běžně požaduje 2400 
korun, nyní však akce zdarma a u refinancování rovněž 
zdarma).

Jak již bylo uvedeno výše, měsíční poplatek za správu 
účtuje Oberbank (ve výši 150 korun), a dále Hypoteč-
ní banka požadující rovněž 150 korun měsíčně, avšak 
tento poplatek lze rozpustit do úrokové sazby.
Podívejme se dále na poplatky za odhad nemovitos-
ti. K hypotéce totiž budete odhad vždy potřebovat. 
Nelze jinak - pokud bance dáváme nemovitost do 
zástavy, bez odhadu to nepůjde. Banka má obvykle 
seznam odhadců, u kterých je možno si nechat od-
had vypracovat. Ceny se pohybují zhruba od tří do 
pěti tisíc korun (viz podrobněji níže v textu). Výjimkou 
je MONETA Money Bank, která odhady nechává zpra-
covávat na své vlastní náklady, které je třeba uhradit 
pouze v případě, kdyby nakonec nedošlo k uzavření 
smlouvy a poskytnutí hypotéky.

Některé banky (Česká spořitelna, Hypoteční banka, 
Komerční banka, mBank, Wüstenrot) umožňují zjed-
nodušený odhad, který provedou na základě vlastní 
databáze. Pak je odhad výrazně levnější nebo i zdar-
ma. Takové možnosti však mohou obvykle využít 
pouze klienti z větších měst, neboť zde je k dispozici 
dostatečná databáze potřebných údajů. I v případě 
poplatku za odhad nemovitosti platí, že na něm mo-
hou ušetřit ti, kteří hypotéku refinancují u konkuren-
ce. Některé banky uznávají dříve provedené odhady, 
a tak již není třeba znovu utrácet za další odhad. 

Pojďme se podívat na ceny za odhady blíže. Jak již 

POROVNÁNÍ HYPOTÉK

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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bylo uvedeno, jediná MONETA Money Bank zpraco-
vává odhady na vlastní náklady v případě podepsání 
smlouvy o úvěru. Komerční banka účtuje 1000 Kč pro 
byty i rodinné domy ve vybraných lokalitách a při do-
dání elektronické dokumentace, jinak 4500 Kč. Při re-
financování je zdarma. Dále mBank požaduje 1900 Kč  
za elektronické ocenění bytu, jinak 3800 Kč za byt  
a 4800 Kč za rodinný dům. Česká spořitelna posky-
tuje online odhad pro vybrané lokality zdarma, jinak  
3900 Kč za byt a 4900 Kč za rodinný dům. Oberbank  
postupuje dle typu nemovitosti, obvykle se cena po-
hybuje okolo 3000 – 5000 Kč za byt či rodinný dům. 
UniCredit Bank účtuje 3700 Kč za byt a 4900 Kč  
za rodinný dům. U Raiffeisenbank si odhad zajišťuje  
zájemce o hypotéku sám přímo s odhadcem. Cena  
se většinou pohybuje v rozmezí 3000 – 5000 Kč. 
Rovněž u Sberbank si odhad zajišťuje zájemce  
o hypotéku sám přímo s odhadcem. Doporučená  
cena je 4000 Kč u bytu a 5000 Kč u rodinného domu.  
Také Fio banka nechá zajištění odhadu na zájemci 
o hypotéku. Cena se většinou pohybuje v rozmezí  
3000 – 5000 Kč. Stejně tak u Equa bank si opět 
odhad zajišťuje zájemce o hypotéku sám přímo 
s odhadcem. Obvyklá cena je 3900 Kč u bytu a 
4800 Kč u rodinného domu. Hypoteční banka má 
v podmínkách expresní ocenění bytu pro vybrané 
lokality zdarma, 1900 Kč za zjednodušené ocenění 
odhadcem s elektronickými podklady od klienta, 
3900 Kč za standardní ocenění, 4900 Kč za ocenění 
rodinného domu a v případě refinancování se odhad 
neplatí. U AirBank není v některých případech refi-
nancování třeba dělat nový odhad. Pokud se odhad 
dělá, zajišťuje si ho zájemce o hypotéku sám přímo  
s odhadcem. Cena odhadu bytu je 3900 Kč, rodinné-
ho domu pak 4900 Kč.  Wüstenrot hypoteční banka 
využívá standardně externí odhadce – jejich ceny jsou 
běžně 3500 Kč u bytu a 4800 Kč u rodinného domu. 
Levněji vyjde odhad interním odhadcem, který ale 
přichází v úvahu jen ve vybraných lokalitách, přede-
vším v Praze a Brně – 1750 Kč za byt a 2450 Kč za ro-
dinný dům. U refinancování je odhad zdarma, pokud 
má klient původní odhad. V případě, že odhad není  
k dispozici, ocenění bytu vyjde na 1750 Kč a na 2450 Kč 
u rodinného domu. V akci je nyní tento poplatek za 
1000 Kč.

Pokud se podíváme orientačně na aktuální úrokové 
sazby, tak v případě hypotéky na 2 000 000 Kč a pěti-
leté fixaci, vítězí Fio banka s 2,48%. V těsném závěsu je 
Raiffeisenbank a Air Bank nabízející 2,49 %. Následuje 
UniCredit Bank a Equa bank s 2,59 % a mBank s 2,64 %. 
MONETA Money Bank nabízí 2,67 %. Česká spořitelna, 
ČSOB, Hypoteční banka, Poštovní spořitelna, Komerč-
ní banka a Sberbank se shodují na 2,69 %. Wüstenrot 
hypoteční banka dosahuje na 2,84 % a nejvyšší úroko-
vou sazbu nabízí Oberbank, a to 2,93 %.

Bez povšimnutí však nezůstávají ještě další poplatky. 

Zájemce o hypotéku totiž mimo jiné budou zajímat 
podmínky předčasného splacení. U těchto poplatků 
banky většinou dodržují zákonné podmínky. Ty se 
od prosince roku 2016 výrazně změnily ve prospěch  
klientů. Od té doby platí nový zákon o spotřebitel-
ském úvěru, kterým se řídí i hypotéky.

U nově sjednaných smluv je podle nových podmí-
nek možné každý rok splatit bez poplatku 25 procent 
z celkového dluhu a v případě smrti, vážné nemoci 
nebo vzniku invalidity je dokonce možné hypotéku 
splatit bez sankcí celou.

Při prodeji financované nemovitosti si pak banka 
může účtovat maximálně jedno procento ze zbývají-
cího dluhu, maximálně může jít o částku 50 tisíc korun. 
A za předčasné splacení v dalších případech si banky 
mohou účtovat jen náhradu účelně vynaložených ná-
kladů, které jim vzniknou v souvislosti s předčasným 
splacením. Hypotéku je také možné předčasně splatit 
bez sankcí na konci doby fixace. 

Z výše uvedeného vyplývá, že v případě žádosti  
o hypotéku je třeba porovnávat nabídky jako celek, 
tedy včetně všech poplatků, úrokové sazby a případ-
ně i cen doplňkových služeb, které musíte k hypo-
téce sjednat (například běžný účet nebo pojištění). 
Vhodné je získat a porovnat nabídky od více bank 
najednou, všechny vám už dnes musí před sjedná-
ním smlouvy dát kalkulaci s vyčíslením úrokové sazby  
a všech poplatků.

Porovnání je tak dnes už relativně snadné, jen je tře-
ba najít si čas na to oběhnout více poboček různých 
bank. Kdo to nechce absolvovat, může se spolehnout 
na služby finančního poradce, který externě pracuje 
pro více bank a může vám tak předložit různé nabíd-
ky. Ne vždy však jedná ve vašem zájmu, ale v zájmu 
nejvyšší provize…

Pokud je tedy v současné době pro vás hypotéka 
aktuální, neváhejte se vydat na „obchůzku“ několika 
bank, jak vidíte, je z čeho vybírat a nezapomeňte, že 
nabízená úroková sazba není jedinou rozhodující ve-
ličinou. <<<

Článek je zpracován jako jeden z výstupů výzkumného projektu Fakulty 
financí a účetnictví VŠE, který je realizován v rámci institucionální pod-
pory VŠE IP100040.



44

PR - článekVZDĚLÁVÁNÍ

komorazt # 2  2018

VZDĚLÁVÁNÍ

PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ ROK 2018

Certifikovaný praktický kurz

KONSTRUKČNÍ „PEEK“ MATERIÁLY
Fixní a snímatelná protetika, implantáty
Přednášející: Karel Špička
Termín:  dle domluvy
Místo konání:  Brno
Další:  maximálně 8 osob
Kontakt: Krbec Dent s.r.o. Tel.: 377 223 380, 
Mob: 777 223 380, email: info@krbec.cz, 
www.krbec.cz 

Certifikovaný praktický kurz

SYSTÉM BIOHPP A VISIO.LIGN
Přednášející: Karel Špička
Termín:  dle domluvy
Místo konání:  Brno
Další:  maximálně 8 osob
Kontakt: Krbec Dent s.r.o. Tel.: 377 223 380, 
Mob: 777 223 380, email: info@krbec.cz, 
www.krbec.cz

Certifikovaný praktický kurz

PRÁCE S THERMOPLASTICKÝMI 
MATERIÁLY
Přednášející: Karel Špička
Termín:  dle domluvy
Místo konání:  Brno
Další:  maximálně 8 osob
Kontakt: Krbec Dent s.r.o. Tel.: 377 223 380, 
Mob: 777 223 380, email: info@krbec.cz, 
www.krbec.cz

Certifikovaný praktický kurz

TECHNIKA ZÁSUVNÝCH SPOJŮ
Přednášející: Karel Špička
Termín:  dle domluvy
Místo konání:  Brno
Další:  maximálně 8 osob
Kontakt: Krbec Dent s.r.o. Tel.: 377 223 380, 
Mob: 777 223 380, email: info@krbec.cz, 
www.krbec.cz

 
Certifikovaný kurz s Akreditovanou zubní 
laboratoří Eurodent

INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ PRO VAŠI 
PRAXI
Skenování, frézování, 3D tisk
Přednášející:  Tomáš Skoupý
Termín:  na vyžádání
Místo konání:  Brno 
Další:  maximálně 12 osob
Kontakt: Krbec Dent s.r.o. Tel.: 377 223 380, 
Mob: 777 223 380, email: info@krbec.cz, 
www.krbec.cz

Praktický kurz

KOMBINOVANÉ PRÁCE NA 
IMPLANTÁTY
Přednášející: Tomáš Skoupý
Termín: na vyžádání
Místo konání: Brno
Kontakt: Krbec Dent s.r.o. Tel.: 377 223 380, 
Mob: 777 223 380, email: info@krbec.cz, 
www.krbec.cz

Dvoudenní praktické školení

ERKODENT: 
TEPELNÉ TVAROVÁNÍ FÓLIÍ
Přednášející: Milan Kořánek
Termín: 15. - 16.10. 2018
Téma kurzu: Zhotovení nákusné dlahy, 
formy na bělení, provizorní můstek, si-
lenzor /proti chrápání/, sportovní chránič 
atd.
Místo konání: Školící laboratoř Milevsko 
Cena kurzu: 5.800,- Kč vč. DPH 
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274 783 114, 
278 814 404, email: interdent@interdent.cz, 
www.interdent.cz

Třídenní praktické školení

ERKODENT:
TELESKOPICKÁ NÁHRADA 
Přednášející: Milan Kořánek
Termín: 17. - 19.10. 2018
Téma kurzu: Zhotovení kombinované 
náhrady kotvené 2 teleskopy. 
Místo konání: Školící laboratoř Milevsko 
Cena kurzu: 11.500,- Kč vč. DPH 
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274 783 114, 
278 814 404, email: interdent@interdent.cz, 
www.interdent.cz

Třídenní praktické školení

ZL MICRODENT:
ZÁSUVNÉ SPOJE ACRYLOCK
Přednášející: Milan Kořánek
Termín:  5.11. - 7.11. 2018
Téma kurzu: Zhotovení kombinované 
náhrady kotvené 2 zásuvnými spoji  /acry-
lock/ 
Místo konání: Školící laboratoř Milevsko 
Cena kurzu: 10.500,- Kč vč. DPH 
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274 783 114, 
278 814 404, email: interdent@interdent.cz, 
www.interdent.cz

Dvoudenní praktické školení

INTERDENT:
PROTETIKA A IMPLANTÁTY
Přednášející: Milan Kořánek

Termín: 8.11. - 9.11. 2018
Téma kurzu: Orientace v názvosloví, 
rozdělení jednotlivých konstrukčních 
dílů, zhotovení modelu včetně gingivální 
masky, modelace.
Místo konání: Školící laboratoř Milevsko 
Cena kurzu: 10.500,- Kč vč. DPH 
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274 783 114, 
278 814 404, email: interdent@interdent.cz, 
www.interdent.cz

Třídenní praktické školení

BEGO: 
SKELETY
Přednášející: Milan Kořánek
Termín: 29. - 31.11. 2018
Téma kurzu: Vyhodnocení modelu s po-
užitím paralelometru, návrh vhodných 
kotevních prvků, statika a geometrie bu-
doucí skeletové náhrady. Zhotovení des-
kové náhrady se třemi kotevními prvky.
Místo konání: Školící laboratoř Milevsko
Cena kurzu: 8.900,- Kč vč. DPH 
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274 783 114, 
278 814 404, email: interdent@interdent.cz, 
www.interdent.cz

Dvoudenní praktické školení
ZL MICRODENT: UNIVERZÁLNÍ 
ZÁSUVNÝ SPOJ MK1 
Přednášející: Milan Kořánek
Termín:  1.12. - 2.12. 2018
Téma kurzu: Řešení jednostranně zkrá-
ceného zubního oblouku. Možné použití: 
Jednostranně zkrácený zubní oblouk, 
oboustranně zkrácený zub. oblouk, kotev-
ní prvek pro hybridní náhradu, stabilizační 
třmen.
Místo konání: Školící laboratoř Milevsko 
Cena kurzu: 9.900,- Kč vč. DPH 
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274 783 114, 
278 814 404, email: interdent@interdent.cz, 
www.interdent.cz

Jednodenní praktické školení
EXOCAD: 
ŠKOLENÍ CAD-CAM EXOCAD 
Přednášející: Milan Kořánek
Termín: bude určen
Téma kurzu: Základy, individuelní 
abutmenty, šroubované náhrady, nesené 
implantáty, třmeny. Podrobné informace 
k náplni školení Vám sdělí přednášející na 
tel: 777 635 190
Místo konání: Školící laboratoř Milevsko 
Cena kurzu: 9.500,- Kč vč. DPH 
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274 783 114, 
278 814 404, email: interdent@interdent.cz, 
www.interdent.cz
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SOUTĚŽ

>>> Vážení čtenáři,

opět zde pro Vás máme jednu stránku zábavy. Dobře 
se ujala  soutěž „SUDOKU - SAMURAI“, které je vlastně 
takových pět sudoku v jednom. Vaše reakce nás potě-
šily a utvrdily v tom, že tento typ sudoku Vás baví. Sna-
žíme 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 30. 11. 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 stal pan Vik-
tor Fuk z Pelhřimova, kterému byla zaslána věcná 
cena v hodnotě cca 500,- Kč
K výhře mu srdečně gratulujeme. <<<
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KOMORAZT.CZ
Magazín Komory zubních techniků ČR

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

MÉDIA DATA

Ročník:  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

Seznam inzerentů

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 registrovaná obchodní známka CAMLOG Biotechnolo-
gies AG, Switzerland. NobelActive® a NobelReplace® jsou registrované obchodní 
známky Nobel Biocare Holding AG, Switzerland. Straumann® je registrovaná ob-
chodní známka Straumann Holding AG, Switzerland.

Vlepované báze BioCam®

Možnost výběru 

gingivální výšky

NAVŠTIVTE NÁS NA VELETRHU PRAGODENT 
A SEZNAMTE SE S NAŠIMI NOVINKAMI

střední hala, stánek č. 101
18.–20. října 2018

 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®

Lasak, spol. s.r.o.
strana 46

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

SKENOVÁNÍ + FRÉZOVÁNÍ

PRAGODENT 
PK 209

digitální budoucnost!

Skenování-Frézování.indd   1 3.9.2018   14:48:16

INTERDENT s.r.o.
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Krbec Dent s.r.o.
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Straumann s.r.o.
strana 2

Kompletní digitální řešení pro zubní laboratoře.
Od skenerů až po lokální frézku.

STRAUMANN® CARES® 
DIGITÁLNÍ ŘEŠENÍ

Nově nabízíme lokální 3D tiskárny a centrální 3D tisk.

Získání dat Plánování
Chirurgický 

zákrok
Sejmutí 
otisku

CAD návrh a 
modelace Výroba

Dokončovací 
proces

Finální 
náhrada

Pracovní postup:

Více informací na:
www.straumann.cz
info.cz@straumann.com

Incheba Expo Praha s.r.o.
strana 47

Výstaviště Praha – Holešovice
18. – 20. 10. 2018

www.pragodent.eu

26. MEZINÁRODNÍ DENTÁLNÍ VELETRH

POZNAMENEJT
E 

SI D
O SVÉHO DIÁŘE

18. –
 20. 1

0. 2
018!

DOPROVODNÝ PROGRAM ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY:
Meeting point
•  Studenti a zaměstnavatelé, poznejte se – nabídky na letní praxi anebo zaměstnání 

•  Potkejte spolužáky – absolventy z osmičkových let

Hlavní pódium   19. 10. 2018   13:00 – 15:30
•  Klíčové informace pro vaši praxi:

1. eRecept, EET, úhradová vyhláška na rok 2019, náhrada amalgámu 2019, 
dotační program ministerstva, aprobace cizinců a co si regulátoři mezitím 
vymyslí… – Roman Šmucler, Robert Houba

2. pojištění odpovědnosti nejenom v běžně stomatologii, ale i v estetické 
stomatologii a medicíně; pojištění proti kyberkriminalitě v době GDPR – 
Jana Štěpánová, Dušan Skoták

3. současná regulace radiodiagnostity ve stomatologii a jak se s ní vypořádat – 
zástupce SÚJB

4. právní aktualita Mgr. Jiřího Slavíka a prostor pro právní dotazy 

19. – 20. 10. 2018
Analogie potkává digitalizaci

Hlavní odborný 
partner:

KONCERT 

JANKA  LEDECKÉHO 

19. 10. 2018

Výstaviště Praha – Holešovice
18. – 20. 10. 2018

www.pragodent.eu

26. MEZINÁRODNÍ DENTÁLNÍ VELETRH

POZNAMENEJT
E 

SI D
O SVÉHO DIÁŘE

18. –
 20. 1

0. 2
018!

DOPROVODNÝ PROGRAM ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY:
Meeting point
•  Studenti a zaměstnavatelé, poznejte se – nabídky na letní praxi anebo zaměstnání 

•  Potkejte spolužáky – absolventy z osmičkových let

Hlavní pódium   19. 10. 2018   13:00 – 15:30
•  Klíčové informace pro vaši praxi:

1. eRecept, EET, úhradová vyhláška na rok 2019, náhrada amalgámu 2019, 
dotační program ministerstva, aprobace cizinců a co si regulátoři mezitím 
vymyslí… – Roman Šmucler, Robert Houba

2. pojištění odpovědnosti nejenom v běžně stomatologii, ale i v estetické 
stomatologii a medicíně; pojištění proti kyberkriminalitě v době GDPR – 
Jana Štěpánová, Dušan Skoták

3. současná regulace radiodiagnostity ve stomatologii a jak se s ní vypořádat – 
zástupce SÚJB

4. právní aktualita Mgr. Jiřího Slavíka a prostor pro právní dotazy 

19. – 20. 10. 2018
Analogie potkává digitalizaci

Hlavní odborný 
partner:

KONCERT 

JANKA  LEDECKÉHO 

19. 10. 2018

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 registrovaná obchodní známka CAMLOG Biotechnolo-
gies AG, Switzerland. NobelActive® a NobelReplace® jsou registrované obchodní 
známky Nobel Biocare Holding AG, Switzerland. Straumann® je registrovaná ob-
chodní známka Straumann Holding AG, Switzerland.

Vlepované báze BioCam®

Možnost výběru 

gingivální výšky

NAVŠTIVTE NÁS NA VELETRHU PRAGODENT 
A SEZNAMTE SE S NAŠIMI NOVINKAMI

střední hala, stánek č. 101
18.–20. října 2018

 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®



Výstaviště Praha – Holešovice
18. – 20. 10. 2018

www.pragodent.eu

26. MEZINÁRODNÍ DENTÁLNÍ VELETRH

POZNAMENEJT
E 

SI D
O SVÉHO DIÁŘE

18. –
 20. 1

0. 2
018!

DOPROVODNÝ PROGRAM ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY:
Meeting point
•  Studenti a zaměstnavatelé, poznejte se – nabídky na letní praxi anebo zaměstnání 

•  Potkejte spolužáky – absolventy z osmičkových let

Hlavní pódium   19. 10. 2018   13:00 – 15:30
•  Klíčové informace pro vaši praxi:

1. eRecept, EET, úhradová vyhláška na rok 2019, náhrada amalgámu 2019, 
dotační program ministerstva, aprobace cizinců a co si regulátoři mezitím 
vymyslí… – Roman Šmucler, Robert Houba

2. pojištění odpovědnosti nejenom v běžně stomatologii, ale i v estetické 
stomatologii a medicíně; pojištění proti kyberkriminalitě v době GDPR – 
Jana Štěpánová, Dušan Skoták

3. současná regulace radiodiagnostity ve stomatologii a jak se s ní vypořádat – 
zástupce SÚJB

4. právní aktualita Mgr. Jiřího Slavíka a prostor pro právní dotazy 

19. – 20. 10. 2018
Analogie potkává digitalizaci

Hlavní odborný 
partner:

KONCERT 

JANKA  LEDECKÉHO 

19. 10. 2018
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