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Editorial

Vážení čtenáři, 

je mi potěšením vás touto cestou opět pozdravit v novém 

roce a doufám, že pro každého z vás bude úspěšný a šťast-

ný i přesto, že je poznamenán proroctvím o konci světa. 

Tak já fakt nevím, jestli má smysl něco nového začínat... 

Mnoho lidí na konec světa v roce 2012 věří. Většina však pa-

tří k těm, kteří si myslí, že nic takového nepřijde.

I já si myslím, že všechny tyto katastrofické předpově-

di svádějí pouze k sarkastickým poznámkám a s několika 

vtipnými lidmi u vína to může být docela velká legrace. 

Jen by mě zajímalo, proč lidé s takovou vášní hledají závaž-

né termíny, kdy se svět převrátí naruby. Proč na ně čekají, 

dokonce se jich snad bojí, případně se na ně připravují – 

my zubní technici bychom se spíše měli připravit na nové 

zákony, které se na nás hrnou a uvalují na nás spoustu po-

vinností.

Nemusíte se bát - první číslo magazínu tohoto roku by pro 

vás mělo být užitečným rádcem a pomocníkem při orien-

taci ve spletité legislativní džungli. Mělo by vám poradit, 

jak postupovat při přeregistracích zdravotnických pro-

středků a nestátních zdravotnických zařízení. Dá vám na-

hlédnout na tiskové prohlášení v souvislosti s komorou pro 

nelékařské pracovníky. Prozradí vám, které projekty pokra-

čují a které zas naopak končí.

S projektem „Škola roku“ se na našich stránkách budete se-

tkávat i nadále stejně jako se seriálem o ortodoncii, ale pro-

jektu „Top výrobek“ dáváme sbohem, protože nebyl dob-

ře pochopen a nesplnil svůj účel. Mění se i období konání 

Sněmů, z podzimního na jarní, proto nepřehlédněte po-

zvánku na již v pořadí třetí Sněm KZT, na který vás všechny 

srdečně zveme.

Doufám, že slunečné jarní dny vám po zprvu teplé a ná-

sledně velmi mrazivé zimě zlepší náladu, a budoucnost 

uvidíte v jasnějších barvách. A pokud ani toto u vás neza-

žene případné katastrofické obavy z konce světa, tak mám 

jednu radu – zaměstnejte sami sebe - sedněte si, pozorně 

si přečtěte magazín, vyřiďte si povinnosti, které nám uklá-

dá zákon, a kdyby se náhodou konec světa nekonal, bude-

te zajisté ve výhodě…

Naděžda Kroupová 

šéfredaktorka časopisu 
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Možno objednat na sekretariátu KZT
u paní Klimové, tel. a fax: 224 213 168, 602 224 298,
e-mail: sekretariat@komorazt.cz.

Brožura bude doručena poštou.

Komora zubních techniků ČR
Ostrovského 253/3
15000 Praha 5
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Návod na nový způsob 

účtování snímatelných 

náhrad a ortodontických 

aparátků, který ruší paušální 

ceny a zohledňuje prvky 

obsažené ve výrobku.

Cena pro členy KZT:

476,- Kč
Cena pro ostatní:

576,- Kč
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Dění v KZT

>>> Vážení kolegové, nastal čas, kdy začínají platit re-
formní zákony a řada dalších nových věcí, což s sebou 
nese řadu povinností i pro nás zubní techniky. 
Protože se ukazuje, že mnozí se v těchto povinnos-
tech ztrácíte, rozhodli jsme se poskytnout svým čle-
nům co možná největší pomocný servis. Pokud sle-
dujete zápisy z jednání Rady KZT a webové stránky, 
mnohé již víte, ale je stále řada těch, kdo se nás dota-
zují, protože buď zápisy pozorně nečtou, nebo vůbec 
nejsou členy KZT. Proto na stránkách tohoto čísla ma-
gazínu najdete vše podrobně rozepsané. Čtěte pozor-
ně, aby se předešlo zbytečným dotazům. 

Upozorňuji také, že nejčastější chybou, kterou děláte 
v přístupových kódech do uzamčených sekcí našich 
webových stránek, je zaměnění číslice 0 /nula s pís-
menem O / velké O. Při záměně číslice za písmeno 
přístup nefunguje, buďte proto pozorní při zadávání. 
Jednoduché pravidlo, které platí u všech přístupových 
kódů je: první dvě a poslední dvě pozice v kódu jsou 
vždy velká písmena a vše, co je uprostřed, jsou číslice.

V uplynulém období jsme měli opravdu napilno. 
Uskutečnila se řada oblastních schůzek, některé se 
konaly na vyžádání jednotlivých regionů, některé or-
ganizovala KZT sama. Největší oblastní schůzku plá-
nujeme v Ostravě, v rámci Indentu. Bližší informace 
najdete v zápisu a na webu. Na schůzkách jsme po-
drobně informovali o povinnostech a změnách, které 
nás čekají. Schůzky se obvykle stočily k cenové pro-
blematice a končily dohodou. Z ohlasů vím, že někte-
rým regionům se daří dohodu dodržet, ale vím také, 
že se někde našlo několik jedinců, kteří své kolegy 
opět podrazili. Cena 920 Kč za metalokeramickou ko-
runku je alarmující. 

Vím, že moje prohlášení, že na takové lidi budu posílat 
nejrůznější instituce na kontrolu, vyvolalo velmi nega-
tivní ohlasy od několika kolegů, a byla jsem kvůli tomu 
pranýřována. Přesto nadále trvám na tom, že „kolegy“, 
kteří kazí trh takto nízkými cenami, je třeba nechat 
prověřit, zda neporušují zákonné předpisy, jako je do-
držování pravidel hospodářské soutěže, krácení daně, 
bezpečnosti práce, zákoníku práce a další. Myslím, že 
je to moje základní povinnost, protože jako prezident 
musím hlídat čistotu prostředí, ve kterém pracuje-
me. Bude-li mě to stát pozici prezidenta, prosím, nijak 

na ní nelpím, důležitější pro mě je, že se tento šlend-
rián bude řešit. 

Mnoho úsilí stálo vyjednání podmínek pro splnění 
ohlašovací povinnosti výrobců zdravotnického pro-
středku na MZ. Musím poděkovat panu Zapletalovi 
a paní Kroupové, kteří se této problematice intenzivně 
věnovali. Především paní Kroupová odvedla obrovský 
kus práce, protože se musela prokousat rozsáhlými 
pokyny pro zakoupení licence v angličtině, poté za-
koupenou databází GMDM kódů (cca 20.000 položek) 
a vygenerovat pro nás kódy, které se nás týkají. Nyní 
je již vše připraveno, na webových stránkách jsou po-
třebné dokumenty ke stažení a podrobný popis pro-
cedury. Vše je připraveno, ale pouze pro členy KZT, 
kteří si zaplatí členský poplatek na rok 2012. Ostatní 
si musí poradit sami. Rozhořčenost některých kolegů, 
kteří se dožadují naší pomoci při registraci „výrobce“ 
a „zdravotnického prostředku“, ale nejsou členy KZT, 
nechávám bez komentáře. Musí sami zvážit, zda ko-
moru potřebují, či nikoli. 

Byla zahájena také jednání o vzniku komory pro zdra-
votnické pracovníky, která by měla zastřešovat všech-
ny odbornosti, které by si zachovaly uvnitř komory své 
sekce. Tiskové prohlášení z první tiskové konference je 
uvedeno také na stránkách tohoto magazínu. Podrob-
nější informace sdělíme, jakmile dostane celá věc kon-
krétní rozměry. Vše je zatím ve fázi vizí a příprav. Důle-
žité je, že se spojily všechny obory a jednají společně. 

Zahájili jsme přípravy Sněmu KZT, který byl z prak-
tických důvodů přesunut z podzimních měsíců 
na jaro. Upoutávku s nástinem programu najdete také 
na stránkách tohoto magazínu. 

Práce na sekretariátu je stále více, a v souvislosti s re-
gistracemi ještě naroste. Navíc se blíží doba, kdy do-
jde ve vedení KZT ke „střídání stráží“, (v roce 2013 je 
volební sněm) a my chceme, aby po nás zůstalo vše 
v chodu tak, jak jste zvyklí. Proto bylo provedeno vý-
běrové řízení na posilu sekretariátu. Byla přijata nová 
asistentka sekretariátu, která splňuje naše požadavky. 
Jmenuje se Marcela Tůmová, je jazykově velmi dob-
ře vybavena a má PC znalosti na požadované úrovni. 
Paní Klimová na sekretariátu zůstává a bude postupně 
novou pracovnici do problematiky zasvěcovat. Nová 
asistentka nastupuje 1. 3. 2012. 

Toto je jenom hrubý nástin toho, co jsme za uplynulé 
čtvrtletí stihli, pochopitelně toho bylo mnohem více. 
Podrobnější informace o celém dění v KZT, vývoji 
vzniku komory pro zdravotnické pracovníky, o prak-
tických zkušenostech se zavedením strukturovaného 
sazebníku a reakcích doktorů na něj a mnohé další, 
dostanete na Sněmu KZT, na který jste všichni srdeč-
ně zváni. <<<

SLOVA PREZIDENTKY
Alexandra Seidlová

Alexandra Seidlová
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KZT a ekonomikaDění v KZT

>>> V Evropě jsou jen tři země, kde nelékaři nemají svou 
vlastní profesní komoru samozřejmou například u  léka-
řů nebo právníků. Je to Řecko a Francie. Tou třetí zemí je 
prozatím i  Česko. Ale to se vbrzku změní. I  čeští nelékaři 
(např. sestry, fyzioterapeuti, laboranti, záchranáři) chtějí 
svoji komoru mít, a od ledna příštího roku by ji mít mohli.  

Dne 18. ledna, na schůzi přípravného výboru slože-
ného ze zástupců 26 stávajících profesních organizací 
zdravotníků - nelékařů, byl dohodnut postup a rozdá-
ny úkoly pro vytvoření komory zdravotníků nelékařů, 
organizace nezávislé na státu, která si bude veškeré 
své záležitosti spravovat sama. Jejím hlavním cílem 
bude udržení kvality zdravotní péče v Česku.

Na myšlence vytvoření komory nelékařů se v červ-
nu loňského roku shodly s jedinou výjimkou všechny 
profesní organizace zdravotníků nelékařů. Vývoj a si-
tuace ve zdravotnictví i ve společnosti vyžaduje, aby 
dosavadní kompetence, váha a pravomoci zdravotní-
ků nelékařů posílily. 

Motivy: Všichni si sice uvědomují, že stále existu-
je značný prostor k ovlivňování zdravotnické reality 
v Česku, včetně přístupu k informacím, současně však 
vidí, že se projevuje jistá krize v postavení těchto pro-
fesí, zejména v oblasti odbornosti. Proto se obávají, že 
prostředí ve společnosti, politice či výměna odpověd-
ných struktur může vliv na jejich postavení v systému 
zdravotnictví omezit.

„Poskytování zdravotní péče nelékaři, zkrátka v  dnešní 
době životně potřebuje pevné legislativní zaštítění. Pravo-
moci komory ze zákona umožní ochránit nelékaře v ob-
lasti odborné i právní,“ řekla na tiskové konferenci prezi-

dentka největší české profesní organizace sester - České 
asociace sester - Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA.

Jaké jsou ambice komory? Diskuse nad zásadními 
úkoly komory probíhá nejen v rámci odborných spo-
lečností, ale i na ministerstvu zdravotnictví. Hnacím 
motorem této diskuse je tzv. „velká“ novela zákona č. 
96/2004 Sb. Brzy tedy bude jasné, zda komora získá 
takové pravomoci, aby mohla ovlivňovat kvalitu a do-
držování etických pravidel při poskytování zdravotní 
péče nelékaři. Zda bude odpovědná např. za celoživot-
ní vzdělávání sdružovaných profesí. Má ambice posky-
tovat svým členům právní pomoc. Zprostředkovávat 
zastupování před soudy, orgány státní správy a územ-
ní samosprávy. Komora nelékařů předpokládá, že bude 
mít své právní oddělení, podobně jako Česká lékařská 
komora. Zásadním úkolem komory bude také vyjedná-
vání se zdravotními pojišťovnami. Bude hájit práva a zá-
jmy svých členů, související s výkonem zdravotnického 
povolání, zejména z hlediska předpisů, které mají vliv 
na bezpečí zdravotníků, na jejich kvalifikační strukturu 
a počty. To jsou jen její nejdůležitější funkce.

Tvoří se základní vnitřní struktura komory. Komora by 
mohla mít odborné sekce a svoji správní strukturu. 
Budou existovat orgány komory, které budou mít své 
správní povinnosti související s hlavními úkoly komo-
ry. V rámci samosprávy předpokládáme aktivitu ko-
mory při řešení zásadních otázek zdravotnictví v regi-
onech, ale i účast na výběrových řízeních při vzniku 
zdravotnických zařízení, na výběrových řízeních ma-
nagementů nemocnic apod.  

Tisková zpráva přípravného výboru komory nelékařských 
zdravotnických odborností, 19. ledna 2012.  <<<

n Asociace dentálních hygienistek ČR
n Asociace domácí péče ČR
n Asociace zrakových terapeutů
n Česká asociace adiktologů
n Česká asociace ergoterapeutů
n Česká asociace sester
n Česká asociace zdravotních laborantů
n Česká farmaceutická společnost ČSL JEP
n Česká konfederace porodních asistentek
n Česká společnost fyziků v medicíně
n Česká společnost instrumentářek
n Česká společnost ortoptistek
n Česká společnost pro sterilizaci
n Česká společnost pro zdravotnickou techniku

n Federace ortotiků a protetiků
n Komora vysokoškoláků nelékařů
n Komora záchranářů ZZS ČR
n Komora zubních techniků ČR 
n Společnost biomedicínského inženýrství 
 a lékařské informatiky ČSL JEP
n Společenstvo českých optiků a optometristů
n Společnost nukleární medicíny
n Společnost pro transfuzní lékařství ČSL JEP
n Společnost radiologických asistentů ČR
n Unie fyzioterapeutů ČR
n Unie nelékařských pracovníků zdravotnických 
 záchranných služeb ČR
n Unie porodních asistentek

TISKOVÁ ZPRÁVA 
Z tiskové konference pořádané přípravným výborem komory 
nelékařských zdravotnických odborností, dne 19. ledna 2012.

Seznam profesních organizací zdravotníků nelékářů, které se shodly na myšlence 
vytvoření komory nelékařů.
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Dění v KZT

14. 4. 2012 - Praha - Clarion Congress Hotel Prague 

Program 
3. řádného Sněmu KZT ČR dne 14. 4. 2012 

10:00 - 10:20  Zahájení Sněmu, procedurální
   postupy a organizační pokyny 
     (schválení programu, volba mandá-
   tové, návrhové komise)
10:20 – 10:40 Zpráva o činnosti KZT ČR 
   za uplynulé období
10:40 – 11:00 Kooptace člena Revizní komise 
   a jednotlivé zprávy 
   (zpráva komise Mandátové a Revizní, 
   zpráva o hospodaření)
   Změna stanov

11:00 – 12:30 Dílčí zprávy:
   n návrh velké novely zákona 96
   n povinnost přeregistrace NZZ
   n ohlašovací povinnost výrobců 
    zdrav. prostředku
   n záruky, změna úhrad pojišťoven
   n komora pro nelékařské zdravot- 
    nické pracovníky
	 	 	 n praktické zkušenosti se strukturo-
    vaným sazebníkem
   n webové stránky KZT ČR 
   n zpráva z FEPPD
   n magazín KZT
	 	 	 n projekt „Škola roku“ 

12:30 - 13:00 Diskuse
13:00 – 14:00 Školení: Bezpečnost a ochrana zdraví  
   při práci a požární ochrana
    - obdržíte osvědčení o absolvování  
   školení 
                  - bude přidělen 1 kreditní bod
14:00 – 14:30 Procedurální ukončení Sněmu včetně 
   organizačních záležitostí

Program ještě není definitivní – může doznat určitých změn.
Sledujte webové stránky Komory, kde bude zveřejněn podrobný 
program Sněmu.

3. ŘÁDNÝ SNĚM KZT ČR

Po minulém Sněmu, který se konal na podzim, jsme 
se z praktických důvodů rozhodli změnit termín koná-
ní Sněmu na jaro. Vzhledem k tomu, že nás čekají dů-
ležité legislativní povinnosti, přišla tato změna velmi 
vhod. Srdečně Vás proto zveme na v pořadí 3. řádný 
Sněm, na kterém budete podrobně informováni, co 
nás všechno čeká a zároveň Vás budeme informovat, 
co se od podzimu událo. Tentokrát bude Sněm probí-
hat v krásném prostředí hotelu Clarion Congress Hotel 
Prague, který se nachází v Praze 9 – Vysočany a na zá-
kladě Vašich požadavků jsme toto místo zvolili hlav-
ně kvůli dobré dostupnosti MHD, protože se nachází 

v bezprostřední blízkosti Metra - stanice Vysočanská. 
Přijeďte si pro informace, je jich mnoho a nejvíce těch, 
které souvisí s legislativou. Podáme Vám informace 
o rýsující se komoře pro nelékařské zdravotnické pra-
covníky a samozřejmě se také budeme bavit a disku-
tovat o praktických zkušenostech při zavádění struktu-
rovaného sazebníku. Tím, že přijedete na Sněm, nám 
dáte najevo, že naše práce není zbytečná a posílíte náš 
elán v této práci pokračovat. Ale zase naopak i Váš ne-
gativní ohlas může přispět k tomu, že se dozvíme, co 
bychom měli v naší práci vylepšit. Udělejte si čas, obě-
tujte jednu volnou sobotu a přijeďte. Děkujeme.

Jak se dostanete na Sněm KZT?

Městskou hromadnou dopravou
Metro trasa „B“ – stanice Vysočanská

Z hlavního nádraží
Jednu stanici trasou metra „C“ směr na Ládví dojedete 
na stanici Florenc, kde přestoupíte na trasu metra „B“ 
směr na Černý most – na páté stanici Vysočanská vy-
stoupíte směr Clarion Congress Hotel Prague, vejdete 
do nákupní galerie Fénix, budete se držet eskalátorů 
až nahoru (food court), poté přejdete lávkou do recep-
ce hotelu.

Po vlastní ose – autem
Příjezd autem ze severu (E55)
Jeďte po E 55 a při příjezdu do Prahy zahněte vpravo 
na křižovatce s Kolbenovou ulicí a pokračujte směrem 
na centrum. Po cca 1 kilometru uvidíte před sebou 
Clarion Congress Hotel Prague.

Příjezd autem z Brna a Vídně dálnicí D1
Jeďte po dálnici D1 směr Centrum, zahněte vpravo 
směr Karlín a Vysočany, jeďte asi 5 km. Zahněte vpra-
vo do Českomoravské ulice směrem k O2 Aréně. Jeď-
te asi 1 km a zahněte doleva do ulice Freyova. Po cca 
600 metrech uvidíte po levé straně Clarion Congress 
hotel Prague.

Pokud máte navigaci, do GPS si můžete zadat 
souřadnice: 50°6‘38.627“N, 14°30‘7.154“E
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CENA  
Doprovod 15.990 Kč Školné s pobytem  19.990 Kč

PROGRAM POBYTU

1. den: Odpoledne (nebo dle dohody) odjezd z Prahy, večer 
příjezd a ubytování v městečku Hegykö v Maďarsku a večeře.

2. den: Snídaně, Východní břeh Neziderského jezera, cyklisti-
ka v NP Seewinkel, městečka Frauenkirchen, Podersdorf, Ilnitz; 
piknik na molu u jezera (50-60 km). Návrat do hotelu a večeře. 

3.den: Snídaně, západní břeh jezera, mezi vinicemi přes měs-
tečka Mörbisch, St. Margarethen (přírodní divadlo v lomu); Os-
lip a Rust (do 50 km), návrat do hotelu a večeře.

Alternativně náročnější výlet do vrchoviny na hranicích s Ra-
kouskem, cestou zastávky ve vinařských městečkách, zámky 
a hrady, možnost návštěvy Šoproně, návrat do hotelu.  

4 den: Snídaně, dopoledne prohlídka barokního zámku Fertöt, 
následně návrat do Hegykö a volno, relaxace ve zdejších ter-
málních lázních, večeře v hotelu.   

5. den: Snídaně, odjezd autem do Rakouského Burgenlandu 
a následně cyklistický okruh, návštěva Drassburgu s renesanč-
ním zámkem a zahradami od slavného architekta Le Notreho, 
hrad Forchtenstein, vinařské obce, návrat do hotelu a večeře. 

6. den: Snídaně, buď odpočinek a relaxace v lázních a násled-
ně odjezd zpět do Prahy, nebo případně dle zájmu zastávka 
v historickém centru města Šoproň, odjezd domů a návrat 
do Prahy v podvečer. 

Doprava - vlastní, na místě k dispozici mikrobus na případné 
popojížďky nebo nouzové situace. 

Cyklotrasy -  Jsou navrženy tak, aby je zvládli i méně trénovaní 
jedinci. Délka trasy lze nastavit dle výkonnosti a to v rozsahu 
od 25 - 70 km. 

Hotel Tornacos 3*
Moderní hotel v tradičním stylus wellnes programem - krytý 
bazén, finská sauna, sauna a fitness centrum. Parkování zdarma. 

Stravování - je formou polopenze v hotelové restauraci. 

Pokoje - 23 klimatizovaných pokojů, které nabízí vysoušeč 
vlasů, dále k dispozici psací stůl, vestavěný trezor a telefon + 
wifi internet. Všechny pokoje v hotelu Pension Tornacos jsou 
nekuřácké. 

Výlet je určen především těm, kdo si chtějí vychutnat nejen krásu přírody na kole, ale i atmosféru vesniček vinařské oblasti v 
okolí jezera na rozhraní Rakouska a Maďarska. Jedinečná fauna a flóra je chráněna dvěma národními parky Neusiedler See-
Seewinkel a Fertő-Hanság a stepní Neziredské jezero je navíc zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO. 
Základní denní cykloetapy obnášejí 25–50 km, pro zájemce je možné vymyslet i náročnější! V Hegykö jsou skvělé termální 
lázně, v nichž po celém dni na kole báječně zotavíme tělo i duši. Večer navštívíme některou z okolních maďarských hospů-
dek, objednáme si sklenku vynikajícího vína a nějakou specialitu...

CYKLOSTEZKY NEZIDERSKÉHO JEZERA
L É K A Ř S K É  S Y M P Ó Z I U M

N
aš

e 
m

ín
ěn

í

Přihlášky a info: Česká stomatologická akademie,  Matušova 982, Rumburk, tel.: 412 384 013, skoleni@dentalcare.cz, www.dentalplus.cz

20. - 25. srpna 2012
Aktivní pobyt

reklama

Dění v KZT
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VÝHODY PROTÉZ FLEXITE ;

■ JAKO JEDINÝ TERMOPLASTICKÝ MATERIÁL V ČR KL IN ICKY TESTOVANÝ NA 
   KARLOVĚ UNIVERZITĚ ,  A TÉŽ VE STOMATOLOLGICKÉM VÝZKUMNÉM ÚSTAVU
■ VŠECHNY MATERIÁLY FLEXITE SPLŇUJ Í  NORMU CE
■ NOVÉ MATERIÁLY, NEPŘETRŽITÝ VÝVOJ, FLEXITE JE INOVÁTOREM A  
   PRŮKOPNÍKEM VE SVĚTĚ TERMOPLASTŮ
■ FLEXITE BYL UVEDENÝ NA ČESKÝ TRH PŘED 14 LETY,  NÁHRADY Z MATERIÁLU FLEXITE 
   UŽÍVAJ Í  T IS ÍCE SPOKOJENÝCH PACIENTŮ
■ ŽIVOTNOST NÁHRADY JE  OMEZENA POUZE PŘIROZENOU DEFORMACÍ  DÁSNĚ
■ NÁHRADA NEOBSAHUJE KOVOVÉ ČÁSTI ,  TUDÍŽ NEHROZÍ  POŠKOZENÍ  SKLOVINY 
   ZDRAVÉHO ZUBU
■ LZE J I  OPRAVOVAT A DOPLŇOVAT
■ PRŮSVITNOST NÁHRADY PŘISP ÍVÁ K JE J Í  NENÁPADNOSTI

■ NEROZEZNATELNOST OD VLASTNÍHO CHRUPU A ESTET ICKÝ VZHLED

OR IGINÁL FLEXITE
SNÍMATELNÉ PROTÉZY

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

FLEXITE SUPREME
Polof lex ib i ln í  mater iá l  vhodný na částečné a p lné náhrady
na doln í  a  horn í  če l i s t .  Neobsahu je  monomer ,  ak ry lát . 
Může být  vhodný i  p ro a le rg ické pacienty .

FLEXITE M.P.
Mater iá l  p ro doln í  i  horn í  úp lné náhrady .
Es tet icky  a funkčně je  s rovnate lný  s  jakoukol iv  ak ry látovou náhradou .

Výhradní  dovozce:    

     D & CT s . r .o .  -  DENTAS
     Mánesova 8,  120 00,  P raha 2
     te l / fax :  +420 222 252 055
     www.dentas .cz ,  dentas@dct .cz

PRAVIDELNÉ ŠKOLENÍ a AKCE 
můžete sledovat,

NA INTENERNETU  www.dentas.cz
a V DENTÁLNÍ AKADEMII KZT 



>>> Firma JPS, spol. s r.o. je dnes významným do-
davatelem dentálního materiálu pro ordinace, labora-
toře, specializovaná pracoviště a lékárny. Portfolio vý-
robků je velice široké - od materiálů pro zubní výplně, 
ortodontické materiály, nástroje do ordinací, techniky 
(např. rentgeny, lampy, křesla), implantáty, produkty 
typu profylaxe (kartáčky, pasty apod.) až po labora-
torní materiály.

Od výhradního prodeje laboratorní techniky tak spo-
lečnost přešla k distribuci dentálních materiálů před-
ních světových výrobců. V současné době je JPS,  
spol. s r. o. největším dodavatelem dentálního portfolia 
značek 3M ESPE, 3M Unitek, ASTRA TECH, CURAPROX, 
DÜRR, GC, Hu-Friedy, EMS, Soredex, YOTUEL a mnoha 
dalších výrobců (kompletní seznam naleznete našich 
webových stránkách či v aktuálním katalogu produktů).

Připravujeme pro Vás rozšíření laboratorního programu 
firmy JPS a komplexní sortiment pro Vaši laboratoř zna-
ček DeguDent, GC, 3M ESPE, Scheu-Dental a dalších.

n Zhotovení modelu (sádry, pryskyřice, ...) 

n Modelování (vosky, ...) 

n Zatmelování, lití, pájení, materiály pro frézování  
 a inleje (keramiky, pece, ...)

n Dentální pryskyřice a zuby, opracování (pískovače,  
 odsávání, ...) 

n Tepelné tvarování fólií (přístroje, fólie, ...)

n Dezinfekce a čištění, ostatní

Těšíme se na setkání s Vámi. <<<

PR - ČLÁNEK 

reklama

 D11 

 SÁDRA
GC Fujirock EP 
 • sádra typu 4, ideální pro všechny 

druhy protetiky díky vysoké přesnosti, 

vyjímečné okrajové pevnosti

a odolnosti proti tlaku, nové balení.

• balení po 5 kg: perlově bílá, pastelo-

vě žlutá, zlatohnědá, béžová topaz.

• balení po 12 kg: pastelově žlutá, 

zlatohnědá. 

12 kg balení v nabídce 
3 + 1 ZDARMA

OD DUBNA NA TRHU

NOVÁ KOVOKERAMIKA 
 

 • revoluční integrovaný keramický systém od DENTSPLY,
• Ceramco iC umožňuje realizovat kvalitní protetické práce,
• Ceramco iC maximalizuje výrobní kapacitu a zvyšuje efektivitu a fl exibilitu 

laboratoře.

Použití:
• Metalokeramika – korunky, můstky, 
• celokeramika – fazety, inlay, onlay, solokorunky, 
• lisovací keramika na kov.

Práce ze Ceramco ® iC nadchne stomatology i techniky.
Krásná, přirozeně vypadající estetika v 46 odstínech, 
vylepšená pevnost (135 MPa) a snížená abraze. 

 KOMPOZIT
 
 • nově koncipovaný, okamžitě použitelný, 

světlem tuhnoucí kompozit, 
• má vynikající fyzikální vlastnosti a umožňuje 

barevně věrnou reprodukci i při nepříznivých 
poměrech co do potřeby místa. 

Indikace:
• Inlays, onlays a veneers, 
• korunky předních a postraních zubů bez 

kovové podpěry,
• fazetky pevných, kovem podepřených 

korunek a můstků,
• teleskopické a zásuvné spoje,
• suprakonstrukce na implantátech.

JPS, s.r.o., Velichovská 14, 155 00 Praha 5
tel.: +420 235 518 936
zelená linka (volání zdarma): 800 111 577 (800 111 JPS)
e-mail: info@jps.cz, objednávky: objednavky@jps.cz, www.jps.cz
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PR - článekAktuálně

>>> Vážené kolegyně a kolegové - zubní technici,  
dovolte mi, abych vám všem s trochou zpoždění po-
přál jménem svým i jménem České společnosti pro 
implantologii vše nejlepší v letošním roce, hodně 
zdraví a úspěchů v soukromém i pracovním životě.                                                                                                   

Česká společnost pro implantologii  na základě úspěš-
ně se rozvíjející spolupráce s Komorou zubních tech-

niků připravila pro letošní rok několik vzdělávacích 
akcí, které  jsou určeny pro zubní techniky nebo spo-
lečně lékařům a zubním technikům. Měly by vám při-
nést nejen mnoho nových a zajímavých informací, ale 
i podpořit naši vzájemnou snahu o vytvoření nutné 
týmové spolupráce mezi lékařem a zubním techni-
kem. Česká společnost pro implantologii klade vel-
ký důraz nejen na kvalitu obsahu všech odborných 
akcí, ale i na výběr vysoce kvalifikovaných referentů 
v oboru dentální implantologie ať již z klinických, vě-
deckých pracovišť či z předních privátních praxí u nás 
i v zahraničí.

Proto i v rámci programu VII. Odborného meziná-
rodního implantologického kongresu ČSI, který se 
koná v pátek 27. dubna 2012, zazní přednášky určené 
zubním technikům i společné pro zubní techniky a lé-
kaře. Jsme rádi, že vedle zkušených referentů ze za-
hraničí přijali pozvání i naši referenti. (obr 1. - Program 
VII. OMIK)

V září loňského roku proběhla velice úspěšná celoden-
ní akce v rámci Continua implantologie ČSI - Implan-
táty a  protetika na  implantáty v  dolní bezzubé 
čelisti, které se zúčastnilo více jak 30 zubních techni-
ků a lékařů z Čech, Moravy i Slovenska. (obr. 2., 3.) 

Prof. Dr. Dipl. Ing. Richter z Univerzity Würzburg, který 
patří k předním evropským a světovým odborníkům 
v protetice, probral kompletně problematiku implan-
tologického ošetření a protetické rehabilitace u paci-
entů se ztrátou všech zubů v dolní čelisti. 

Vzhledem k významu problematiky - „implantáty 
a protetika na implantáty“ - se 14. září 2012 uskuteč-
ní další celodenní akce Continuum - Implantáty 
a protetika na implantáty ve zbytkovém chrupu. 
Tentokráte bude probrána problematika zkrácené-
ho zubního oblouku a zubního oblouku s mezerami 
opět s profesorem Richterem. V Continuu – Digitál-
ní fotografie v  dentální implantologii - 19. října 
2012, které je kromě lékařů a zubních techniků ur-
čené i dentálním hygienistkám, se bude Dr. Krause 
zabývat digitální fotografií v dentální implantologii 
z pohledu jejího významu pro stanovení diagnózy, 

SPOLEČNĚ VE VZDĚLÁVÁNÍ…
… SPOLEČNĚ K ÚSPĚCHU I V ROCE 2012
ANEB  VZDĚLÁVACÍ AKCE ČSI V ROCE 2012
MUDr. Jiří Hrkal, Viceprezident ČSI

1. 2. 3.
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KZT a ekonomikaAktuálně

pro navržení a vyhodnocení vhodného protetického 
řešení, pro komunikaci mezi lékařem a zubním tech-
nikem a dentální hygienistkou. V neposlední řadě 
slouží digitální fotografie i jako významná dokumen-
tace pro vyšší kvalitu práce či případné řešení sporů 
mezi lékařem a pacientem nebo pacientem a zub-
ním technikem.

Připravované systematické vzdělávání pro zubní tech-
niky v rámci Curricula implantologie pro ZT a pro-
tetiky, které mělo být zahájeno v únoru letošního 
roku, jsme bohužel pro malý zájem museli odložit. 
ČSI však připravuje další toto systematické vzdělávání, 
o kterém vás budeme včas informovat.

Vážené kolegyně a kolegové, srdečně vás všechny 
zvu a věřím, že vás připravované akce zaujmou a že se 
na nich budeme pravidelně setkávat. Podrobné infor-
mace o akcích, tématech, referentech i přihlášky na-
jdete na www.implantologiecsi.cz.            
               
Současně vám chci navrhnout a požádat o pří-
mou komunikaci s výborem ČSI prostřednictvím  
info@implantologiecsi.cz, ať již se jedná o vaše připo-
mínky či návrhy k činnosti ČSI, k výběru témat, refe-
rentů a podobně. 

Velice si vážíme spolupráce a podpory ze strany vede-
ní Komory zubních techniků a společně se budeme 
snažit naplnit naše společné motto: 
Kvalitně připravený tým - vítězství pro pacienta. <<<

reklama

CENA  
Doprovod 19.990 Kč
Školné s pobytem  23.990 Kč

Letištní a bezpečnostní poplatky   
(aktuálně k 1.  2. 2012) povinný poplatek 3.990 Kč

Hotel se nachází v osamocené poloze přímo u jedné z nejkrás-
nějších pláží ostrova cca 4 km jižně od střediska Costa Calma, 
kde najdete možnosti zábavy, restaurace, bary, kavárny a ob-
chůdky, lékárnu a kliniku. Vzdálenost od letiště 65 km, od hlav-
ního města Puerto del Rosario 80 km, stejně tak do golfových 
hřišť. Známé letovisko Jandia je od hotelu vzdáleno 20 km jižně, 
pro milovníky vodních radovánek v aquaparku je k dispozici 
vodní svět Baku Water Park na severu ostrova. Zastávka linko-
vého autobusu je přímo před hotelem.
Stravování
Stravování je zajištěno formou polopenze. Snídaně a večeře 
formou bufetu. Možnost dokoupení programu All Inclusive.

Hotel Melia Gorriones 4*
V roce 2005 kompletně zrenovovaný hotel s celkovým počtem 
562 pokojů se skládá z hlavní devítipatrové budovy a několika 
nižších vedlejších budov. Hostům je k dispozici hlavní vstupní 
hala s recepcí a lobby barem, odpočinková zóna, internetový 
koutek (za poplatek), několik obchodů, terasa s nádherným vý-
hledem na hotelový areál, pláž a moře, několik barů...
V pečlivě udržované subtropické zahradě se nacházejí 3 bazé-
ny (jeden s mořskou vodou), oddělený dětský bazén s malými 
skluzavkami, snack bar, terasa na slunění s lehátky, slunečníky 
a osuškami zdarma, malá observatoř. K dispozici je hotelové 
wellness-spa centrum (za poplatek různé druhy masáží)...

Přednáška na aktuální téma I 
Aktuální problematika místní stomatologie

Odborný diskusní seminář na místní klinice
Funkce a ekonomické principy místní stomatologie

Ostrov Fuerteventura kdysi nazval baskický básník Miguel de Unamuno oázou v poušti civilizace. Je z Kanárských 
ostrovů nejsušší, zato má ale nejstálejší a nejteplejší počasí (až 2800 slunečných hodin ročně), rozlehlé pláže s tmavým 
vulkanickým i světlým pouštním pískem, hory ve vnitrozemí i křišťálově čisté moře. Turistickým cílem se ostrov stal 
jako poslední ze všech Kanárských ostrovů, proto je cestovním ruchem ještě relativně nedotčen. Jeho překrásné dlou-
hé pláže, panenskou přírodu a čistý vzduch ocení zejména ti, kteří vyhledávají klid a pohodu bez rušného společen-
ského života a dokážou ocenit vzácné okamžiky relaxace a využít možnosti romantických procházek po nekonečně 
dlouhých plážích.

FUERTEVENTURA
L É K A Ř S K É  S Y M P Ó Z I U M
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Přihlášky a info: Česká stomatologická akademie,  Matušova 982, Rumburk, tel.: 412 384 013, skoleni@dentalcare.cz, www.dentalplus.cz

7. - 14. června 2012
Relaxační pobyt
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INTERDENT • 100 00 Praha 10, Foerstrova 12 • tel./fax: 274 783 114, 274 814 404, 274 820 130 • interdent@interdent.cz • www.interdent.cz

Objednávka musí být označena heslem „AKCE KZT“ a identifi kačním kódem člena

I-BOND NF
Slitina k napalování keramiky na bázi Cr-Co, neobsahuje nikl, berylium ani galium.

I-BOND 02
Cenově výhodná chromniklová slitina k napalování keramiky bez obsahu berylia.

I-GW
Chromniklová slitina na korunky a můstky pro fazetování plasty.

I-MG / I-MG FH
Slitiny určené ke zhotovení skeletů vyznačující se velkou odolností proti korozi. I-MG FH je tvrdší a pružnější.

I-Bond NF 
1000 g

I-Bond 02
1000 g

Interrock New 4 kg 
(zlatohnědý nebo 

slonová kost)

Interrock New 4 kg 
(zlatohnědý nebo 

slonová kost)

Expasol 1 litr

Expasol 1 litr

Intervest K+B speed 
4,8 kg (30×160 g) 

Intervest K+B speed 
4,8 kg (30×160 g) 

Expasol 1 litr
Intervest K+B speed 

4,8 kg (30×160 g) 
I-GW

2 × 1000 g

I-MG FH 
1000 g

I-MG 
1000 g Expasol 1 litr

Modelcast 
8 kg (20×400 g) 

ZDARMA ZDARMA

+

+

+

+nebo

+

+

+

+

+

+

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

2× 3.626 Kč

5.178 Kč4.897 Kč

7.989 Kč

5.996 Kč

kovy.indd   1 2.3.2012   10:44:30
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CENA  
Doprovod 19.990 Kč Školné s pobytem  23.990 Kč

PROGRAM POBYTU
1. - 2. den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách, noční 
přesun do Francie; dopoledne příjezd do Les Contami-
nes-Montjoie, první etapa – přechod přes sedlo Col du 
Bonhomme, výstup na chatu Col de la Croix du Bonhom-
me. (15km) 

3. den: Přes sedlo Col des Fours sestup do údolí, na cha-
tu Refuge des Mottets a dále pod ledovec Lex Blanche 
na chatu Refuge E. Soldini. (19km)

4. den: Odpočinkový den, k jezeru Lac de Combal a dále 
alpskými loukami až na chatu, do sedla Col Chécroui, 
odpoledne možnost výstupu nalehko na Mont Chétif. 
(13km)

5. den: Sestup do Courmayeur, dokoupení zásob, pře-
sun místním autobusem do Arp Nouvaz, výstup na cha-
tu Refuge Elena, nocleh, eventuálně přechod přes sedlo 
Grand Col Feeret na chatu Alpage de la Peulaz. (9km 
nebo 29km) 

6. den: Ráno přes švýcarské hranice do La Fouly, údolím 
říčky Drance do městečka Issert a dále na chatu, k jezeru 
Lac de Champex. (18km)

7. den: Od jezera Lac de Champex zelenými úbočími 
do Bovine a sestup do údolí vesničky Trient. Možnost i ná-

ročnější varianty přes sedlo Fenestre d Árpette s více než 
kilometrovým stoupáním, odměnou vám budou výhledy 
shora na ledovec Glacier du Trient. (17km nebo 15km)

8. - 9. den: Autobus nás popoveze na nástup poslední 
etapy. Ta nás zavede po žebřících přes Aiguillette d´Ar-
gentière na věhlasný Grand Balcon, po něm dále až 
na Chalet de la Flégere, lanovkou do Chamonix; (11km). 
Odjezd po poledni, noční přejezd do ČR, návrat v ran-
ních hodinách.

Program okruhu se může mírně změnit v závislosti na okol-
nostech, místních specifikacích nebo klimatických podmín-
kách.

Doprava - Zajištěna  klimatizovaným autobusem z Pra-
hy a zpět,  a dle aktuální situace místní dopravou.

Ubytování - 6x na útulných horských chatách, které ne-
ztrácející nic z místní atmosféry, chaty jsou prosté, ale čistě 
vybavené, ubytování většinou ve 4lůžkových a vícelůžko-
vých pokojích se spol. soc. zařízením.

Stravování - Polopenze na chatách (snídaně, večeře), 
možnost dokoupení zásob a nápojů.

Náročnost a vybavení - 2-3 středně náročný program, 
zvládnutelný bez předchozích zkušeností, horské túry 
vetšinou do 20 km s přenocováním na trase (chaty).

Tour du Mont Blanc
Tour du Mont Blanc je doslova trekem superlativů. Nej-
slavnější trek v Evropě, který obklopuje její nejvyšší horu. 
Pěší trasa je značena tak, aby nabízela překrásné výhledy 
na majestátní vrchol, ale nikdy nepřekročila hranice vy-
sokohorské turistiky. Tato tour je jedním z nejpopulárněj-
ších treků v Evropě vůbec.
Jeho trasa vede okolo masivu Mont Blanku, je dlouhá 
v našem případě variantně až  120 kilometrů a prochází 
územím Švýcarska, Itálie a Francie. Trek překonává někte-
rá poměrně vysoko položená sedla. Nejvyššími body jsou 
Col des Fours ve Francii a švýcarské Fenetre d‘Arpette, 
obojí ve výšce přes 2600 metrů. Žádné horolezecké ani 
sněhové úseky, takže budete potřebovat pouze batoh 
a trochu toho vybavení. Na trek se může pustit kdokoliv, 
kdo má alespoň nějakou zkušenost s vícedenním poby-
tem na horách, nicméně je třeba nezapomínat, že dobrá 
kondice je nutná. Cesta většinou na noc končí v údolí, kde 
je zázemí v podobě horských chat.

Masiv Mont Blancu
Masiv Mont Blanc (Monte Bianco) je v rámci Alp pohořím 
zcela jedinečným a výjimečným. Nejvyšší hora Evropy 

Mont Blanc se nachází právě zde. Především z Italské 
strany kam spadá svými až 3500 metrů vysokými srázy je 
na něj úchvatný pohled. Nikde jinde nenajdeme takové 
množství ostrých jehel, mohutných ledovců a vrcholů 
vyšších 4000 m.n.m. než tady. Jeho vrchol leží v hlavním 
hřebeni Savojských Alp, který kopíruje francouzsko – ital-
skou hranici.
Vrchol Mont Blanku sousedí s řadou dalších významných 
čtyřtisícovek, jako jeMont Maudit (4 465 m), Mont Blanc 
du Tacul (4 248 m) na východě a severovýchodě, na zá-
padě pak s Dome du Gouter (4 304 m) a Aig du Bionanssy 
(4 052 m). 
Poprvé byl Mont Blanc zdolán 8. 8. 1786 dvěma „zarputil-
ci“. Byli to Jan Jacques Balmat a Michel Paccard. Balmat. 
K hledání cesty na vrchol Mont Blancu jej podnítila od-
měna 20 zlatých tolarů, kterou vypsal za nalezení cesty 
na vrchol této hory přírodovědec Horace Bénédict de 
Saussere v roce 1760 po té, co shlédl zaledněný masiv 
z vrcholu Bréventu.
Vydejte se s námi na putování kolem Mont Blancu, jed-
noho z nejatraktivnějších horských přechodů v Evropě 
a vychutnejte si ty nejkrásnější scenérie tohoto vysoko-
horského masivu.

TOUR DU MONT BLANC
L É K A Ř S K É  S Y M P Ó Z I U M

Mont Blanc – 4807 m vysoká hora, nejvyšší v Evropě, svádí svým magickým kouzlem a výškou rok co rok tisíce horolezců. 
Nemáte ambice stoupat až na její vrchol, přesto vás svojí majestátností fascinuje? Vydejte se s námi na jednu z nejkrásnějších 
okružních túr v Evropě, kolem masivu Mont Blanku – na Tour du Mont Blanc, známou pod zkratkou TMB. Cesta prochází 
Savojskými a Waliskými Alpami a v jejím průběhu navštívíme tři země – Francii, Švýcarsko a Itálii. Překonáme 8 vysokohor-
ských sedel a nastoupáme téměř 6 km (přesně 5.357 výškových metrů). Po cestě uvidíme řadu nádherných alpských údolí 
a do nich padající rozpraskané ledovce, ostré skalní věže, horská jezírka, vodopády a zelené pastviny plné rozkvetlých květin.N
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Přihlášky a info: Česká stomatologická akademie, Matušova 982, Rumburk, tel.: 412 384 013, skoleni@dentalcare.cz, www.dentalplus.cz

Nejkrásnějšími stezkami kolem 
nejvyšší hory Alp

11. - 19. srpna 2012
Aktivní pobyt
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>>> Nevědomost či také neznalost je stavem nevě-
dění, nedostatku vědomostí.

Nevědomost (neznalost) může být:
•	 Nezaviněná	–	důsledek	slabomyslnosti	či	nemož- 
 nosti resp. nedostatku možností dostat se k po- 
 třebným informacím.
•	 Zaviněná	–	důsledek	subjektivního	výběru	 infor- 
 mací nebo důsledek záměrného vědomého  
 nevěnování pozornosti informacím (jejich ignoro- 
 vání) u člověka schopného se k potřebným infor- 
 macím dostat a pochopit je.

V morálním a trestně – právním kontextu v souvislos-
ti s nevědomostí platí známá věta „ignorantia iuris 
non excusat“ („neznalost zákona neomlouvá“), 
která poukazuje na to, že neznalost zákona, resp. ne-
vědomost o následcích trestného činu nebo o trest-
ném činu samotném, není polehčující okolností svěd-
čící o nevině. Tím se nabádá k přijetí odpovědnosti 
za svoje skutky a činy.

Začala jsem trochu filozoficky, ale tuhle větu jste určitě 
ve svém životě již mnohokrát slyšeli. Nikdo bezesporu 
nepochybuje, že se jedná o jednu ze základních práv-
ních zásad.

Určitě budete všichni souhlasit, že doslovná znalost 
zákona bez pochopení smyslu k ničemu není. Umět 
zákon nazpaměť jako básničku prostě postrádá logiku.

Jenže tento rok se nese v duchu reformních změn, 
nové zákony se na nás valí ze všech stran a mnozí 

z Vás jsou zděšeni, co nás všechno čeká a nemine.  Jiní 
mají doslova chaos v registracích a nechápou, co si 
musí přeregistrovat, když do Brna už vše potřebné za-
slali a registrace jim byla prodloužena.

Uděláme si v tom trochu jasno...

Každý zubní technik, který je provozovatelem 
zubní laboratoře je povinen mít 3 registrace:
(poznámka: třetí registrace není potřeba v případě, kdy je ustanoven 
odborný zástupce, který tuto registraci má)

1. Registraci nestátního zdravotnického 
zařízení - vyřizuje Krajský úřad

! Nutná přeregistrace !

 v období od 1. 4. 2012 do 31. 12. 2012

2. Registraci výrobců zdravotnických 
prostředků vyráběných na zakázku 

- vyřizuje Ministerstvo zdravotnictví ČR

! Nutná registrace!
 nejpozději do 15. 6. 2012

3. Registraci osvědčení o odborné 
způsobilosti

- vyřizuje Uznávací jednotka MZ Brno

! Platnost registrace se od 22. 4. 2011
automaticky prodlužuje z 6 na 10 let !

1.  Registrace nestátního zdravotnického 
      zařízení

Registraci nestátního zdravotnického zařízení (NZZ) 
musí mít každá soukromá zubní laboratoř. Vydává ji 
buď příslušný magistrát, odbor sociální péče a  zdra-
votnictví, nebo příslušný krajský úřad.

Dnem 1. dubna 2012 nabývá účinnosti zákon č. 
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmín-
kách jejich poskytování (zákon o  zdravotních 
službách). 

NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ
/ IGNORANTIA IURIS NON EXCUSAT

Naděžda Kroupová
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Osoby, které jsou oprávněny provozovat nestátní 
zdravotnické zařízení na základě rozhodnutí o regis-
traci podle dosavadního zákona o zdravotní péči v ne-
státních zdravotnických zařízeních, mohou na základě 
této registrace poskytovat zdravotní služby po dobu 
nejdéle 36 měsíců, tzn. do 1. dubna 2015.

Pokud poskytovatel zdravotní péče hodlá posky-
tovat zdravotní služby i  po  uplynutí 36 měsíců, 
tj, po datu 1. 4. 2015, podá ve lhůtě od 1. 4. 2012 
do 31. 12. 2012 žádost o udělení oprávnění k posky-
tování zdravotních služeb na příslušný krajský úřad. 
V  případě, že žádost nebude doručena ve  lhůtě 
do 31. 12. 2012, registrace nestátního zdravotnic-
kého zařízení zanikne ze zákona po  uplynutí 36 
měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona, tj. 1. 4. 
2015.

Pokyny pro přeregistraci
Formuláře a  konkrétní pokyny budou zveřejňovány 
na  stránkách příslušných krajských úřadů. Z  tohoto dů-
vodu Vám nemůžeme dávat objektivní rady ohledně 
vyplňování a  postupu přeregistrace, protože jednotlivé 
krajské úřady mohou postupovat rozdílně a mohou za-
ujmout rozdílná stanoviska k tomu, jaké dokumenty bu-
dou po Vás požadovat.

Předkládáme proto obecný přehled dokumentů, 
které je žadatel povinen podle zákona předložit 
příslušnému krajskému úřadu: 

Fyzická osoba
1. doklad o bezúhonnosti –(výpis z rejstříku trestů), 
2. doklady o způsobilosti k samostatnému výkonu 
 zdravotnického povolání, má-li tuto způsobilost,  
 (osvědčení o odborné způsobilosti),
3. v případě ustanovení odborného zástupce dokla- 
 dy o způsobilosti odborného zástupce k samo- 
 statnému výkonu zdravotnického povolání,
4. doklad o bezúhonnosti a prohlášení odborného  
 zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce  
 odborného zástupce, 
5. seznam zdravotnických pracovníků a jiných od- 
 borných pracovníků, kteří budou vykonávat zdra- 
 votnické povolání v pracovněprávním nebo ob- 
 dobném vztahu k žadateli, 
6. prohlášení o technickém a věcném vybavení  
 zdravotnického zařízení, 
7. rozhodnutí o schválení provozního řádu zdravot- 
 nického zařízení, 
8. doklad, z něhož vyplývá oprávnění žadatele uží- 
 vat prostory k poskytování zdravotních služeb,
9. doklad prokazující povolení k pobytu na území  
 České republiky žadatele a odborného zástupce,  
 jedná-li se o cizince.

Právnická osoba
1. doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena  
 nebo založena, je-li žadatelem právnická osoba se  
 sídlem mimo území České republiky, předloží se  
 výpis z obchodního rejstříku vedeného ve státě  

 sídla a doklad o tom, že právnická osoba na území  
 České republiky byla zapsána do obchodního  
 rejstříku, výpis nesmí být starší 3 měsíců,
2. doklad o bezúhonnosti osob, které jsou statutár- 
 ním orgánem žadatele nebo jeho členy,
3. doklad o bezúhonnosti vedoucího organizační  
 složky státu nebo organizační složky územního  
 samosprávného celku, bude-li poskytování zdra- 
 votních služeb zajišťováno touto organizační  
 složkou,
4. doklady jako u fyzické osoby v bodech 3 až 9.

Otázky a odpovědi
Proč se provozovatel zubní laboratoře musí přeregis-
trovat?
Zmíněný zákon o zdravotních službách nově vyme-
zuje, kdo je poskytovatelem zdravotní péče a pojem 
„zdravotnické zařízení“ je kvalifikováno pouze jako 
prostory určené k poskytování zdravotních služeb. 
Podle této nové úpravy už nebudeme označováni 
jako provozovatelé nestátního zdravotnického zaříze-
ní, ale jako poskytovatelé zdravotních služeb.
Nebudeme žádat o registraci provozovatele nestát-
ního zdravotnického zařízení, ale budeme žádat 
o oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Musím se přeregistrovat, když chci v roce 2014 odejít 
do důchodu?  
Ne, to není potřeba, protože Vaše stávající registrace 
platí až do 1. dubna 2015, po tomto datu její platnost 
automaticky končí.

Kdy musím nejpozději doručit žádost, abych mohl po-
kračovat i po 1. dubnu 2015?
Nejpozději do 31. prosince 2012, ne však dříve než 1. 
dubna 2012. Pokud do této doby požádáte o uděle-
ní nového oprávnění, zajistíte si tím, pokud splníte 
všechny podmínky, že toto nové oprávnění Vám bude 
vydáno tak, aby bezprostředně navazovalo na Vaši 
stávající registraci.

Co se stane, když žádost pošlu hned v březnu?
V případě, že žádost bude doručena před účinností 
zákona, tj. před 1. 4. 2012, nebude možné žádosti vy-
hovět a správní řízení bude zastaveno.

Kde najdu formulář pro přeregistraci a  co všechno 
musím doložit?
Formulář najdete na webových stránkách příslušného 
krajského úřadu, a jaké doklady a dokumenty budou 
vyžadovány, záleží na rozhodnutí jednotlivého kraj-
ského úřadu.

2. Registrace výrobců zdravotnických 
     prostředků vyráběných na zakázku

Definice 
Výrobcem je dle § 3 písm. a) zákona č. 123/2000 
Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném zně-
ní, osoba, která navrhuje, vyrábí, balí a označuje  
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zdravotnický prostředek a odpovídá za tyto čin-
nosti před jeho uvedením na trh prováděným pod 
svým jménem a příjmením, firmou nebo názvem.

Zakázkovým zdravotnickým prostředkem je 
podle § 2 písm. d) zákona č. 123/2000 Sb., o zdra-
votnických prostředcích, v platném znění, výrobek 
zhotovený podle předpisu kvalifikovaného zdra-
votnického pracovníka, kterým je vydáván indivi-
duální návrh charakteristik zdravotnického prostředku 
určeného k použití pouze pro jednoho konkrétního 
pacienta.

Oznamovací povinnosti dle ustanovení § 31
Výrobce zakázkového zdravotnického prostředku 
má vůči Ministerstvu zdravotnictví ČR ohlašovací po-
vinnost dle ustanovení § 31 zákona č. 123/2000 Sb., 
o zdravotnických prostředcích, v platném znění. Jed-
ná se o vyplnění formuláře pro registraci osob, který 
je přílohou č. 13 k nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kte-
rým se stanoví technické požadavky na zdravotnické 
prostředky, v platném znění, respektive jeho novely č. 
65/2011 Sb.

To znamená, že majitel zubní laboratoře, ať se jedná 
o  zubního technika, zubního lékaře nebo jakoukoliv 
jinou osobu, je považován za  výrobce zakázkových 
zdravotnických prostředků, protože výrobky jeho la-
boratoře jsou zhotovovány podle předpisu zubního 
lékaře, tedy na zakázku a výrobek je určený pro jedno-
ho konkrétního pacienta.

Dne 16. června 2010 nabyl účinnosti zákon č. 196/2010 
Sb., o zdravotnických prostředcích (novela zákona č. 
123/2000 Sb.). Podle přechodného ustanovení čl. II zá-
kona č. 196/2010 Sb., mají všechny osoby, které učinili 
oznámení před nabytím účinnosti tohoto zákona, uči-
nit nejpozději do dvou let oznámení nová.

Z toho vyplývá, že všechna oznámení osob, provede-
ná výrobci zakázkových zdravotnických prostředků 
před datem 16. 6. 2010 musí být přeregistrována nej-
později do  15. 6. 2012, jinak se stanou neplatná. Ne-
splnění této povinnosti je sankcionováno pokutou 
200  000 Kč. Splnění povinnosti spadá pod kontrolu 
SÚKL a ČOI. 

Pokyny pro splnění oznamovací povinnosti.
a) Pro členy KZT: 
Pro splnění oznamovací povinnosti si stáhněte z we-
bových stránek KZT (z rubriky důležité informace - Po-
kyny - oznamovací povinnost výrobců zakázkového 
zdravotnického prostředku) tyto tři dokumenty: for-
mulář, plnou moc a seznam zdravotnických prostřed-
ků zhotovených na zakázku.

Formulář + seznam zdravotnických prostřed-
ků vyplňte dle podrobných pokynů zveřejněných 
na webových stránkách KZT v rubrice „důležité infor-
mace“ a odešlete elektronicky,  jako přílohu e-mailu 
na: registrace@komorazt.cz 

Plnou moc vyplňte, podepište a orazítkujte, (nemusí 
být notářsky ověřená) a odešlete v obálce poštou, 
nejlépe doporučeně, na adresu sekretariátu KZT ČR:
Komora zubních techniků ČR
Ostrovského 253/3
15000 Praha 5
 
Při vyplnění formuláře je potřeba uvést zdravotnické 
prostředky, které vyrábíte a jejich GMDN kódy. Data-
bázi těchto kódů spravuje evropská agentura a služby 
pro získání přístupu jsou zpoplatněny. Komora zub-
ních techniků zakoupila licenci GMDN agentury. Tato 
licence zakazuje rozšiřování a poskytování GMDN 
kódů dalším osobám, umožňuje přístup do databáze 
GMDN pouze pověřené osobě KZT. V rámci splnění 
pravidel licence nemůžeme členům dát GMDN kódy 
k dispozici, ale můžeme je za ně vyplnit.  

Pro tento účel musíte označit ve staženém seznamu 
zdravotnických prostředků zhotovených na zakázku 
ty, které vyrábíte, nebo hodláte v blízkém budoucnu 
vyrábět, a chcete je tedy zaregistrovat, a odeslat spo-
lečně s vyplněným formulářem jako přílohu emailu 
na: registrace@komorazt.cz 

Formulář bude pracovníkem sekretariátu doplněn 
o GMDN kódy dle Vámi dodaného seznamu a ode-
slán spolu s Vaší oskenovanou plnou mocí přes da-
tovou schránku KZT na Ministerstvo zdravotnictví ČR. 
Papírová forma plné moci bude archivována na se-
kretariátu KZT. Vy budete na elektronickou adresu, ze 
které jste odeslali formulář, informováni o dni podání 
na MZ. 

Po zpracování na MZ obdržíte na adresu sídla uvede-
ného na formuláři potvrzení o splnění oznamovací 
povinnosti a své evidenční číslo výrobce zakázkové-
ho prostředku. Tím se budete prokazovat při případné 
kontrole ČOI a SÚKL.

DOPORUČUJEME formulář vyplnit a odeslat do kon-
ce dubna 2012, aby bylo možno opravit případné ne-
dostatky. 

Nejzazší termín pro podání žádosti na MZ 15.6.2012 
platí, ale pokud by formulář zaslaný na poslední chvíli 
nebyl v pořádku, povinnost nebude splněna a hrozila 
by sankce! 

Pro každé IČO se vyplňuje samostatný formulář. Po-
kud vlastníte více laboratoří a máte jedno IČO, vypl-
ňuje se pouze jeden formulář. V kolonce sídlo, uvádíte 
adresu laboratoře, kterou považujete za hlavní, a musí 
souhlasit s registrací nestátního zdravotnického zaří-
zení.
 
Formátování formuláře nesmí být jakkoli edito-
váno. Údaje musí být vepsány do příslušných kolo-
nek. Nelze akceptovat formuláře, do nichž jsou údaje 
zkopírovány. 

KZT a ekonomika
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Pozor!
KZT vyplní a podá žádost na MZČR pouze členům se 
zaplaceným členským příspěvkem pro rok 2012. Je to 
z důvodu pořizovacích nákladů na databázi GMDN 
kódů. 

Nezapomenout odeslat poštou vyplněnou, podepsa-
nou a orazítkovanou plnou moc na adresu sekretariátu.

b) Pro ostatní zubní techniky a majitele laborato-
ří, kteří nejsou členy KZT:
Formulář k oznamovací povinnosti si můžete stáh-
nout na webových stránkách Ministerstva zdravotnic-
tví ČR – odkaz: http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/
formulare-ke-stazeni_2359_3.html

Při vyplnění formuláře Vám může pomoci metodická 
příručka, kterou vydalo MZ a najdete ji na odkazu:
http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/metodika-
plneni-oznamovacich-povinnosti-v-oblasti-zdravotnic-
kych-prostredku_5665_1979_3.html 

Druhou stránku formuláře s kódy si musíte vyplnit 
sami. Zde vám pouze můžeme ukázat, jak má toto 
vyplnění vypadat. Vypsána je jenom část zdravotnic-
kých prostředků, které jsou v databázi GMDN. 

Kódy GMDN můžeme do formuláře vyplnit pouze 
svým členům, ostatním tuto službu nemůžeme po-
skytovat ani za úplatu (licence nám to nepovoluje), 
proto si je musíte zakoupit sami. Cena licence pro 
malovýrobce je 200€, ale touto licencí získáte přístup 
pouze k 5ti kódům, to ovšem pro zdravotnické pro-
středky vyráběné v zubní laboratoři nestačí a musíte 
si dokoupit buď balíček dalších 5ti kódů za 100€, nebo 
balíček 20ti kódů za 300€. Více informací na webo-
vých stránkách: www.gmdnagency.com

Vyplněný formulář musíte poslat v elektronické podo-
bě prostřednictvím datové schránky ministerstva:
ID schránky MZ: pv8aaxd
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Jméno:  Ministerstvo zdravotnictví
IČO:  00024341

Pokud nemáte datovou schránku, pak zašlete vypl-
něný formulář prostřednictvím e-mailu se zaruče-
ným elektronickým podpisem na e-mail ministerstva 
mzcr@mzcr.cz s předmětem zprávy:
Název firmy oznamovatele (u fyzické osoby příjme-
ní a jméno) – plnění oznamovací povinnosti dle 
zákona č. 123/2000 Sb.

Pokud nedisponujete ani elektronickým podpisem, 
pak zašlete vyplněný formulář na výše uvedený e-
mail MZ a jeho vytištěnou podobu, kterou orazítkuje-
te a podepíšete, doručíte poštou nebo osobně na po-
datelnu Ministerstva zdravotnictví. 

Pokud osoba, která zpracovala formulář, není totožná 
s osobou oznamovatele, přiloží elektronickou podo-
bu plné moci, která prokazuje zmocnění k takovému 
úkonu.

Otázky a odpovědi
Co znamenají GMDN kódy a proč je musím v registra-
ci uvádět?
GMDN „Globální nomenklatura pro zdravotnické pro-
středky“ je mezinárodně uznávaná nomenklatura, 
která eviduje zdravotnické prostředky a slouží k je-
jich obecné identifikaci. GMDN nomenklatura slouží 
pro komunikační účely EUDAMEDU, který umožňuje 
kompetentním autoritám EU dohled nad evropským 
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trhem v oblasti zdravotnických prostředků. Vzhledem 
k tomu, že údaje mohou být zadávány v kterémkoli 
úředním jazyku Společenství, používá se 5ti místný čí-
selný kód (GMDN kód), aby se prostředky daly snadno 
vyhledat.

Z  jakého důvodu se musím znovu registrovat jako 
výrobce zdravotnických prostředků, když jsem se už 
v roce 2004 jednou zaregistroval?
Bohužel se vstupem do EU souvisí i realizace Registru 
zdravotnických prostředků (RZP) v ČR, jehož zavedení 
řeší v Evropské unii projekt EUDAMED. Jde o dlouho-
dobý projekt, který prochází různě intenzivními fáze-
mi vývoje. Některé státy je zavedly na základě dob-
rovolnosti a mezi nimi i Česká republika. Být aktivní 
se někdy nevyplácí, hlavně když nejsou věci dořešeny. 
Od 1. 5. 2011 jsou členské státy EU povinny naplňo-
vat rozhodnutí Evropské komise o Evropské databan-
ce zdravotnických prostředků (Eudamed ) a stanovuje 
datum, dokdy musí být nejpozději údaje do databan-
ky vloženy.

Jsem zubní lékař a provozuji vlastní stomatologickou 
laboratoř. Vztahuje se na  mě oznamovací povinnost 
osoby nakládající se zdravotnickými prostředky?
Ano.  V tomto případě jste typickým výrobcem zakáz-
kového zdravotnického prostředku, a proto se na Vás 
příslušná oznamovací povinnost vztahuje v plném 
rozsahu.

3. Registrace osvědčení o odborné 
     způsobilosti
Hlavním cílem registrace nelékařských zdravotnic-
kých povolání je ochrana veřejnosti. Ochrana veřej-
nosti spočívá na principu celoživotního vzdělávání, 
průběžného obnovování, zvyšování, prohlubování 
a doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti, 
což vede ke zvyšování kvality poskytované péče a ji-
ných činností s tím souvisejících. Vysoká kvalita posky-
tované péče napomáhá ke zvyšování úrovně a presti-
že nelékařských zdravotnických profesí.
Ministerstvo zdravotnictví delegovalo vedení Regist-
ru na Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských 
zdravotnických oborů (NCONZO) Brno. V Registru jsou 
zpracovávány údaje, které slouží k vydání Osvědčení 
k výkonu zdravotnického povolání bez odborné-

ho dohledu (má podobu Rozhodnutí) a jejich drži-
telé jsou zapsáni do Registru zdravotnických pracov-
níků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání 
bez odborného dohledu.

Tato registrace se týká celoživotního vzdělávání. Účas-
tí na vzdělávacích akcích sbíráte kredity a po dosažení 
určitého počtu kreditů (tj. 40) si můžete zažádat o vy-
dání osvědčení. Toto osvědčení má pouze omezenou 
platnost (do dubna 2011 byla doba platnosti 6 let).

Dne 22. 4. 2011 vstoupil v platnost zákon 105/2011 Sb. 
nazývaný rovněž jako „malá novela zákona 96/2004 
Sb.“, kterou se prodlužuje doba platnosti osvědčení 
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného 
dohledu z 6ti na 10 let a mění se poplatek za vydání 
nebo prodloužení  osvědčení z 500 Kč na 100 Kč.

Pokyny pro získání osvědčení k výkonu zdrav. povolá-
ní bez odborného dohledu:

1. Žádost o vydání osvědčení k výkonu zdravotnic- 
 kého povolání bez odborného dohledu si vytisk- 
 něte – buď na www.nconzo.cz nebo na  
 www.komorazt.cz, na 1. stranu nalepte příslušný  
 kolek v hodnotě 100 Kč a vyplňte žádost podle  
 pokynů.
2. Přiložte úředně ověřené doklady o  získané  
 způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání  
 bez odborného dohledu podle příslušného usta- 
 novení zákona o nelékařských zdravotnických po- 
 voláních.
3. U žadatelů, kteří žádají o vydání osvědčení  
 po uplynutí 18 měsíců ode dne získání způsobi- 
 losti k výkonu povolání bez odborného dohledu,  
 jsou obsahem žádosti ještě doklady:
•	 o  výkonu zdravotnického povolání v přísluš- 
 ném oboru z posledních 10 let.
 Osoby samostatně výdělečně činné doloží výkon  
 zdravotnického povolání úředně ověřenou kopií  
 registrace nestátního zdravotnického zařízení,
•	 o  absolvovaných vzdělávacích aktivitách  
 v hodnotě min. 40 kreditů z posledních 10 let  
 před podáním žádosti* – soupis potvrzený za- 
 městnavatelem a prosté kopie potvrzení nebo  
 záznamů v průkazu odbornosti o účasti na for- 
 mách celoživotního vzdělávání,
•	 nebo doložte doklad o složení zkoušky, kterou  
 lze nahradit výkon povolání nebo kredity z po- 
 sledních 10 let.

* Tato informace je z webu NCO NZO, ale je známo, že nebyla změ-
něna prováděcí vyhláška, která stále uvádí z posledních 6 let.

K žádosti o vydání osvědčení již nepřikládejte do-
klady:
•	 o zdravotní	způsobilosti
•	 o bezúhonnosti

Pokyny pro prodloužení osvědčení k výkonu 
zdrav. povolání bez odborného dohledu
1. Žádost o prodloužení platnosti osvědčení k výko- 
 nu zdravotnického povolání bez odborného do- 

KZT a ekonomika



21komorazt # 1  2012

 hledu podejte nejpozději 60 dnů před skončením  
 platnosti osvědčení.
2. Žádost o prodloužení platnosti osvědčení k vý- 
 konu zdravotnického povolání bez odborného  
 dohledu - si  vytiskněte - buď na www.nconzo.cz  
 nebo na  www.komorazt.cz, na 1.stranu nalepte  
 příslušný kolek v hodnotě 100 Kč a vyplňte žá- 
 dost podle pokynů
3. Žadatelé, kteří při první registraci (podle přechod- 
 ných ustanovení zákona č. 96/2004 Sb., v platném  
 znění) nesplnili zákonem stanovené podmínky  
 pro výkon povolání bez odborného dohledu, do- 
 loží k žádosti splnění těchto podmínek (např. 3  
 roky praxe pro absolventy SZŠ, specializovaná  
 způsobilost pro některá povolání apod.)
4. Do žádosti vyplňte a potvrďte zaměstnavatelem  
 výkon zdravotnického povolání v příslušném obo- 
 ru z posledních 10 let. Osoby samostatně výdě- 
 lečně činné doloží výkon zdravotnického povolá- 
 ní úředně ověřenou kopií registrace nestátního  
 zdravotnického zařízení.
5. Do žádosti vyplňte a potvrďte zaměstnavatelem  
 formulář „Doklad o absolvovaných vzdělávacích  
 aktivitách“ v hodnotě min. 40 kreditů z posled- 
 ních 10 let* 
•	 a	 přiložte	 prosté kopie potvrzení nebo zázna- 
 mů v průkazu odbornosti o účasti na formách ce- 
 loživotního vzdělávání.
6. Žadatelé, kteří se rozhodnou nahradit výkon po- 
 volání nebo kredity z posledních 10 let zkouškou  
 k vydání osvědčení, přiloží k žádosti prostou kopii  
 dokladu o  složení zkoušky. Bližší informace,  
 formulář žádosti o zkoušku, termíny a otázky  
 ke zkouškám naleznete www.nconzo.cz.

* Tato informace je z webu NCO NZO, ale je známo, že nebyla změ-
něna prováděcí vyhláška, která stále uvádí z posledních 6 let.

K  žádosti o  prodloužení platnosti osvědčení již 
nepřikládejte doklady:
•	 o získané odborné a specializované způsobi- 
 losti, které jsou doloženy k prvnímu vydání  
 osvědčení, nebo v průběhu registračního období
•	 o zdravotní způsobilosti
• o bezúhonnosti

Žádosti o vydání/prodloužení platnosti osvědče-
ní k  výkonu zdrav. povolání bez odborného do-
hledu s přiloženými doklady zašlete na adresu:
Ministerstvo zdravotnictví
Uznávací jednotka Brno
„REGISTRACE“
Vinařská 6
603 00 Brno

Otázky a odpovědi
Má registrace měla platnost do  prosince 2011. Spl-
nila jsem povinnost a  v  termínu podala žádost  
o  prodloužení. Nyní mi bylo doručeno rozhodnutí, 
že mi osvědčení bylo prodlouženo od  prosince 2015 
do prosince 2025. Jak je to s obdobím do roku 2015?
Vaše osvědčení, které mělo platnost do prosince 2011, 

bylo automaticky podle „malé novely zákona 96/2004 
Sb.“ prodlouženo o čtyři roky a platí až do prosince 
2015. Takže platnost rozhodnutí, které Vám bylo doru-
čeno, navazuje na tuto prodlouženou platnost.

Moje registrace vypršela v  prosinci 2010 a  dodnes 
jsem nepodala žádost o prodloužení.  Tak bych se nyní 
chtěla zeptat, zda i  mě se týká to automatické pro-
dloužení, nebo jak mám nyní postupovat?
Automaticky se prodloužila pouze osvědčení, která 
byla platná ke dni nabytí účinnosti novely, tj. k 22. 4. 
2011. Pokud v den účinnosti novely již neměl zdra-
votnický pracovník platné osvědčení, pak se auto-
matické prodloužení osvědčení na něho již nevztahu-
je. Pro získání osvědčení si musí podat novou žádost 
o vydání osvědčení.

Zvyšuje se také počet kreditů, které je nutno získat při 
prodloužení registračního období podle přijaté novely?
Počet kreditů se nezvyšuje – k vydání i prodloužení 
platnosti osvědčení zůstává podmínka doložení 40 
kreditů.

Mohu si požádat o  prodloužení registrace dříve než 
ve stanovené lhůtě minimálně 60 dnů před skončením 
jeho platnosti?
Držitelé osvědčení k výkonu zdravotnického povolá-
ní bez odborného dohledu mohou požádat o pro-
dloužení platnosti osvědčení i dříve, než je zákonem 
stanovená lhůta minimálně 60 dnů před skončením 
jeho platnosti. Registrační období tím nebude zkráce-
no, platnost osvědčení se prodlouží na dalších 10 let 
od data skončení původní registrace.

Co se stane, když v registračním období nestihnu na-
sbírat kredity, nebo potřebnou praxi?
Pokud tato situace nastane, máte možnost pracovat 
pod odborným dohledem do doby splnění podmí-
nek pro vydání nového osvědčení k výkonu zdra-
votnického povolání bez odborného dohledu. Nebo 
máte možnost přihlásit se ke zkoušce k vydání osvěd-
čení za předpokladu, že splňujete podmínky odborné 
způsobilosti k výkonu povolání bez odborného do-
hledu stanovené ve Vašem oboru. 
Doufám, že tento rozbor legislativních změn, Vám ale-
spoň částečně pomohl se zorientovat v tom, které re-
gistrace je potřeba přeregistrovat a hlavně kdy. 

Už několikrát jsem se setkala se slovy: „Co jste to tam 
v té Komoře zase vymysleli?“
Chtěla bych Vás upozornit, že Komora zubních tech-
niků zákony nevytváří, na to jsou tady jiné zákonodár-
né orgány. Komora je může pouze připomínkovat, což 
také činí a snaží se Vám co nejvíce zjednodušit různé 
legislativní povinnosti. Vycházejme z toho, že zákony 
tady byly, jsou a budou. A nám nezbývá než je plnit.
A proč tu vlastně zákony jsou? 

Hezky to vystihuje citát Marcuse Tulliuse Cicera: 
„Proto jsou zákony dány, aby silnější nemohl 
všechno“.  <<<

KZT a ekonomika
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MOKRÉ/SUCHÉ
FRÉZOVÁNÍ/BROUŠENÍ

Vhodné zpracování pro  
každý zvolený materiál:  
zirkon, plasty,  
sklokeramika, vosk.

5-ti OSÁ SiMUltÁNNÍ  
tECHNOlOgiE

Neomezená rozmanitost  
použití, s možností rozšíření i pro  
budoucí indikace a materiály (například  
celkové protézy, dlahy, modely atd.).

CENOVĚ DOStUPNÁ 
JiStOtA PRO  
BUDOUCNOSt

Brožura Ceramill Motion 2 – 
nahrát přímo do smartphone, 
tabletu, nebo PC.

Mokré i suché obrábění v jediném kompaktním  
přístroji – průlomová rozmanitost indikací a tvorba  
hodnot pro každou laboratoř.

€

A
M

OR
TIZACE

V  REKO R D NÍM

 Č
A

SE

NO
V
É

MOKRÉ

SUCHÉ

52 cm

7
6
 c
m

NO
V
É

FR
ÉZOVÁNÍ

BROUŠEN
Í

NO
V

É

5�
TI

 O

SÁ SIMULTÁN
N

Í

TEC H N O LO GIE

5

Vše na jednom  
místě.

Amann Girrbach AG | Fon +43 5523 62333-399
www.amanngirrbach.com

Sanitaria, s.r.o.  the dental company
Hudcova 533/78c, 612 00 Medlánky, Brno

tel: +420 539 013 964, fax: +420 539 013 965 
info@sanitaria.cz 

www.sanitaria.cz 

Henry Schein Dental s.r.o.
Libušská 210, 14200 Praha 4 

Mlýnská 225/44, 60200 Brno
tel: 541 426 880, fax: 541 426 899 

obchod@henryschein.cz
www.hsdental.cz
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>>> Nový systém Ceramill Motion 2 vyvinutý spo-
lečností AmannGirrbach je hybridní dentální zařízení 
CNC, které sjednocuje pětiosou techniku frézování 
a broušení v mokrém i suchém režimu. S jeho pomocí 
lze v dentálních i praktických laboratořích pokrýt ši-
roké spektrum digitální výroby konstrukcí. Atraktivní 
cena v kombinaci se značným rozsahem indikací za-
jišťuje v každé laboratoři, bez ohledu na její velikost 
a vybavení, návratnost investované sumy ve velmi 
krátkém čase. 
Mezi největší výhody systému Ceramill Motion 2 patří 
možnost mokrého i suchého opracování konstrukce 
a samozřejmě doplňková pátá osa. Umožňuje výraz-
ně větší pohyblivost nástroje, kterou využijete hlavně 
v budoucích indikačních oblastech (frézování modelů, 
totální protetika, okluzální šroubované můstky, dlahy...).
Čtyřosý sesterský model Ceramill Motion je specia-
lizovaný na suché frézování oxidu zirkoničitého (pro 
samostatné korunky, až 14dílné můstky, teleskopic-
ké systémy, hybridní abutmenty), vosku a plastových 
materiálů TEMP a PMMA; systém Ceramill Motion 2 
je kromě toho použitelný také při mokrém frézování 
materiálů PMMA a TEMP i mokrém broušení sklokera-
miky. Systém Ceramill Motion 2 tedy jako první umož-
ňuje všem laboratořím bez ohledu na velikost nabízet 
digitální tvorbu konstrukcí téměř samostatně – včet-
ně frézování a broušení, které bylo doposud nutné 
přenechávat externím střediskům. Týká se to hlavně 
zpracování sklokeramiky pro inlaye, onlaye, veneery 
atd. Díky možnosti mokrého broušení je systém Ce-

ramill Motion 2 perfektním řešením i pro praktické la-
boratoře.

Společnost AmannGirrbach stavěla při vývoji systému 
Ceramill Motion 2 na osvědčených přednostech před-
chozího modelu. S menší plochou podstavy (588 mm 
x 516 mm) a výškou 755 mm se zařízení CNC vejde do  
každé laboratoře. Technické parametry jsou také nad-
průměrné: Vřeteno, které vyžaduje jen zřídkavou údržbu 
s možností velkého zatížení, je schopno otáček ve frek-
venci 60 000 min.-1, odchylka rotace je pouhé 4 µm. 
Spolu s precizním vyhotovením přispívá ke schop-
nosti systému zajistit tu nejvyšší přesnost zpracování 
obráběných předmětů. 

Ta nejkvalitnější výroba: modulární i kompaktní kon-
strukce systému Ceramill Motion 2 umožňuje uživateli 
rychlé přepínání režimu frézování na broušení i změ-
nu mokrého opracování na suché. <<<

CERAMILL MOTION 2

Hybridní 5osý systém CNC 
– to největší rozpětí indikací 
pro každou laboratoř

PR - ČLÁNEK 
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prostor

MOKRÉ/SUCHÉ
FRÉZOVÁNÍ/BROUŠENÍ

Vhodné zpracování pro  
každý zvolený materiál:  
zirkon, plasty,  
sklokeramika, vosk.

5-ti OSÁ SiMUltÁNNÍ  
tECHNOlOgiE

Neomezená rozmanitost  
použití, s možností rozšíření i pro  
budoucí indikace a materiály (například  
celkové protézy, dlahy, modely atd.).

CENOVĚ DOStUPNÁ 
JiStOtA PRO  
BUDOUCNOSt

Brožura Ceramill Motion 2 – 
nahrát přímo do smartphone, 
tabletu, nebo PC.

Mokré i suché obrábění v jediném kompaktním  
přístroji – průlomová rozmanitost indikací a tvorba  
hodnot pro každou laboratoř.

€

A
M

OR
TIZACE

V  REKO R D NÍM

 Č
A

SE

NO
V
É

MOKRÉ

SUCHÉ

52 cm

7
6
 c
m

NO
V
É

FR
ÉZOVÁNÍ

BROUŠEN
Í

NO
V

É

5�
TI

 O

SÁ SIMULTÁN
N

Í

TEC H N O LO GIE

5

Vše na jednom  
místě.

Amann Girrbach AG | Fon +43 5523 62333-399
www.amanngirrbach.com

Sanitaria, s.r.o.  the dental company
Hudcova 533/78c, 612 00 Medlánky, Brno

tel: +420 539 013 964, fax: +420 539 013 965 
info@sanitaria.cz 

www.sanitaria.cz 

Henry Schein Dental s.r.o.
Libušská 210, 14200 Praha 4 

Mlýnská 225/44, 60200 Brno
tel: 541 426 880, fax: 541 426 899 

obchod@henryschein.cz
www.hsdental.cz

KomoraZT_CZ_ET120316_Ceramill Motion 2_A4_4c_AG3051_v02.indd   1 27.02.12   12:49

reklama



24 komorazt # 1  2012

Vážení zubní technici,

naše firma chce i v tomto roce vyjádřit svoji podporu myšlence jednotné organizace zubních techniků. Abychom dokázali, že svoji 

podporu myslíme vážně, dovolujeme si potvrdit, že slevový program nabízený členům KZT platí i pro rok 2012. Konkrétně 

se jedná o tyto slevy: AurixL, AurixL60, Aurosa 5%, Argenpal, Palargen 10%, Oralium  Ceramic 20%.

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

strany a pomůže k prosperitě oboru! Těšíme se na spolupráci.

Vážení členové Komory zubních techniků,

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

vás několik speciálních výhod.

Firma INTERDENT s.r.o. klade velký důraz na kvalitní vzdělávání, a proto jsme i pro letošní rok připravili 66 praktických kurzů, z toho 

8 se zahraničními lektory.

Výhoda pro členy KZT spočívá v tom, že při současném objednání více kurzů ve školicích laboratořích v Praze a v Milevsku, získáte 

na druhý kurz slevu 20 % a na každý další 50 %.

Celoroční nabídka pro členy KZT je letos zaměřena na výhodný nákup slitin, k nimž získáte zdarma zatmelovací hmotu s tekutinou, 

popřípadě extra tvrdou sádru Interrock. 

Vážení členové Komory zubních techniků, 

ceníme si Vaší práce a respektujeme ji, proto jsme pro Vás i tento rok připravili řadu výhod. 

Sleva 50 % na jedno školení - pořádané v laboratoři Dentamed 

Sleva 30 % na druhé školení - pořádané v laboratoři Dentamed 

Sleva 10 % na všechna školení - pořádané Dentamedem 

Navíc Vám poskytneme slevu 10 % na všechny objednávky nad 2 500 Kč po celý rok 2012* 

* sleva 10 % se počítá z platných katalogových cen, nelze kombinovat s žádnou jinou akcí či slevou 

Pokud si však objednáte do 16. března 2012, poskytneme Vám slevu ve výši 15 %!* 

* slevu lze uplatnit při objednávce nad 5 000 Kč. 

Pro Vaše objednávky využijte našich bezplatných zelených linek (uvedených níže) nebo internetového obchodu na adrese 

www.obchod.dentamed.cz (pro uplatnění slev, prosíme, uvádějte vždy heslo KZT).

Objednávejte na našich zelených linkách: 800 149 657 Čechy, 800 30 40 40 Morava

Vážení zubní technici!

všem členům KZT poskytujeme slevu 10 % z účastnického poplatku na praktické kurzy pro zubní techniky, pořádané společností 

LASAK, v roce 2012. Bližší informace a vypsané termíny pro rok 2012 naleznete na našich webových stránkách www.lasak.cz. Na na-

šich školeních má mimo jiné každý účastník možnost provést základní modelaci pro frézované konstrukce.

Pro uplatnění slevy uvádějte při registraci heslo „KZT“.

Těšíme se na viděnou!

ZVÝHODNĚNÉ NABÍDKY FIREM 
PRO ČLENY KZT
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KOMORA ZUBNÍCH TECHNIKŮ ČR
Občanské sdružení zubních techniků České republiky

Výhody, které přináší členství v Komoře zubních techniků ČR:

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

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

l aktuální informace z oblasti legislativy týkající se zubních techniků

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

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

l slevy na akce pořádané Komorou zubních techniků ČR

l zdarma časopis Komory zubních techniků ČR 

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

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

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

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

l svým členstvím podpoříte myšlenku jednoty mezi zubními techniky

Současní členové KZT si pro udržení členství musí zaplatit členský příspěvek pro rok 2012. 

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

Výše členského příspěvku pro podnikatele je 2.600 Kč, pro zaměstnance 1.200 Kč, ostatní bez příjmu - důchodci, MD apod. 400 Kč.  Děkujeme.

Stanovy hovoří o povinnosti člena zaplatit členský  příspěvek do konce března.

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

PŘIDEJTE SE A POSILTE ORGANIZACI, KTERÁ NÁS SPOJUJE!

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

STAŇTE SE ČLENY KZT ČR !
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PR - článekPR - článek

ČLENA KOMORY ZUBNÍCH TECHNIKŮ ČR
Vyplňte hůlkovým písmem!

Jméno:

Rodné číslo: /

e-mail:  mobil:

Pokud nemám e-mail, informace chci zasílat na:
adresu bydliště

adresu pracoviště

Bydliště: 

Tel:

Fax:

Pracoviště:

Tel:

Fax:Ulice: Číslo:

Kraj:

Obec: PSČ:

Číslo:

PSČ:

Ulice:

Obec:

označte křížkem

Kraj:

PŘIHLÁŠKA                                                        

Příjmení:

označte křížkem

zaměstnanec

podnikatel

jednatel s r.o.

důchodce 1

na mateřské

Číslo účtu 195781838/0600 , variabilní symbol Vaše r.č., konstantní symbol 308.

Fixní a snímací náhrady

Podpis:

V:

*1)  Důchodce, který je pouze poživatelem starobního důchodu

Specializace v oboru:

Ortodoncie

Tímto prohlašuji, že mé osobní údaje uvedené v přihlášce za člena KZT ČR  jsou 
pravdivé a že dávám výslovný souhlas se zpracováváním a uchováváním těchto osobních 
údajů pouze pro potřeby KZT ČR  podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 
údajů.

Přihlášku podávám dne: 

400 Kč

400 Kč

2 600 Kč

2 600 Kč

1 200 Kč
Pracovní pozice: výše členského příspěvku
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• První technologie v ČR 
bez vlepených bazí

• Na všechny přední systémy

• Materiál titan 
nebo slitina Cr-Co

Titanové baze pro individuální 
ZrO2 abutmenty – dostupné pro 
přední implantologické systémy.

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

BioCam® Frézované konstrukce na implantáty

BioCam_1_3_v3.indd   1 27.02.12   14:56

reklama

Pozvánka

>>>>Prezident a Rada FEPPD vás srdečně zve na vý-
roční Valné shromáždění (AGM) a  2. evropské Sympo-
zium pro zubní techniky.

Cílem této akce je zvýšení výměny informací tím, že 
je zubním technikům v celé Evropě dána možnost se-
tkat se s kolegy, partnery a politickými činiteli. Ke zvý-
šení úrovně evropské spolupráce mezi evropskými 
zubními techniky v loňském roce FEPPD přijala novou 
iniciativu - vytvořila platformu, událost, kdy se zubní 
technici mohou setkat s kolegy z celé Evropy.

FEPPD SYMPOZIUM 2012
EVROPA versus GLOBALIZACE
Stále prostor pro zubní techniky v Evropě!
Pátek 4. a sobota 5. května 2012
NOVOTEL NICE CENTRUM, Nice, Francie

Děláme všechno pro to, aby se mnozí z členů FEPPD 
mohli zúčastnit této akce, zorganizovali jsme kombi-
naci klasické Valné hromady a obnovené verze Futu-
reday. Jenže toto současné Futureday znamená, že 
Sympozium nebude uzavřené jednání, ale bude pří-
stupné pro všechny zubní techniky a zubní lékaře, fir-
my a politické činitele. Využijeme také příležitost zís-

kat od firem nějakou další finanční podporu.

Je důležité zmínit, že i když náklady na AGM + Sympo-
zium ve srovnání s minulostí vzrostly, tato kombinace 
bude levnější, protože delegáti, kteří se chtěli účastnit 
řádného Valného shromáždění a akce Futureday, mu-
seli platit dvakrát za hotelové a cestovní náklady.

Pokládáme proto za velmi důležité, obeznámit všech-
ny účastníky s tím, že jsme pro tuto událost stanovili 
70 osob jako maximální počet.

Doufáme, že všichni pozitivně zareagujete a uvítáte, 
že se vaše federace budou moci účastnit a být pří-
tomny. Žádáme všechny členské federace o podpo-
ru této události mezi svými členy, na svých interneto-
vých stránkách a ve svých časopisech.

Prosím, neváhejte nás kontaktovat, pokud budete po-
třebovat další informace.

Upřímně doufáme, že se k nám přidáte, aby bylo Valné 
shromáždění a Sympozium úspěšné. Děkujeme vám 
předem za váš zájem a účast a těšíme se na setkání 
v Nice, Francii. <<<

POZVÁNKA
Na výroční Valné shromáždění (AGM) 
a  2. evropské Sympozium pro zubní techniky

Správná dálnice směrem
k úspěšné budoucnosti
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>>> Akademie dentální techniky, o.s. se od roku 
2004 systematicky věnuje zvyšování odborné úrov-
ně studentů středních a vyšších zdravotnických škol 
v oboru zubní technik. Od uvedeného roku pořádá 
za podpory Komory zubních techniků ČR a význam-
ných firem dentálního trhu mezinárodní studentskou 
soutěž  DentCup. Od roku 2011, ve spolupráci se Sva-
zem studentů stomatologie ČR, přizvala do této sou-
těže i všechny studenty stomatologie a nabídla tak 
studentům obou oborů prostor k většímu vzájemné-
mu poznávání a budování dentálního týmu v ČR. Stu-
dentům stomatologie v roce 2011 v rámci Pražských 
dentálních dnů pořádáním workshopů „Zubní labora-
toř budoucnosti“ více představila práci zubního tech-
nika a to včetně možnosti si tuto práci vyzkoušet.

Na základě dlouhodobých poznatků a zkušeností zís-
kaných jak v zubotechnické praxi, tak při pořádání 
výše uvedené soutěže Akademie v roce 2011 podala 
v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměst-
nanost na Ministrstvo práce a sociálních věcí ČR gran-
tový projekt s názvem Úspěšný zubní technik. Projekt 
byl v prosinci 2011 schválen jako 18. nejúspěšnější z 85 
schválených projektů (celkově jich v rámci programu 
bylo podáno 319). Podání projektu podpořili předsta-
vitelé Stomatologické komory ČR, Komory zubních 
techniků ČR a Asociace zdravotnických škol ČR. 

Projekt, jehož celkový rozpočet je 5.600.000 Kč nabíd-
ne v letech 2012 a 2013 celkem 64 mladým absolven-
tům středních a vyšších zdravotnických škol oboru 

zubní technik z celé České republiky praktické kurzy, 
kde získají špičkové znalosti a dovednosti potřebné 
pro výkon jejich povolání. Pro naplnění tohoto zámě-
ru plánuje Akademie spolupracovat nejen se všemi 
uvedenými profesními organizacemi, ale ráda by spo-
lupracovala i s významnými firmami v oboru a i jed-
notlivými odborníky oboru zubotechnického i stoma-
tologického.

Projekt bude oficiálně zahájen 1. března 2012 a pro-
to upozorňujeme odbornou veřejnost na webové 
stránky www.dentalacademy.cz, kde bude možné 
najít v průběhu března podrobné informace k celé-
mu projektu a to včetně výběrových řízení a přihlášky 
do kurzů. Zde najdete i informace o výběrových říze-
ních na lektory jednotlivých kurzů, které se uskuteční 
od července 2012.

V březnu ve spolupráci se zdravotnickými školami 
v ČR bude probíhat oslovení studentů. Při výběru 
frekventantů bude kladen důraz na jejich vážný zá-
jem o obor a budou upřednostněni ti, kteří prokáží, že 
v oboru zůstanou pracovat. Jeden kompletní výukový 
program bude složen z 8 kurzů a bude trvat 27 dnů. 

Témata jednotlivých kurzů a jejich stručný popis:

1. Základní praktické dovednosti ZT v  praxi -  
 cílem kurzu jsou základní praktické dovednosti  
 nutné pro samostatnost a zlepšení manuální  
 zručnosti technika

AKADEMIE DENTÁLNÍ TECHNIKY ZÍSKALA 
GRANT PRO VZDĚLÁVÁNÍ MLADÝCH 
ABSOLVENTŮ V OBORU ZUBNÍ TECHNIK
Jindra Ševčíková, Hynek Míka
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2. Artikulátor a jeho použití v praxi I - cílem kurzu  
 je praktické použití  artikulátoru při výrobě prote- 
 tické práce

3.  Protetická implantologie I  - cílem kurzu je   
 technika výroby korunky a můstku na implantát

4. Výroba korunek a  můstků pomocí technolo- 
 gie CAD/CAM I - cílem kurzu je získání základních  
 dovedností při počítačovém designování korunky  
 a tříčlenného můstku

5. Keramický kurz I - cílem kurzu je zhotovení kera- 
 mické korunky press technikou

6.  Keramický kurz II - cílem kurzu je získání pokro- 
 čilých zkušeností při nanášení klasických práško- 
 vých keramických hmot na konstrukci  a zvládnutí  
 správné modelace morfologie zubu

7.  Snímací náhrady - moderní a progresivní techno- 
 logie - cílem kurzu je  výroba snímací náhrady 

8.  Management dentální techniky - cílem kurzu  
 je zvládnutí základních manažerských, marketin- 
 gových a prodejních dovedností

Každý rok vzniknou 4 pracovní skupiny po 8 lidech, 
kteří se budou školit od července do srpna ve školí-
cích střediscích po celé České republice. Budou vybrá-
na taková školící střediska, která nabídnou dostatečné 
odborné zázemí.  I zde je prostor pro provozovatele 
školících center. V projektu je počítáno s uhrazením 
nákladů na pronájmy školících středisek, školitelů 
a i účastníkům kurzů bude hrazeno ubytování, stravo-
vání a částečně i jízdné.

Akademie nabízí všem laboratořím a klinickým cen-
trům možnost získat do zaměstnaneckého poměru 
úspěšné absolventy kurzu, kteří jim nejen díky ab-
solvovaným kurzům ušetří významné finanční pro-
středky na doškolování mladých absolventů, ale urč-
tě budou mít takové znalosti, že budou schopni se 
okamžitě zařadit do plnohodnotného pracovního 
procesu. 

Zaměstnavatelům 17 nejúspěšnějších absolventů 
bude nabídnuta finanční podpora na mzdové pro-
středky po dobu 3 měsíců. <<<

Za Akademii dentální techniky, o.s.
Jindra Ševčíková

Hynek Míka 
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>>> Vývoj lidské společnosti směrem ke společnos-
ti informační je evidentní. Nástup digitalizace přinesl 
nebývalý rozvoj a rozšíření internetu, dnes i do mobil-
ních zařízení. Je tedy možné na většině povrchu ze-
měkoule, kde je k dispozici příslušný digitální signál, 
komunikovat se zbytkem světa.

A co je podstatné, digitalizace změnila nebo mění 
řadu lidských činností, výrobu hmotných statků pře-
devším. V této oblasti hovoříme o technologiích  
CAD/CAM.

CAD – Computer Aided Design 
- volně přeloženo počítačem podporovaná konstrukce

CAM – Computer Aided Manufacturing 
- volně přeloženo počítačem podporovaná výroba

Spojení těchto dvou pojmů v praxi představuje sys-
tém, který od zobrazení myšlenky až po finální vý-
robek probíhá digitálně. Produktivitu práce posunul 
nejméně o jeden řád vpřed.

V oblasti výroby konstrukcí pro dentální náhrady, ob-
zvláště konstrukcí rozsáhlých, je tradiční výroba v la-
boratoři ve srovnání s technologií CAD/CAM nee-
fektivní. S využitím externí služby frézovacího centra 

odpadá pro laboratoř množství k tradiční výrobě po-
třebného času a materiálu, a také nutnost vysoké in-
vestice do drahých výrobních zařízení.
Postup lze jednoduše shrnout:
1.  Skenerem se pořídí digitální obraz modelu, v pří- 
 padě intraorálního skeneru přímo obraz požado- 
 vané rekonstruované oblasti v dutině ústní, 
2.  výkonným programovým vybavením (CAD) se  
 umožní v systému rychle a přesně vytvořit virtuál- 
 ní obraz zhotovované konstrukce,  
3.  tento obraz odešle laboratoř, případně přímo  
 zubní lékař, který používá skener intraorální a sám  
 modeluje vnější tvar zubní náhrady, do frézovací- 
 ho centra,
4.  řádově v několika desítkách hodin, nebo jed- 
 notkách dnů, obdrží zákazník frézovacího centra  
 zpět požadovanou, velmi přesně vyrobenou  
 konstrukci.

Skenery mohou pracovat na různých principech, 
osvědčené jsou například výrobky společnosti  3sha-
pe z Dánska, pracující na principu rozkmitaného lase-
rového paprsku (princip též nazývaný čárový skener). 
Software CAD dodává obvykle výrobce skeneru. Zmí-
něný 3shape dodává jedno z nejlepších programo-
vých vybavení skenerů na současném světovém trhu. 
Velmi důležitý, lépe „klíčový“ je stálý vývoj software 
v souladu s vývojem dentálního oboru a úzkou sou-
činností s tímto oborem. 

Uživatel systému 3shape tak dostává průběžně aktua-
lizované programové verze (update, upgrade) a mož-
nost v předstihu před uživateli jiných systémů mode-
lovat dentální konstrukce s prvky, které jsou v oboru 
nové.

Modelování zubních náhrad z hlediska funkce a es-
tetiky je pro konečného pacienta velmi významné, 
a s rostoucími technickými možnostmi digitaliza-
ce rostou i nároky pacientů. Alespoň těch, kteří jsou 
ochotní zaplatit nadstandardní kvalitu (amalgam, 
nebo keramika?).

Je samozřejmě v první linii na lékaři, aby pacientovi 
vysvětlil rozdíl jednotlivých možných alternativ, aby 
pacient pochopil přednost nákladnější alternativy 
před tou levnější. A z toho vyplývající prospěch pro 
jeho zdraví.

Virtuální modelování před tím tradičním má tu před-

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE DEFINITIVNĚ 
ZAKOTVILY TAKÉ V ZUBNÍM LÉKAŘSTVÍ
Luboš Zachoval, 
frézovací centrum konstrukcí pro dentální náhrady ZrO2 s.r.o.

PŘÍSPĚVEK K DIGITALIZACI V OBLASTI VÝROBY ZUBNÍCH NÁHRAD - 1. DÍL
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nost, že nevyžaduje žádný materiál a tedy jakékoliv 
změny nic nestojí. Jen kliknutí myší nebo tah myší 
za čáru či plochu, kterou měníme. 

To vede v důsledku k jednoduchému dosažení lepší 
funkčnosti i estetiky, neboť jakákoliv změna je jedno-
duchá a rychlá.

Frézovací centrum ZrO2 s.r.o. používá, ve spoluprá-
ci s dentální laboratoří EURODENT - Tomáš Skoupý, 
skenovací technologii 3shape, práce však přijímá z ja-
kýchkoliv otevřených či uzavřených systémů. Každý 
výrobek prochází kontrolou kvalifikovaného zubního 
technika.

Konstrukce jsou zhotovovány na nejmodernější 5osé 
průmyslové frézce, nikoliv na frézce laboratorní. Jed-
ná se o produkt společnosti Sauer GmbH, typ HSC Ul-
trasonic 20, která slučuje technologii vysokorychlost-
ního frézování HSC a obrábění s pomocí ultrazvuku 
(Ultrasonic). Pouze pro představu, stroj váží 4,5 tuny, 
což je základ přesnosti spolu s vysokou produktivitou 
práce.

Vynikající přesnost konstrukcí zhotovovaných techno-
logií CAD/CAM potvrzují všichni uživatelé, kteří dávají 
přednost kvalitě. Ne všechna frézovací centra takovou 
přesnost mohou garantovat. Je totiž závislá na tech-
nické úrovni všech prvků systému, v neposlední řadě 
moderní frézky.

Laboratoř na vysoké technické úrovni tak významně 
zvýší produktivitu své práce. Ta však neznamená pro-
pouštění pracovníků, jak se mnozí domnívají. Naopak. 
Může zajistit servis pro více lékařů, a významně zvýšit 
svůj obrat.

Odpově́ d na otázku, proč frézovat, je tedy právě zde.
Profit pacienta je vedle vysoké kvality a vynikající es-
tetiky zubní náhrady také v tom, že konstrukce je zho-
tovená z vysoce homogenního materiálu, který je 
vyroben průmyslovým způsobem. Tomu odpovídá 
životnost a funkčnost zubní náhrady.
 
Některé praktické pohledy
Nabídka prvků systémů,  kterými jsou vybaveny den-
tální laboratoře či lékaři, tj. skener a software CAD, je 
široká a liší se svojí technickou a řekněme také estetic-
kou a ergonomickou úrovní.

U skeneru je rozhodující parametr počet sejmutých 
bodů za vteřinu a hustota skenovacích drah a tomu 
poplatná schopnost sejmout povrch tvarově velmi 
členitý v potřebném detailu, a přesnost, s jakou digi-
tální obraz snímaného objektu vytvoří. 

U programového vybavení významnou roli hraje ar-
chitektura stavby programu, která se promítá mimo 
jiné v prostředí, v němž obsluha s programem pracu-
je. V praxi to znamená, zda je obsluha vedená intuitiv-
ně mezi jednotlivými kroky pracovního postupu, jinak 

řečeno, jak příjemně se jí s programem pracuje,  a ko-
lik dalších kroků musí dlouho hledat nebo naopak ko-
lik jich program nabízí automaticky. Od toho je závis-
lá radost nebo „otrava“ z práce s takovým systémem, 
a hlavně produktivita práce.

Levný systém má pravidelně také omezené možnosti. 
V tomto pohledu je významná škála indikací, které lze 
v systému vytvářet. To při současném rychlém vývoji 
hlavně v implantační oblasti může znamenat nemož-
nost používat takový systém ve velmi krátké budouc-
nosti. Prostě proto, že „to nové“ neumí.

A co hraje roli nejvýznamnější, je servis. Sebedoko-
nalejší systém je k ničemu, když nefunguje, a servis-
ní technik, pokud vůbec, přijede za týdny. Nebo je 
potřeba zařízení někam poslat, aniž máte náhradu 
do doby návratu opraveného zařízení zpět.

Rozhodující servis u těchto vysoce sofistikovaných 
systémů je však v oblasti programového vybavení. 
Začíná kvalifikovaným školením obsluhy při pořízení 
nového zařízení, a pokračuje průběžným zdokonalo-
váním během práce, v každém případě s příchodem 
nových verzí nebo nových funkcí programu. Dobré je 
mít „přítele na telefonu“, kvalifikovaného školitele, kte-
rému lze zavolat, když nevíme, kudy kam.

Obvyklá reakce obsluhy zařízení, když se jí něco neda-
ří, je konstatování „ten program to neumí“.

Moje dvacetiletá praxe v oboru skenování ukazu-
je, že  více jak 90% případů takových konstatování je 
nepravda. Pravda je, že „to neumí“ obsluha. Ale proč? 
Ve většině případů proto, že považuje zdokonalovací 
školení za zbytečné, anebo proto, že „šéf(ka)“ považu-
je peníze za školení za zbytečně vyhozené.

Před nákupem skeneru a software se vyplatí získat re-
ference u uživatelů. Seriózní prodejce by je měl po-
skytnout. Reference především od špičkových pra-
covišť. Mohu doporučit EURODENT – Tomáš Skoupý, 
Brno. <<<
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>>> V minulém čísle jste se dověděli v našem se-
riálu o retenčních deskách  v článku od MUDr. Bau-
mruka o působení fixních aparátů. Nedílnou sou-
částí fixních aparátů jsou různé druhy pomocných 
zařízení, které napomáhají při ortodontické léčbě.                                                                                                       
Dnes si představíme základní pomocné zařízení k fix-
ním aparátům:
n  TPO – transpalatinální oblouk                                                                                                                                
n Lingvální oblouk                                                                                                                                           
n Bi Helix, Quad Helix                                                                                                                                       
n Nákusná palatinální deska                                                                                                                                         
n Intruzní deska                                                                                                                                            
n Nance deska                                                                                                                                            
n Vestibulární oblouk                
                                                                                                                           
K příslušenství fixního aparátu patří vedle kroužků, 
zámků, oblouků a ligatur další intraorální a extraorální 
zařízení. V následujících řádcích si některá z nich před-
stavíme.        
                                                                                                                                                                                          
Transpalatinální oblouk - posiluje kotvení a upra-
vuje postavení laterálních zubů. Je zhotoven z drátu 
o průměru 0,9 mm, překlenuje patro a s kroužky na prv-
ních molárech je buď pevně připájen nebo zasunut 
do kanyly. Transpalatinální oblouk se dělá se zásobní-
kem, bez zásobníku nebo s rameny na premoláry. Tak 
jako ostatní ortodontické aparáty, tak i palatinální ob-

louk má několik modifikací. Na obr. 2 je znázorněn Wi-
liamsův oblouk s ramenem na druhý molár. Na obr. 3 
vidíme transpalatinální oblouk s rameny na premoláry.

Lingvální oblouk - je kotevní oblouk používaný 
v dolní čelisti. Je zhotoven z drátu 0,9 mm a dělá se 
se zásobníkem v oblasti druhých premolárů nebo 
bez zásobníků. Je vytvarován v ideálním oblouku 
z lingvální (orální) strany v rozsahu 3-3 a pak přechází 
v sublingvální části, až k 5-5, kde se vytvoří zásobník 
a oblouk je napájen na molárové kroužky. Druhá va-
rianta je bez zásobníků v oblasti druhých premolárů.
   
Bi Helix nebo Quad Helix je ortodontický přístroj 
pro horní zuby. Je přiadaptován do molárových kanyl 

PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ K FIXNÍM 
APARÁTŮM
Marián Svorad

2.

4.

3.

5.

1.

Marián Svorad

5. Lingvální oblouk 

1. - 4. Transpalatinální 
oblouk
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a má dva nebo čtyři aktivní zásobníky, které rozšiřují 
oblouk úst, aby se získal prostor pro stěsnané zuby, ro-
tace molárů se současným rozvojem zubního oblou-
ku nebo zlepšil zkřížený skus, kde horní zuby jsou sklo-
něné orálně. Zhotovuje se z drátů 0,9 mm z jednoho 
kusu. Zásobníky začínají ve výšce špičáků a prodlužují 
se distálně pod moláry, kde se zhotoví druhý zásob-
ník, odkud drát směřuje do molárových kanyl a pokra-
čuje pod premoláry. Je primárně použit ve smíšeném 
chrupu a u rozštěpových pacientů.

Nákusná palatinální deska - používá se při léč-
bě hlubokého skusu. Jedná se o akrylátovou destič-
ku, umístěnou za horními řezáky a opatřenou drátě-
nými opěrnými trny vyvedenými na okluzní plochy 
zpravidla prvních premolárů. Destička je upevněna 
v kanylách na molárových kroužcích pomocí ocelo-
vého drátu 0,9 mm. Toto zařízení lze používat součas-
ně s nasazeným plným horním fixním aparátem. Dále 
umožňuje nalepit dolní zámky, což je díky překusu 
řezáků často nemožné. Další výhodou je snadná apli-
kace a demontáž, estetika a rychlá úprava hlubokého 
skusu. Za nevýhody lze považovat horší hygienické 
podmínky a relativní problémy s fonací po nasazení.

Intruzní deska - je pryskyřičná deska umístěná v ob-
lasti patra, od kterého odstává asi 3 mm, spojená 
drátěnnými rameny o síle 0,9 mm do molárových ka-
nyl. Působením tlaku jazyka na pryskyřičnou část do-
chází k intruzi molárů.

Nance deska - pryskyřičná deska umístěná za horními 
frontálními zuby na patře, spojená drátěnými rameny 
o síle 0,9 mm. Kotví polohu horních molárů po distalizaci.

Vestibulární oblouk – používá se na udržení retence 
po ortognátní chirurgii nebo rychlé maxilární expanzi. 

2.1

2.1

6.

7.

8.

9.

11.

10.

12. 13.

6. - 7. Bi Helix - Quad Helix 

8. - 9. Nákusná palatinální 
deska 

10. Intruzní deska

11. Nance deska 

12 - 15. Vestibulární oblouk 
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14.

16.

20.

18.

15.

17.

21.

19.

Součástí fixního aparátu je vestibulární oblouk z ne-
rezavějícího ocelového drátu o průměru 1,1 mm za-
vedeného do vestibulárních kanyl pro extraorální tah. 
Jinou možností je transpalatinální oblouk dle Goshga-
riana, příp. přechodně kombinace těchto dvou oblou-
ků. Na obr. 12 vidíme nakroucen vestibulární oblouk 
na operačních modelech, obr. 13 je detail na ukončení 
oblouku a umístění do kanyly a na obr. 14-15 je nasaze-
ný vestibulární oblouk v ústech.        

                
Transfer systém Orthorama 
Pomocné zařízení k fixním aparátům, 

které jsou snímací, děláme pomocí transfer systému 
Orthorama. 
 
Vlaječky se umístí do kanyl na kroužcích v ústech 
a zhotoví se otisk (obr. 16, 17). Po vyjmutí otisku (obr. 18)  
se vyndají vlaječky z kanyl v ústech a přenesou se 
do otisku i s pomocným kroužkem s kanylou a opatr-
ně přilepí voskem (obr. 19). Následně odlijeme otisk ka-
mennou sádrou (obr. 20) Po zatuhnutí sádry a sejmutí 
otisku máme přesnou registraci situace v dutině ústní, 
podle které můžeme přesně zhotovit snímatelné pří-
davné zařízení k fixním aparátům (obr. 21). <<<

16. - 21. Transfer systém 
Orthorama
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>>> Od 1. ledna 2012 nastala v legislativě řada změn. 
Mnohé změny se týkají i zákoníku práce. A protože 
každý zubní technik, ať již v roli zaměstnavatele, nebo 
zaměstnance, přijde se zákoníkem práce do styku, při-
pravili jsme pro vás novinky v této oblasti. Změn nena-
stalo málo a zabývat se všemi by daleko přesahovalo 
rámec tohoto článku, a proto se podíváme jen na ty 
nejdůležitější, které by mohly zubní techniky zajímat. 
Asi nejzajímavější bude nová podoba dohody o pro-
vedení práce, které bude z toho důvodu věnována 
největší pozornost. Podíváme se také na nová pravidla 
zkušební doby nebo pracovních poměrů na dobu ur-
čitou, na změnu definice závislé práce a na nové pod-
mínky odstupného. 

Dohoda o provedení práce
Novela zákoníku práce výrazně pozměňuje pravi-
dla dohody o provedení práce. Dohoda o provede-
ní práce je jedním ze tří základních pracovněprávních 
vztahů, v nichž může být vykonávána závislá práce. 
Další dva vztahy jsou pracovní smlouva a dohoda o 
pracovní činnosti. A protože velmi často dochází k zá-
měně pojmů dohoda o provedení práce a dohoda o 
pracovní činnosti, pojďme si na úvod pro úplnost shr-
nout základní charakteristiky všech tří pracovněpráv-
ních vztahů. Tyto charakteristiky již budou zahrnovat 
změny, které platí od roku 2012. V dalším textu se pak 
samozřejmě budeme těmito změnami podrobněji za-
bývat.

Pokud se podíváme na povinné (podstatné) náleži-
tosti pracovní smlouvy, bude se jednat o druh práce, 
který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykoná-
vat, místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má 
být práce vykonávána a den nástupu do práce. Do-
hoda o provedení práce pak musí obsahovat dobu, 
na kterou se dohoda uzavírá, výši odměny a podmín-
ky jejího poskytování a vymezení pracovního úkolu. 
V dohodě o pracovní činnosti pak nesmí chybět sjed-
nané práce, sjednaný rozsah pracovní doby, doba, na 
kterou se dohoda uzavírá, výše odměny a podmínky 
jejího poskytování.

Podstatný je dále rozsah pracovní doby: v případě 
pracovní smlouvy se jedná o max. 40 hodin týdně, 
dohoda o provedení práce nesmí přesáhnout 300 
hodin za kalendářní rok a dohoda o pracovní činnosti 
polovinu týdenní pracovní doby.

Doplatek do minimální mzdy je u pracovní smlouvy 
ve výši rozdílu mezi mzdou dosaženou v kalendářním 
měsíci a příslušnou minimální měsíční mzdou nebo 
ve výši rozdílu mezi mzdou připadající na jednu od-
pracovanou hodinu a příslušnou minimální hodino-
vou mzdou (použití hodinové nebo měsíční minimál-
ní mzdy se sjedná, stanoví nebo určí předem, jinak 
se pro účely doplatku použije minimální hodinová 
mzda), resp. ve výši rozdílu mezi platem dosaženým 
v kalendářním měsíci a příslušnou minimální měsíční 
mzdou. Dohoda o provedení práce i dohoda o pra-
covní činnosti má tento doplatek ve výši rozdílu mezi 
výší odměny připadající na jednu hodinu a příslušnou 
minimální hodinovou mzdou.

Právo na cestovní náhrady zakotvuje pracovní smlou-
va. Dohoda o provedení práce pouze v případě, že je 
toto právo sjednáno a je-li současně sjednáno místo 
pravidelného pracoviště zaměstnance; má-li však za-
městnanec vykonat pracovní úkol v místě mimo obec 
bydliště, má právo na cestovní náhrady, bylo-li jejich 
poskytnutí sjednáno, i když není sjednáno místo pra-
videlného pracoviště. Dohoda o pracovní činnosti pak 
také právo na cestovní náhrady zakotvuje, je-li sjedná-
no a je-li současně sjednáno místo pravidelného pra-
coviště zaměstnance.

Dohoda o provedení práce má tedy, na rozdíl od do-
hody o pracovní činnosti nebo pracovního poměru, 
jež jsou uzavírány zpravidla na delší dobu, ať určitou 
nebo neurčitou, spíše jednorázový charakter. Obvyk-
le se jedná o splnění ojedinělého, nárazového úkolu. 
Dohoda o provedení práce je vhodná zejména tam, 
kde není možno zajistit splnění určitého pracovního 
úkolu kmenovými zaměstnanci v rámci plnění jejich 
běžných povinností vyplývajících z pracovního po-
měru nebo jestliže sjednání dohody vyžaduje zvláštní 
povaha takového úkolu.

Představme si tedy situaci, kdy zubní technik mezi za-
městnanci nemá takového člověka, který by vzhle-
dem ke své kvalifikaci, specializaci, praxi či vytížení 
mohl požadovaný úkol splnit, nebo kdy specifičnost 
a charakter takového úkolu, jenž se vyskytl ojedině-
le a nárazově, vylučuje uzavření pracovního poměru 
nebo se jeho sjednání či uzavření dohody o pracovní 
činnosti jeví zbytečnou komplikací. Cílem dohody o 
provedení práce by tedy mělo být sjednání k zajiště-

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE 
A OSTATNÍ ZMĚNY V ZÁKONÍKU PRÁCE 
V ROCE 2012

Ing. R. Šmídová, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická 
v Praze

Vystudovala Vysokou školu 
ekonomickou v Praze, 
kde v současné době 
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a oceňování podniku jako 
odborný asistent. Vedle 
výuky předmětů Finanční 
analýza a plánování podniku 
a Oceňování podniku se 
věnuje výzkumu v této 
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na domácích i zahraničních 
konferencích. Specializuje 
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ní pracovní síly pro plnění určité výjimečné nebo na-
hodilé zakázky zaměstnavatele. Není však vyloučeno, 
aby na dohodu o provedení práce byla vykonávána i 
opakující se nebo déletrvající činnost.

Mnohé zubní techniky však mohl trápit dosavadní li-
mit rozsahu práce, na který se dohoda o provedení 
práce uzavírala, neboť tento nesměl být vyšší než 150 
hodin v kalendářním roce. S účinností od 1. ledna 2012 
se tento limit zvýšil na 300 hodin, což jistě přispěje k 
dalšímu rozšíření využití dohody o provedení práce, 
respektive jí zakládaného pracovněprávního vztahu 
v praxi.

V praxi se také běžně stává, že zaměstnanec vykonává 
práci pro jednoho zaměstnavatele na základě různých 
dohod o provedení práce. Mezi týmž zaměstnavate-
lem a zaměstnancem tak může být sjednáno i něko-
lik dohod o provedení práce v jednom kalendářním 
roce, třeba opakovaně, ovšem rozsah práce v nich do-
hromady (celkově) nesmí přesáhnout 300 hodin za 
kalendářní rok. Dohoda o provedení práce může být 
uzavřena i na déletrvající pracovní výkon, například 
na dobu jednoho roku, ale eventuelně i na delší dobu 
nebo také na dobu neurčitou. Počet sjednaných, re-
spektive odpracovaných hodin však nesmí být vyšší 
než 300 za kalendářní rok.

Pro snazší pochopení si ukažme několik příkladů. Zub-
ní technik může uzavřít dohodu o provedení práce na 
dobu jednoho kalendářního roku s tím, že zaměstna-
nec podle ní bude vykonávat práce vždy 25 hodin v 
kalendářním měsíci. Celkový součet hodin tak nepře-
sáhne 300 pracovních hodin v kalendářním roce. Dal-
ším příkladem je uzavření dohody o provedení práce 
na dobu neurčitou s tím, že zaměstnanec bude vy-
konávat práce dle potřeby zaměstnavatele, ale vždy 
nejvýše 300 hodin za kalendářní rok. Dohoda o pro-
vedení práce může být také uzavřena na dobu určitou 
1 roku, a to 2. kalendářního pololetí jednoho roku a 1. 
kalendářního pololetí následujícího roku, na sjednaný 
objem práce 600 hodin, s tím, že zaměstnanec bude 
vykonávat práci vždy 50 hodin v kalendářním měsíci. 
Celkový počet hodin tak také nepřesáhne 300 hodin v 
kalendářním roce. Jak vidno, dohoda o provedení prá-
ce umožňuje pro praxi různá řešení. 

Jak jsme si již zvykli, nic není zadarmo a všechno má 
svá pro a proti, a tak když dostaneme od státu navýše-
ní limitu pro rozsah prací, musíme počítat s nějakým 
jiným omezením.  Od 1. ledna 2012 jsou totiž nově i 
zaměstnanci činní na dohodu o provedení práce 
účastni nemocenského pojištění. Naštěstí však jen v 
těch kalendářních měsících, za něž jim je zúčtován za-
počitatelný příjem z takové dohody ve výši přesahující 
10 000 Kč. Přesáhne-li tedy v jednom měsíci příjem z 
dohody o provedení práce 10.000 Kč, je nutno odvést 
pojištění. To platí i pro případy, kdy zaměstnanec čin-

ný na základě dohody o provedení práce bude vyko-
návat v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele 
více takových dohod a úhrn započitatelných příjmů 
ze všech těchto dohod (u téhož zaměstnavatele) pře-
sáhne v kalendářním měsíci částku 10.000 Kč.

Zaměstnavatel není v případě dohod o provede-
ní práce povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní 
dobu, a tak může zaměstnanec pracovat například 
podle potřeb zaměstnavatele, na základě konkrét-
ních ad hoc výzev („objednávek“) k nástupu do práce 
apod. Pro účely poskytování náhrady odměny z do-
hody o pracovní činnosti a nově od 1. ledna 2012 i do-
hody o provedení práce v době prvních 14 a v období 
do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních 
dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karanté-
ny) však platí pro zaměstnance pracujícího na zákla-
dě dohody zaměstnavatelem stanovené rozvržení tý-
denní pracovní doby do směn, které je zaměstnavatel 
povinen pro tyto účely předem určit.

Z toho vyplývá, že zaměstnavatel je i v případě do-
hody o provedení práce, a to alespoň fiktivně, pokud 
jsou u zaměstnance splněny podmínky účasti na ne-
mocenském pojištění, povinen stanovit rozvržení tý-
denní pracovní doby do směn a tyto směny předem 
určit. Podle povahy a podmínek konkrétní dohody, 
může tedy v praxi jít o faktické, ale i jen fiktivní, roz-
vržení týdenní pracovní doby do směn, které nemusí 
odpovídat skutečnému průběhu vykonávaných prací, 
avšak podle něhož bude zaměstnanci v případě vzni-
ku dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény 
poskytována náhrada odměny z dohody za podmí-
nek stanovených v zákoníku práce. 

Nepochybně bude toto opatření přinášet do praxe 
mnoho úskalí, protože u některých pracovních úkolů 
nelze přesně určit dobu trvání práce, nýbrž jen přibliž-
ně předpokládat její rozsah. Rozvržení pracovní doby 
bude tedy velmi obtížné. 

Shrňme si také náležitosti dohody o provedení práce. 
Nově od 1. ledna 2012 musí být v této dohodě uvádě-
na doba, na kterou se uzavírá. V dohodě musí být dále 
sjednána výše odměny a podmínky pro její poskyto-
vání, dále vymezení pracovního úkolu, případně před-
pokládaný rozsah práce, pokud eventuálně nevyplý-
vá přímo z vymezení pracovního úkolu.

A jak je zakotvena odměna v souvislosti s výší mini-
mální mzdy? Přestože je výše odměny smluvní zá-
ležitostí a věcí dohody mezi zaměstnavatelem a za-
městnancem, musí zaměstnavatel respektovat sazbu 
minimální mzdy. Sjednaná odměna by měla odpoví-
dat charakteru práce, pracoviště nebo vykonané prá-
ci a měla by být přiměřená. Nedosáhne-li odměna z 
dohody výše minimální mzdy, je zaměstnavatel povi-
nen zaměstnanci poskytnout doplatek ve smyslu a za 
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podmínek § 111 odst. 3 písm. c) zákoníku práce, tedy 
ve výši rozdílu mezi výší odměny připadající na jednu 
hodinu a příslušnou minimální hodinovou mzdou, a 
to bez ohledu na jeho zaviněnou či nezaviněnou nižší 
výkonnost. Sečteno podtrženo, smluvní volnost týka-
jící se odměny z dohody o provedení práce je tedy 
limitována povinností respektovat při sjednávání výše 
odměny minimální mzdu.

Podívejme se ještě na cestovní náhrady. Ty je možné 
poskytnout i zaměstnanci, který koná pro zaměstna-
vatele práci na základě dohody o práci konané mimo 
pracovní poměr. V dohodě však musí být toto prá-
vo sjednáno. Sjednáno musí být i místo pravidelné-
ho pracoviště zaměstnance. Prakticky to znamená, že 
z dohody o provedení práce bude zaměstnanci ply-
nout právo na cestovní náhrady, pokud si jejich po-
skytování přímo a výslovně sjedná v této dohodě. 
Po obsáhlejším rozboru dohody o provedení práce se 
ještě stručně podívejme na ostatní podstatnější změ-
ny, které zákoník práce přináší. 

Odstupné
Namísto odstupného (ve výši nejméně trojnásobku 
průměrného měsíčního výdělku) bude zaměstnanci, 
který okamžitě zruší pracovní poměr, náležet náhra-
da mzdy (platu) ve výši průměrného výdělku za dobu, 
která odpovídá délce výpovědní doby, tedy za dva 
měsíce.

Pro nevyplacení mzdy, platu nebo jejich náhrady 
bude moci zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní 
poměr do 15 dnů po období jejich splatnosti, nikoliv 
termínu splatnosti. 

Výše odstupného při rozvázání pracovního pomě-
ru z důvodů organizačních změn (tzv. organizačních 
výpovědních důvodů) je nově odvozována od doby 
trvání pracovního poměru ke dni jeho skončení: po-
kud bude pracovní poměr trvat méně než jeden rok, 
odstupné bude činit jednonásobek průměrného vý-
dělku, pokud bude trvat alespoň jeden rok, ale méně 
než dva roky, pak to bude dvojnásobek průměrného 
výdělku, a u pracovního poměru v délce alespoň dva 
roky ve výši trojnásobku průměrného výdělku. 

Vzhledem k tomu, že mnoho zubních techniků za-
městnává na dohodu o provedení práce, bude dů-
ležitou novinkou i to, že potvrzení o zaměstnání (tzv. 
zápočtový list) budou povinni vydat zaměstnanci i při 
skončení dohody o provedení práce.

Zkušební doba
V počítání času se znovu rozlišuje mezi dobami a lhů-
tami, jako to dělal zrušený zákoník práce do 31. prosin-
ce 2006, což bude mít význam zejména pro počítání 
délky zkušební doby. Maximální délka zkušební doby 
u vedoucích zaměstnanců může nově činit až šest 

měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovní-
ho poměru, pro „řadové“ zaměstnance se maximální 
délka nemění a zůstává na úrovni nejvýše tří měsíců. 
Zkušební doba může být přitom sjednána maximál-
ně v délce poloviny sjednané doby trvání pracovní-
ho poměru na dobu určitou. Sjednaná délka zkušeb-
ní doby se bude prodlužovat jen o dobu celodenních 
překážek v práci, nově též o dobu celodenní dovo-
lené. Už nebude přípustné zrušit pracovní poměr ve 
zkušební době jinak než písemně, např. ústně – pro 
zrušení pracovního poměru ve zkušební době je nově 
předepsána výhradně písemná forma a současně sta-
noveno pravidlo, že pracovní poměr skončí dnem do-
ručení oznámení o zrušení pracovního poměru dru-
hému účastníku pracovního poměru, není-li v něm 
uveden den pozdější. 

Pracovní poměr na dobu určitou
Dobu trvání pracovního poměru na dobu určitou 
mezi týmiž smluvními stranami nebude podle nově 
formulovaného zákoníku práce možné sjednat na 
dobu přesahující tři roky, přičemž tato doba bude 
moci být ode dne vzniku prvního pracovního pomě-
ru na dobu určitou opakovaně sjednána nebo pracov-
ní poměr na dobu určitou prodloužen (za opakování 
pracovního poměru na dobu určitou se bude pova-
žovat rovněž i jeho prodloužení) nejvýše dvakrát (cel-
kem tedy může být sjednána doba určitá mezi tím-
též zaměstnancem a tímtéž zaměstnavatelem třikrát 
za sebou).

Jestliže od skončení předchozího pracovního pomě-
ru na dobu určitou uplyne doba tří let, k předchozí-
mu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž 
smluvními stranami se už nebude přihlížet. Dosavadní 
výjimky z omezení sjednávání pracovního poměru na 
dobu určitou se vyjma zvláštní právní úpravy agentur-
ního zaměstnávání ruší. 

Změna definice závislé práce
Dosavadní definice závislé práce, která obsahuje bez 
bližšího rozlišení souhrn charakteristických znaků, se 
mění tak, že pojmové znaky, již závislou práci určují (tj. 
osobní výkon práce zaměstnancem ve vztahu nadří-
zenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, 
jménem zaměstnavatele a podle jeho pokynů), jsou 
odděleny od podmínek, za nichž musí být závislá prá-
ce vždy vykonávána (tj. za mzdu, plat nebo odměnu 
za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v 
pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popř. na 
jiném dohodnutém místě). Jsou-li tedy naplněny po-
jmové znaky závislé práce (první skupina – znaků), musí 
být taková práce vykonávána vždy jen za podmínek 
uvedených ve skupině druhé. Toto zpřesnění definice 
závislé práce má svůj účel, a to zejména vyloučit do-
savadní nesprávnou interpretaci, kdy podle některých 
účelových výkladů jde o závislou práci jen tehdy, jsou-li 
naplněny všechny znaky současně (kumulativně). <<<



Cena zahrnuje: 
n     hodnotu vlastní publikace

n korespondenční a telefonické poradenství ve věci 

zavedení účetní metodiky, dle standardů

 předkládaného manuálu

n vyhotovení nákladových a cenových kalkulací

n garanci správnosti

Revoluční ceny*: 
50%   sleva v 1. roce, cena 2.250 Kč
40%   sleva ve 2. roce, cena 2.700 Kč
30%   sleva ve 3. roce, cena 3.150 Kč
20%   sleva ve 4. roce, cena 3.600 Kč
10%   sleva v 5. roce, cena 4.050 Kč

Kalkulujte tržně!    Za 5let ušetříte  6.750 Kč

Revoluční kalkulace
pro revoluční období 2012-2017
. . . krok po kroku, rok po roku k tržním cenám!

Česká stomatologická akademie, Matušova 982, Rumburk, tel.: 412 384 013, kalkulace@dentalcare.cz,  www.dentalmax.cz

* Běžná cena 4.500 Kč (s DPH). 
Slevy na „revoluční kalkulace“ platí jen  při 
objednávce kalkulací  na následujících 5 let.
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Kolymbia
Na východním pobřeží Rhodu 12 km jižně od Faliraki leží 
Kolymbia. Centrem střediska je tříkilometrová eukalypto-
vá alej, která vede k oblázkové, písečno – oblázkové pláži 
a malému přístavu. Na promenádě jsou taverny, bary 
a obchody. Kolymbia je místem vhodným pro klidnou 
dovolenou.

Hotel Mikri Poli Rhodos 4*
Vyhledávaný prázdninový hotelový komplex leží jen ně-
kolik minut chůze od centra městečka Kolymbia s mno-
ha tavernami, obchůdky a možnostmi zábavy (300 m). 
Aquapark ve Faliraki je vzdálen cca 15 km.  Součástí hote-
lu je několik budov. V hlavní budově je vstupní hala s re-
cepcí, dvě restaurace), klenotnictví, minimarket, v další 
části komplexu koutek s PC hrami, 3 sladkovodní bazé-
ny s odděleným bazénkem pro děti a skluzavkou, bary 
u bazénů, terasa s lehátky a slunečníky zdarma, dětské 
hřiště. Moderní rodinné pokoje mají koupelnu, WC, vy-
soušeč vlasů, TV/sat. s hudebním kanálem, individuální 
klimatizaci, ledničku, trezor (za poplatek), balkon nebo 
terasu. Pokoje se skládají ze 2 místností a jsou rozděleny 
zatahovacími dveřmi. Velikost pokoje je cca 29 m2. Dále 
pak prostornější rodinné pokoje superior s 2 místnostmi 
oddělenými dveřmi. Velikost pokoje je cca 31 m2. Další 
variantou jsou pokoje u moře. Dětská postýlka na vy-
žádání, zdarma. Internetový koutek a WiFi za poplatek.  
www.mikripoli.gr

Pláž
Hotel leží cca 100 m od oblázkové pláže, od níž je oddě-
len nefrekventovanou silnicí. Lehátka, slunečníky a osuš-
ky za poplatek. Doporučujeme boty do vody.

Sportovní nabídka, zábava
Zdarma tenisové kurty, fotbal, basketbal, stolní tenis, fit-
ness, aerobik, za poplatek biliár. Pro děti jsou připraveny 
v průběhu dne i večer animační pořady, pro dospělé hry 
a večerní zábava.

Stravování
Zajištěno formou All Inclusive:
•	 snídaně	formou	bufetu	(07.00–10.00	hod.)
•	 oběd	formou	bufetu	také	v	restauraci	u	bazénu			
 (12.30-14.30 hod.)
•	 večeře	formou	bufetu	v	hlavní	restauraci	(19.00-	 	
 21.30 hod.), dětské menu možné v restauraci 
 u bazénu (od 17.45 hod.)
•	 teplé	a	studené	občerstvení	u	bazénu
 (10.00–12.00 a 14.30–18.00 hod.)
•	 zmrzlina	(14.00–16.00	hod.)
•	 odpolední	káva	a	čaj	se	zákuskem	v	restauraci	
 u bazénu (16.00–17.00 hod.)
•	 nealkoholické	a	alkoholické	nápoje	v	baru	u	bazénu 
 (10.00–23.00 hod.)
•	 studené	večerní	občerstvení	v	hlavním	baru	
 (22.00-23.30 hod.)

Fakultativní výlety
Popisy a orientační ceny k výletům zašleme na přání spo-
lečně s instrukcemi k pobytu.

Letecké spojení, letenky a časy letů
Letecké spojení je zajištěno na charterovém letu. Leten-
ky, časy odletů a příletů, včetně veškerých pokynů k od-
letu Vám budou doručeny 2 - 5 dní před odletem. Veš-
keré informace rádi sdělíme kdykoliv před plánovaným 
odletem telefonicky, nebo e-mailem.

Cena zahrnuje
Leteckou přepravu, stravování formou All Inclusive, uby-
tování na 7 nocí, pojištění. Na přání lze rezervovat poža-
dované místo v letadle.

Cena nezahrnuje
Fakultativní výlety, připojištění Fischer Plus (připojištění 
je nedílnou součástí zájezdu), parkovné.

CENA  
Doprovod    19.990 Kč
Školné s pobytem       23.990 Kč
1. dítě 2 – 14 let v doprovodu 2 dosp. osob  
v rodinném pokoji           5.990 Kč
2. dítě 2 – 14 let v doprovodu 2 dosp. osob  
v rodinném pokoji         9.990 Kč
Letištní taxy a palivové poplatky     
(aktuálně k 31. 8. 2011)      3.990 Kč
Příplatek pro dospělou osobu za rodinný 
pokoj Superior    3.290 Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj    7.690 Kč
Příplatek pro dospělou osobu 
v bungalovech u moře   3.990 Kč
Příplatek za pokoj s výhledem 
na moře/dosp. os.   1.190 Kč
Sleva na 3. dospělou osobu 
v rodinném pokoji   2.000 Kč
Parkovné GO – parking, 8 dní        800 Kč
Připojištění Fischer Plus      590 Kč
Prodloužení pobytu   na doptání

RHODOS
L É K A Ř S K É  S Y M P Ó Z I U M

Nejslunnější řecký ostrov Rhodos je naprosto ideálním místem pro letní pobyt. Po našich zkušenostech z minu-
lých návštěv se sem velice rádi vracíme a také ho rádi doporučujeme pro svou pohodu a pohostinnost. Rhodos 
je čtvrtý největší řecký ostrov. Ibiškový ostrov, který podle legendy daroval božský otec Zeus bohu slunce Heli-
ovi, je plný působivých protikladů. Jsou zde prázdninová střediska pulzující rušným denním i nočním životem, 
hlavní město s kosmopolitním rázem, malé pitoreskní vesničky, mnohakilometrové písečné a oblázkové pláže 
a skalnaté zálivy. Rozhodně zde nemůžete vynechat návštěvu hlavního města, termálních lázní Kalithea, Lindo-
su – nejkrásnější egejské osady se zachovalou akropolí, nebo údolí motýlů v Petaloúdes.
Vskutku odpočinkový pobyt vhodný i pro rodiny s dětmi je plný relaxace i poznání. Návštěvou jednoho z nej-
větších vodních parků v Evropě ve Faliraki umocníte letní radovánky pro vaše děti. U jedné z oblázkových pláží 
s průzračným mořem je umístěn náš hotel, s úchvatnou řeckou i mezinárodní kuchyní, který nabízí několik zákoutí 
s bazény, kde můžete buď v klidu relaxovat, nebo užívat se svými ratolestmi.

Naše mínění

Přihlášky a info: Česká stomatologická akademie, Matušova 982, Rumburk, tel.: 412 384 013, skoleni@dentalcare.cz, www.dentalplus.cz

Ostrov slunečního boha Helia

3. - 10. července 2012
Aktivní pobyt
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>>> Tak tu máme druhý ročník soutěže „Škola roku“, 
který začal vlastně už předáním cen za ročník první 
na říjnovém Pragodentu.

Přibyly nám školy, které se zúčastní a díky jejich stu-
dentům se nám zvýšila konkurence. Letos pro nás 
sponzor, stejný jako vloni – firma Interdent, po doho-
dě s profesní organizací vybral dvě soutěžní práce:

- Částečnou snímací náhradu II. třídy, skeletovou ná-
hradu – přední a zadní patrový třmen s protiskusem, 
pro hodnocení je třeba náhradu odevzdat dokonče-
nou, připravenou k odevzdání pacientovi.

- Druhou prací je konstrukce pod metalokeramiku, 
dolní frontální můstek 3-2, 3, odevzdání ve fázi opís-
kované konstrukce.

Měli jsme trochu zpoždění, ale 8. ledna odjeli učitelé 
z přihlášených škol, někteří z Prahy a dva jsme nabíra-
li v Brně, na školení do slovinského Celje. Firma Inter-
dent zde má úžasné moderní školící centrum a všich-
ni se již těšili na novinky i na školitele pana Mihaela 
Skazu.

Harmonogram školení a práce je poměrně nabitý, 
ale nedá se nic dělat. Učitelé musí zkusit vyrobit vše, 
co následně předají svým studentům a ti toto zúročí 
ve své soutěžní práci.

Napadá mě jen, že je veliká škoda, že není více času, 
město Celje je krásné a bylo by úžasné ho celé projít 
– tak snad někdy...

Učitelé se vrátili, plni nadšení pro další práci, je domlu-
ven a sepsán materiál, potřebný ke zhotovení soutěž-
ních prací, vyměnili jsme si otisky a začínáme praco-
vat. Firma Interdent nás zaveze slíbeným materiálem 
a teď už bude záležet jen na naší šikovnosti, nadšení 
a pozornosti.

Studenti se moc těší, učitelé jsou připraveni – může-
me začít.

Přeji všem, aby jim šla práce od ruky, aby je bavila 
a aby byli spokojeni s tím, co odevzdají.

Vyhrát může jen ten nejlepší, tak se snažte a my se už 
nyní těšíme na výsledek.

Uzávěrka druhého ročníku je 29. 6. 2012.

Reakce vyučujících:
Ve dnech 9. – 13. 1. 2012 jsem se zúčastnila školení fir-
my Interdent ve slovinském Celje, které bylo předsko-
kanem celostátní soutěže oboru zubní technik „Ško-
la roku“. Školení bylo velkým přínosem pro vyučující, 
kteří své zkušenosti předají na svém oboru kolegům 
a také studentům. Výuka na naší škole bude opět obo-

ŠKOLA ROKU – II. ROČNÍK
Jana Černá

PR - článekVZDĚLÁVÁNÍ
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hacena o nové technologické postupy a materiálové 
vybavení. Velké poděkování za soutěž „Škola roku“ 
i za školení pro firmu Interdent.    

Bc. Petra Doubravová, VOŠZ a SZŠ HK

Při školení ve Slovinsku jsem získala nové zkušenos-
ti a informace, které jsou velmi přínosné. Chtěla bych 
velmi poděkovat firmě Interdent za příjemný týden. 
Těším se na další ročník soutěže Škola roku. Všem zú-
častněným přeji hodně štěstí.           

 Alice Novotná, Nymburk

Školení ve Slovinsku proběhlo v příjemné pracovní 
atmosféře. Všichni jsme pracovali se zájmem. Školitel 
Mihael Skaza předváděl postup na moderním zaříze-
ní, kdy se snímá práce kamerou a přenáší se na velkou 
obrazovku, proto jsme se nemuseli tísnit kolem sto-
lu, ale všichni jsme viděli ze svého pracovního místa 
na ruce školitele. To se nám líbilo, ale ještě více by se 
nám líbilo takové zařízení ve škole. Pokud nám firma 
Interdent bude nabízet školení, semináře, kurzy, vždy 
se jich s kolegy rádi zúčastníme.
  Miloslava Jarošová, Praha

Ve slovinském Celje jsme měli velmi podrobný pra-
covní program na téma „Precizní lití“, pod vedením 
školitele Mihaela Skazi. Celý pracovní týden probíhal 
opět jako loňský rok perfektně s vysokým pracovním 
nasazením všech zúčastněných. 

Pracovali jsme ve špičkově vybavené laboratoři firmy 
Interdent  na nejnovějších přístrojích a s moderní-
mi materiály. Zhotovovali jsme konstrukci dolního 

frontálního můstku připravenou na napalování ke-
ramických hmot a částečnou snímatelnou náhradu 
II. třídy. 

Majitel firmy Interdent pan Zagožen nám při společné 
slavnostní večeři v Celje sdělil, že byl v říjnu loňského 
roku na Pragodentu velice spokojen s průběhem ce-
lého prvního ročníku soutěže „Škola roku“ a byl vel-
mi potěšen vyrovnaností prací všech soutěžících škol. 
Proto by rád i nadále rozšiřoval a upevňoval vzájem-
nou spolupráci.

Jsem přesvědčena, že získané praktické i teoretické 
znalosti využijeme se svými studenty při zhotovování 
jak soutěžních prací, tak i v běžné výuce v našich škol-
ních laboratořích. Vyhodnocení soutěže „Škola roku“ 
proběhne opět na Pragodentu v tomto roce.

Miroslava Hnízdilová, Ústí nad Labem

V první řadě chci poděkovat Komoře zubních techni-
ků, firmě Interdent, paní Janě Černé, Petře Doubravové 

VZDĚLÁVÁNÍ
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3. školitel Mihael Skaza
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a všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili do orga-
nizace druhého ročníku „Škola roku“.

Zahraniční školení v sídle firmy Interdent bylo ve všech 
směrech přínosné. Nejenom, že jsme se seznámili 
s možnostmi zpracování nových materiálů (Interfine 
K+B Speed, ModelCast S), ale také jsme měli dosta-
tek času na upřímné a přátelské popovídání o rados-
tech i starostech, které dnešní doba v oboru zubního  

technika přináší. Především bych chtěl vyzvednout 
ochotu a profesionalitu kolektivu firmy Interdent,  
srdečnost a vstřícnost majitele firmy, díky kterému 
jsme mohli navštívit vlastní továrnu firmy a okusit vý-
tečné slovinské speciality.

Celkově hodnotím tuto akci jako velmi přínosnou, 
nejenom pro mne jako zubního technika, ale přede-
vším pro mou práci učitele na SZŠ, kde tyto poznatky 
mohu zúročit.

Bc. Pavel Ingr, DiS., Brno

Školení ve firmě Interdent ve Slovinsku probíhalo 
v příjemném a přátelském prostředí školícího stře-
diska v Celji. Školitel Mihael Skaza nás během týdne 
podrobně seznámil s pracovním postupem a trpělivě 
provedl všemi fázemi výroby soutěžních prací. 

Český zástupce firmy Michal Nový se o nás po celý po-
byt dobře staral a celá parta učitelů z různých zdravot-
nických škol ČR jsme si velmi dobře rozuměli. Pracova-
li jsme s plným nasazením celý týden. 

Kromě cíle, který mělo školení splnit – proškolit nás 
tak, abychom mohli předat potřebné znalosti studen-
tům našich škol, jsme také měli spoustu příležitostí vy-
měňovat si vzájemné zkušenosti s výukou na jednotli-
vých školách, což bylo také velkým přínosem.

Školení hodnotím všemi směry pozitivně a děkuji 
všem organizátorům.

Mgr. Eva Staroštíková  <<<

PR - článekVZDĚLÁVÁNÍ
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VZDĚLÁVÁNÍ

Kód akce: V-11
KOVOKERAMIKA - MISTROVSKÝ  
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Čeněk Neruda
Termín a místo konání: 
26. - 27. 3. 2012 - Školicí laboratoř Milevsko
Téma kurzu: Individuální vrstvení keramických 
hmot VMK Master, použití Professional Kitu, Ak-
zentu a Interna. Řešení barevně náročnějších re-
konstrukcí ve frontálním úseku.
Cena kurzu: 6 700 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Školicí laboratoř Vita Labor Čeněk Neruda, 
mobil: 602 302 002, e-mail: neruda@vitalabor.cz, 
internet: www.vitalabor.cz

Kód akce: E-2
TEPELNÉ TVAROVÁNÍ FÓLIÍ  
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Milan Kořánek
Termín a místo konání: 
29. - 30. 3. 2012 - Školicí laboratoř Milevsko
Téma kurzu: Praktické využití techniky vakuově 
tepelného tvarování folií v zubní laboratoři (indivi-
duální lžíce, chrániče chrupu, dlahy, nosiče bělicích 
přípravků, provizorní můstky atd.)
Cena kurzu: 5 200 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Školicí zubní laboratoř Milan Kořánek,
mobil: 777 635 190, e-mail: koranek@koranek.cz, 
internet: www.koranek.cz

Praktické školení
FLEXITE TECHNOLOGIE                      
ZISKÁNÍ VYSOKÉHO POVRCHOVÉHO 
LESKU A OPRAVY FLEXITE PROTÉZ  
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Věra Hejnová
Termín a místo konání: 
30. - 31. 3. 2012; 9 - 17 hod. - D&CT, s.r.o.  - DENTAS
(Mánesova 8, 120 00 Praha 2)
Téma kurzu: Účastnici se seznámí s technologii  
FLEXITE. Přednáška s promítáním a diskusí. Instruk-
tor zhotoví 1 částečnou náhradu z Flexite supre-
me materiálu a 1 částečnou náhradu z Acetalu na 
studijních modelech a předvede kompletní tech-
nologii. Každý účastník si pod vedením instrukto-
ra zhotoví flexite částečnou náhradu na studijních 
modelech, které obdrží v ceně kurzu. Po dobu ško-
lení občerstvení zajištěno.
Cena kurzu: 5 900 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Monika Szücsova, tel: 222 252 055, 
email: dentas@dct.cz; web: www.dentas.cz

Kód akce: E-5
TEPELNÉ TVAROVÁNÍ FÓLIÍ 
V ORTODONCII  
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Marián Svorad
Termín a místo konání: 
30. - 31. 3. 2012 - Dental Training Centrum Praha
Téma kurzu: Praktické využití techniky vakuově 
tepelného tvarování folií v ortodoncii.
Cena kurzu: 4 500 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel: 274 783 114, 274 814 404,
email: interdent@interdent.cz; web: www.interdent.cz

Kód akce: B-2
VYTYČOVACÍ TECHNIKA  
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Ralf Deselaers
Termín a místo konání: 
2. - 4. 4. 2012 - Školicí laboratoř Milevsko
Téma kurzu: Anatomická modelace okluzních 
plošek ve vztahu k funkčním polohám mandibuly 
- okluzální kompas.
Cena kurzu: 6 600 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 12 kreditů
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel: 274 783 114, 274 814 404,
email: interdent@interdent.cz; web: www.interdent.cz

Praktické školení
GALILEO - LASEROVÉ SVAŘOVÁNÍ
(teoretické  školení s praktickou ukázkou)
Přednášející: Hynek Rožnovský
Termín a místo konání: 
3. 4. 2012; 10 hod. - Hotel Tereziánský dvůr 4*
(Jana Koziny 336, Hradec Králové)
Téma kurzu: Školení má 2 části. První část je te-
oretická - využití v praxi, triky a chyby při použití 
laseru. V druhé části praktická ukázka:
a) snímací náhrady
- oprava rozlomeného skeletu
- úprava a přidání lité spony
- přidání retence do skeletu
b) zatavení dírky v korunce
- nastavení krátké korunky
- spojení rozřízlého můstku
- úprava kývajícího můstku
pomocí spotu laseru
Cena kurzu: 1 490 Kč vč. DPH
Bodová hodnota:  4 kredity
Kontakt: Monika Szücsova, tel: 222 252 055, 
email: dentas@dct.cz; web: www.dentas.cz

Praktické školení
ZHOTOVENÍ SNÍMATELNÝCH 
A FIXNÍCH NÁHRAD POMOCÍ 
TERMOPLASTICKÝCH MATERIÁLŮ   
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Karel Špička
Termín a místo konání: 
3. 4. 2012 - Brno
Cena kurzu: 2 900 Kč vč. DPH
Kontakt: Krbec Dent s.r.o., tel.: 377 223 380, 
email: info@krbec.cz, internet: www.krbec.cz

Praktické školení
ZHOTOVENÍ SNÍMATELNÝCH 
A FIXNÍCH NÁHRAD POMOCÍ 
TERMOPLASTICKÝCH MATERIÁLŮ   
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Karel Špička
Termín a místo konání: 
5. 4. 2012 - Brno
Cena kurzu: 2 900 Kč vč. DPH
Kontakt: Krbec Dent s.r.o., tel.: 377 223 380, 
email: info@krbec.cz, internet: www.krbec.cz

Praktické školení
IPS E.MAX ALL CERAMIC 
(teoretická část a praktické předvedení)
Přednášející: Ondřej Adam
Termín a místo konání: 
5. - 6. 4. 2012; 9 hod. - HENRY SCHEIN DENTAL 
(Libušská 210, Praha 4)
Téma kurzu: IPS e.max Ceram pro frontální můst-
kovou rekonstrukci. Presování, Individualizace 
a příprava pro fazetování konstrukce z lithium di-
silikátu pro náhradu tří frontálních zubů v případě 
chybějícího malého řezáku. Vysvětlení teorie vrst-
vení s IPS e.max Ceram v individuálních odstínech 
a charakterizacích, demonstrace odlišného postu-
pu při použití různé translucence konstrukčního 
materiálu. Demonstrace a následná vlastní reali-
zace účastníky kurzu.Školení je určené pro zub-
ní techniky, kteří prošli naším úvodním kurzem 
a techniky již používající celokeramický systém IPS 
e.max all ceramic.
Cena kurzu:  5 900 Kč vč. DPH
Bodová hodnota:  8 kreditů
Kontakt: Monika Szücsova, tel: 222 252 055, 
email: dentas@dct.cz; web: www.dentas.cz

Kód akce: M-2
ZÁSUVNÉ SPOJE ACRYLOCK  
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Milan Kořánek
Termín a místo konání: 
11. - 13. 4. 2012 - Školicí laboratoř Milevsko
Téma kurzu: Zhotovení konstrukce fixní a sníma-
telné části protetické náhrady, při použití dvou va-
riant zásuvných spojů Acrylock.

Cena kurzu: 6 300 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 12 kreditů
Kontakt: Školicí zubní laboratoř Milan Kořánek,
mobil: 777 635 190, e-mail: koranek@koranek.cz, 
internet: www.koranek.cz

Kód akce: V-34
SNÍMACÍ PROTETIKA  
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Tom Arslanian
Termín a místo konání: 
12. - 13. 4. 2012 - Dental Training Centrum Praha
Téma kurzu: Teorie výběru zubů podle fyziogno-
mie obličeje, registrace mezičelistních vztahů, sta-
vění zubů podle ověřených pravidel, anatomická 
modelace náhrady měkkých tkání, základní pravi-
dla správné adheze protézy.
Cena kurzu: 5 500 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel: 274 783 114, 274 814 404,
email: interdent@interdent.cz; web: www.interdent.cz

Odborný kurz
DUROPONT KOMPOZITNÍ MATERIÁL 
NA ZHOTOVENÍ KORUNEK A MŮSTKŮ  
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Věra Hejnová
Termín a místo konání: 
13. 4. 2012; 9 - 17 hod. - D&CT, s.r.o.  - DENTAS
(Mánesova 8, 120 00 Praha 2)
Téma kurzu: Instruktor zhotoví 1 korunku na stu-
dijním modelu a předvádí modelaci a kompletní 
vrstvení na kovovou korunku. Účastnici se seznámí  
s možnostmi využití Duropont systémem od f. No-
vodent. Přednáška s promítáním a diskusí. Po dobu 
školení občerstvení zajištěno.
Cena kurzu: 2 450 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 4 kreditů
Kontakt: Monika Szücsova, tel: 222 252 055, 
email: dentas@dct.cz; web: www.dentas.cz

Odborný kurz
FLEXITE - TEORETICKÉ ŠKOLENÍ  
S PRAKTICKÝM PŘEDVÁDĚNÍM 
OPRAV A DOKONALÉ OPRACOVANÍ, 
LEŠTĚNÍ TERMOPLASTŮ K ZÍSKANÍ 
VYSOKÉHO LESKU  
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Věra Hejnová
Termín a místo konání: 
14. 4. 2012; 9 - 17 hod. - D&CT, s.r.o.  - DENTAS
(Mánesova 8, 120 00 Praha 2)
Téma kurzu: Instruktor zhotoví 1 částečnou ná-
hradu z Flexite supreme materiálu a 1 částečnou 
náhradu z Acetalu a Novopress Plus lící akrylátu na 
studijních modelech a předváde kompletní tech-
nologii. Účastnici se seznámí s technologii FLEXITE 
a Novodent lící technologii. Přednáška s promítá-
ním a diskusí.
Cena kurzu: 2 450 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 4 kreditů
Kontakt: Monika Szücsova, tel: 222 252 055, 
email: dentas@dct.cz; web: www.dentas.cz

Kód akce: H-1
HERACERAM  
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Jakub Hošek
Termín a místo konání: 
16. - 17. 4. 2012 - Školicí laboratoř Milevsko
Téma kurzu: Individuální vrstvení keramických 
hmot z materiálu HeraCeram. Seznámení s teorií 
(modelace, opracování, vhodné slitiny) i praxí (1 
model, 2 zirkoniové kapny (Zr02) a 1 kapna kovo-
vá (CoCr).
Cena kurzu: 5 500 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel: 274 783 114, 274 814 404,
email: interdent@interdent.cz; web: www.interdent.cz

PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ JARO 2012
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Praktické školení
SVĚTEM CAD/CAM
FIXNÍ NÁHRADY SNADNO A RYCHLE
(teoretické  školení s praktickou ukázkou)
Přednášející: Richard Doležal
Termín a místo konání: 
17. 4. 2012; 10 hod. - Konferenční Centrum CITY 
(Na Strži 65/1702, Praha 4)
Téma kurzu: Využijte jedinečné příležitosti srov-
nání CAD/CAM systémů, které jsou na českém 
trhu (3Shape, Sirona, DeguDent, AmannGirrbach, 
Straumann a další). Dozvíte se nejenom proč po-
užívat CAD/CAM systémy, ale především odpověď 
na otázku, který z mnoha systému je právě pro 
Vás ten pravý. Přímo na místě jsou k dispozici pro 
praktické ukázky CAD/CAM systémy od různých 
výrobců.
Cena kurzu: 1 590 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 4 kredity
Kontakt: Monika Szücsova, tel: 222 252 055, 
email: dentas@dct.cz; web: www.dentas.cz

Praktické školení
ZHOTOVENÍ KOMBINOVANÉ 
NÁHRADY KOTVENÉ ZÁSUVNÝMI 
SPOJI A TO KULIČKOU FIRMY 
BREDENT  
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Tomáš Skoupý
Termín a místo konání: 
17. - 19. 4. 2012 - Brno
Téma kurzu: Certifikovaný kurz pro zubní techni-
ky ve spolupráci s NCO NZO Brno.
Cena kurzu: ZDARMA
Kontakt: Krbec Dent s.r.o., tel.: 377 223 380, 
email: info@krbec.cz, internet: www.krbec.cz

Kód akce: V-23
VM SYSTÉM  
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Čeněk Neruda
Termín a místo konání: 
19. - 20. 4. 2012 - Školicí laboratoř Milevsko
Téma kurzu: Vrstvení keramiky VM13, VM9, VM7 
na konstrukce z různých materiálů (Alumina, Zir-
kon a kov) v systému VITA VM.
Cena kurzu: 5 900 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Školicí laboratoř Vita Labor Čeněk Neruda, 
mobil: 602 302 002, e-mail: neruda@vitalabor.cz, 
internet: www.vitalabor.cz

Praktické školení
KOVOKERAMIKA - NORITAKE EX-3 
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Miroslav Mádl
Termín a místo konání: 
20. - 21. 4. 2012; 9 - 17 hod. - D&CT, s.r.o.  - DENTAS
(Mánesova 8, 120 00 Praha 2)
Téma kurzu: Každý účastník si pod vedením in-
struktora zhotoví 1 korunku na studijních mode-
lech, které obdrží v ceně kurzu. Seznámíse základ-
ní teorii o Noritake  EX-3 a na modelech si vyzkouší 
práci s kovokeramickým materiálem. Přednáška  
s promítáním a diskusí. Po dobu školení občerst-
vení zajištěno.
Cena kurzu: 4 900 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Monika Szücsova, tel: 222 252 055, 
email: dentas@dct.cz; web: www.dentas.cz

Odborný kurz
ECLIPSE HANDS-ON 
(teoretické školení s praktickým předváděním)
Přednášející: Peter Schwieren 
(překlad: Bohumil Konečný)
Termín a místo konání: 
20. - 21. 4. 2012 - Praha (místo bude upřesněno)
Téma kurzu: Co je to ECLIPSE? Dlahy + zaváděcí 
šablony + provizoria + rebaze + opravy (praktic-
ké předvedení) skeletové protézy + kombinované 
práce (prakt. část). In-Joy: fazetovací světlem tuh-
noucí materiál ECLIPSE. Hands-on: praktické zho-
tovování protéz pod vedením lektora
Cena kurzu: 4 980 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Monika Szücsova, tel: 222 252 055, 
email: dentas@dct.cz; web: www.dentas.cz

Kód akce: I-5
PROTETIKA A IMPLANTÁTY  
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Milan Kořánek
Termín a místo konání: 
23. - 24. 4. 2012 - Školicí laboratoř Milevsko
Téma kurzu: Orientace v názvosloví, rozdělení 
jednotlivých konstrukčních dílů, zhotovení mode-
lu včetně gingivální masky, zhotovení kovové kon-
strukce nesené implantáty,
Cena kurzu: 7 900 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Školicí zubní laboratoř Milan Kořánek,
mobil: 777 635 190, e-mail: koranek@koranek.cz, 
internet: www.koranek.cz

Praktické školení
ARTIKULÁTOR
A OBLIČEJOVÝ OBLOUK
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Michal Koudelka
Termín a místo konání: 
24. 4. 2012; 10:30 hod. - OREA Hotel Voroněž I 4* 
(Křížkovského 47, Brno)
15. 5. 2012; 10:30 hod. - DOMYNO restaurant 
(Novodvorská 1010/14, Praha 4)
Téma kurzu: Školení je vhodné pro lékaře i tech-
niky. Přednáška je zaměřena především na praktic-
ky využitelné části artikulačních teorií. Nabízí mož-
nosti jednoduchých a účinných postupů při řešení 
každodenních problémů v praxi. Individualizace 
artikulátoru, nastavení sklonu kloubní dráhy, Ben-
netův úhel - metoda tří skusů, digitalizace procesu 
pomocí ARCUSdigma.
Cena kurzu: 790 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: zažádáno o 4 kredity u KZT 
a 50 kreditů u ČSK
Kontakt: Monika Szücsova, tel: 222 252 055, 
email: dentas@dct.cz; web: www.dentas.cz

Kód akce: V-13
KOVOKERAMIKA - MISTROVSKÝ  
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Čeněk Neruda
Termín a místo konání: 
25. - 26. 4. 2012 - Školicí laboratoř Ostrava
Téma kurzu: Individuální vrstvení keramických 
hmot VMK Master, použití Professional Kitu, Ak-
zentu a Interna. Řešení barevně náročnějších re-
konstrukcí ve frontálním úseku.
Cena kurzu: 6 700 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Školicí laboratoř Vita Labor Čeněk Neruda, 
mobil: 602 302 002, e-mail: neruda@vitalabor.cz, 
internet: www.vitalabor.cz

Praktické školení
KOVOKERAMIKA VITA VMK, 
INDIVIDUÁLNÍ VRSTVENÍ 
KERAMICKÝCH HMOT VMK 
PRO POKROČILÉ  
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Tomáš Skoupý
Termín a místo konání: 
26. - 27. 4. 2012 - Brno
Téma kurzu: Certifikované kurzy pro zubní tech-
niky ve spolupráci s Akreditovanou zubní labora-
toří  Eurodent.
Cena kurzu: 5 500 Kč vč. DPH
Kontakt: Krbec Dent s.r.o., tel.: 377 223 380, 
email: info@krbec.cz, internet: www.krbec.cz

Kód akce: L-1
PROTETIKA A ORTODONCIE  
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Marián Svorad
Termín a místo konání: 
28. 4. 2012 - Dental Training Centrum Praha
Téma kurzu: Seznámení s použitím speciálních 
ortodontických kleští na kroucení protetických 
spon pro částečně snímatelné náhrady. Ukázky 
a odstranění nejčastějších chyb při zhotovení drá-
těných částí zubních náhrad.
Cena kurzu: 2 200 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 4 kreditů
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel: 274 783 114, 274 814 404,
email: interdent@interdent.cz; web: www.interdent.cz

Praktické školení
CERCON CERAMLOVE
CELOKERAMICKÝ SYSTÉM 
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Martin Socha
Termín a místo konání: 
30. 4. 2012; 10 hod. - HENRY SCHEIN DENTAL 
(Mlýnská 225/44, Brno)
Téma kurzu: Fazetování celokeramikou Cercon 
Ceram Love na zirkonovou konstrukci. Jedinečný 
systém DVA V JEDNOM – V-Classic nebo V-3D ba-
revná stupnice. Základy keramiky, materiálová ar-
chitektura, termický management, individualizace 
korunky.
Cena kurzu: 2 490 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 4 kredity
Kontakt: Monika Szücsova, tel: 222 252 055, 
email: dentas@dct.cz; web: www.dentas.cz

Kód akce: B-1
SKELETY  
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Milan Kořánek
Termín a místo konání: 
2. - 4. 5. 2012 - Školicí laboratoř Milevsko
Téma kurzu: Vyhodnocení modelu s použitím pa-
ralelometru, návrh vhodných kotevních prvků, sta-
tika a geometrie budoucí skeletové náhrady. Zho-
tovení deskové náhrady se třemi kotevními prvky.
Cena kurzu: 6 900 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 12 kreditů
Kontakt: Školicí zubní laboratoř Milan Kořánek,
mobil: 777 635 190, e-mail: koranek@koranek.cz, 
internet: www.koranek.cz

Praktické školení
IPS INLINE/IPS INLINE ONE
KOVOKERAMICKÝ SYSTÉM 
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Hana Jelínková
Termín a místo konání: 
3.- 4. 5.2012; 9 hod. - HENRY SCHEIN DENTAL 
(Libušská 210, Praha 4)
Téma kurzu: Nanášení jednotlivých keramických 
hmot v rámci jedné rekonstrukce. Vrstvení základ-
ních a charakterizačních hmot pro maximálně 
přirozenou reprodukci korunky. Intenzivní efekty 
s hmotami Shade a Stains na povrchu korunky. 
Dynamika tvaru jednotlivých vrstev a povrchové 
struktury korunky.
Cena kurzu: 5 500 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Monika Szücsova, tel: 222 252 055, 
email: dentas@dct.cz; web: www.dentas.cz

Praktické školení
ZHOTOVENÍ KOMBINOVANÉ 
NÁHRADY KOTVENÉ ZÁSUVNÝMI 
SPOJI A TO KULIČKOU FIRMY 
BREDENT  
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Tomáš Skoupý
Termín a místo konání: 
8. - 10. 5. 2012 - Brno
Téma kurzu: Certifikovaný kurz pro zubní techni-
ky ve spolupráci s NCO NZO Brno.
Cena kurzu: ZDARMA
Kontakt: Krbec Dent s.r.o., tel.: 377 223 380, 
email: info@krbec.cz, internet: www.krbec.cz

Praktické školení
ZHOTOVENÍ SNÍMATELNÝCH 
A FIXNÍCH NÁHRAD POMOCÍ 
TERMOPLASTICKÝCH MATERIÁLŮ   
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Karel Špička
Termín a místo konání: 
9. - 11. 5. 2012 - Brno
Cena kurzu: 7 900 Kč vč. DPH
Kontakt: Krbec Dent s.r.o., tel.: 377 223 380, 
email: info@krbec.cz, internet: www.krbec.cz

Kód akce: V-28
BEZKOVOVÁ KERAMIKA A KOVOKE-
RAMIKA - MISTROVSKÝ KURZ  
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Petra Köhlhaas
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Termín a místo konání: 
10. - 11. 5. 2012 - Dental Training Centrum Praha
Téma kurzu: Individuální vrstvení korunky z ke-
ramiky VM 9 na konstrukci zhotovenou frézova-
cí technikou. Vrstvení keramiky VM 13 s důrazem 
na využití Vita Interno.
Cena kurzu: 7 500 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel: 274 783 114, 274 814 404,
email: interdent@interdent.cz; web: www.interdent.cz

Kód akce: V-32
PRESOVANÁ KERAMIKA 
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Milan Kořánek
Termín a místo konání: 
10.- 11. 5. 2012 - Školicí laboratoř Milevsko
Téma kurzu: Výroba celokeramické korunky v koneč-
ném tvaru presovací metodou z materiálu PM9 a in-
dividualizace dle švýcarského technika Xaviera Zahna.
Cena kurzu: 4 200 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 12 kreditů
Kontakt: Školicí zubní laboratoř Milan Kořánek,
mobil: 777 635 190, e-mail: koranek@koranek.cz, 
internet: www.koranek.cz

Kód akce: V-32
PRESOVANÁ KERAMIKA 
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Milan Kořánek
Termín a místo konání: 
10.- 11. 5. 2012 - Školicí laboratoř Milevsko
Téma kurzu: Výroba celokeramické korunky v ko-
nečném tvaru presovací metodou z materiálu PM9 
a individualizace dle švýcarského technika Xaviera 
Zahna.
Cena kurzu: 4 200 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 12 kreditů
Kontakt: Školicí zubní laboratoř Milan Kořánek,
mobil: 777 635 190, e-mail: koranek@koranek.cz, 
internet: www.koranek.cz

Praktické školení
NORITAKE CZR ZIRKONOVÁ 
CELOKERAMIKA 
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Filip Prokeš
Termín a místo konání: 
11. - 12. 5. 2012; 9 - 17 hod. - D&CT, s.r.o.  - DENTAS
(Mánesova 8, 120 00 Praha 2)
Téma kurzu: Instruktor zhotoví zirkonovou ko-
runku na studijních modelech a předvádí kom-
pletní vrstvení a mezivrstvové dobarvová-
ní. Účastnici se seznámí se základní japonskou 
technologii - Noritake CZR - materiálem. Kaž-
dý účastník si pod vedením instruktora zhoto-
ví korunku na studijních modelech, které obdrží  
v ceně kurzu. Přednáška s promítáním a diskusí.                                                                                                                     
Po dobu školení občerstvení zajištěno.
Cena kurzu: 4 900 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Monika Szücsova, tel: 222 252 055, 
email: dentas@dct.cz; web: www.dentas.cz

Praktické školení
IPS E.MAX 
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Robert Zubák
Termín a místo konání: 
15. - 16. 5. 2012; 9 hod. - HENRY SCHEIN DENTAL 
(Libušská 210, Praha 4)
Téma kurzu: Presování a vrstvení z keramických 
hmot IPS e.max Použití bezkovové keramiky IPS e.
max na tři různé indikace na rotovaných zubech 
ve frontálním úseku. První řezák - kapna z MO 
(střední opacita) ingotu, vrstvení keramikou, ko-
nečná úprava, efekty, glazura. Druhý řezák - cut-
back z LT (nízká translucence) ingotu, dovrstvení 
keramikou, konečná úprava, efekty, glazura. Špičák 
- velmi tenká fazeta z ingotu Value 1, dobarvení 
pomocí hmot stains, glazura. Každý účastník ob-
drží před kurzem model, na který si připraví vosko-
vou modelaci dle instrukcí.
Cena kurzu: 6 900 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Monika Szücsova, tel: 222 252 055, 
email: dentas@dct.cz; web: www.dentas.cz

Praktické školení
ZHOTOVENÍ SNÍMATELNÝCH 
A FIXNÍCH NÁHRAD POMOCÍ 
TERMOPLASTICKÝCH MATERIÁLŮ   
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Karel Špička
Termín a místo konání: 
23. - 25. 5. 2012 - Brno
Cena kurzu: 7 900 Kč vč. DPH
Kontakt: Krbec Dent s.r.o., tel.: 377 223 380, 
email: info@krbec.cz, internet: www.krbec.cz

Praktické školení
IPS E.MAX
BEZKOVOVÉ SYSTÉMY 
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Hana Jelínková
Termín a místo konání: 
24.– 25. 5. 2012; 9 hod. - HENRY SCHEIN DENTAL 
(Mlýnská 225/44, Brno)
Téma kurzu: Představení celokeramického systé-
mu IPS e.max. Využití jednotlivých komponentů 
pro částečné, klasicky vrstvené či plně anatomické 
rekonstrukce. Zhotovení korunek 11 press + dovrs-
tvení pomocí IPS e.max Ceram, 21 press faseta, 26 
press korunka - plně anatomický tvar, 16 konstruk-
ce ZrO2 + překrytí v plně anatomickém tvaru IPS 
e.max ZirPress.
Cena kurzu: 5 900 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Monika Szücsova, tel: 222 252 055, 
email: dentas@dct.cz; web: www.dentas.cz

Kód akce: V-41
VITA ROCKS SYMPOSIUM  
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Kolektiv školitelů
Termín a místo konání: 
25. 5. 2012 - Národní dům Praha
Téma kurzu: Celodenní série přednášek a work-
shopů předních evropských lektorů. Cena zahr-
nuje i občerstvení, raut a doprovodný večerní pro-
gram.
Cena kurzu: 2 490 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 4 kredity
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel: 274 783 114, 274 814 404,
email: interdent@interdent.cz; web: www.interdent.cz

Praktické školení
FLEXITE  TECHNOLOGIE - ZISKÁNÍ 
VYSOKÉHO POVRCHOVÉHO LESKU 
A OPRAVY FLEXITE PROTÉZ 
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Věra Hejnová
Termín a místo konání: 
25. - 26. 5. 2012; 9 - 17 hod. - D&CT, s.r.o.  - DENTAS
(Mánesova 8, 120 00 Praha 2)
Téma kurzu: Účastnici se seznámí s technologii  
FLEXITE. Přednáška s promítáním a diskusí. Instruk-
tor zhotoví 1 částečnou náhradu z Flexite supre-
me materiálu a 1 částečnou náhradu z Acetalu na 
studijních modelech a předvede kompletní tech-
nologii. Každý účastník si pod vedením instrukto-
ra zhotoví flexite částečnou náhradu na studijních 
modelech, které obdrží v ceně kurzu. Po dobu ško-
lení občerstvení zajištěno.
Cena kurzu: 5 900 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Monika Szücsova, tel: 222 252 055, 
email: dentas@dct.cz; web: www.dentas.cz

Praktické školení
ZHOTOVENÍ ZUBNÍCH NÁHRAD 
NA IMPLANTÁTY  
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: MUDr. Petr Blecha, Tomáš Skoupý
Termín a místo konání: 
29. - 31. 5. 2012 - Brno
Téma kurzu: Certifikovaný kurz pro zubní techni-
ky ve spolupráci s NCO NZO Brno.
Cena kurzu: ZDARMA
Kontakt: Krbec Dent s.r.o., tel.: 377 223 380, 
email: info@krbec.cz, internet: www.krbec.cz

Kód akce: V-7
KOVOKERAMIKA –POKROČILÍ 
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Čeněk Neruda

Termín a místo konání: 
30.- 31. 5. 2012 - Školicí laboratoř Ostrava
Téma kurzu: Individuální vrstvení keramických 
hmot z materiálu VM 13 a VMK Master. Použití Pro-
fessional Kitu, Akzentu, Interna a nově opálových 
a perlových hmot.
Cena kurzu: 5 500 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Školicí laboratoř Vita Labor Čeněk Neruda, 
mobil: 602 302 002, e-mail: neruda@vitalabor.cz, inter-
net: www.vitalabor.cz

Praktické školení
INLINE - INLINE ONE
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Roger Zünd (český překlad zajištěn)
Termín a místo konání: 
4. - 5. 6. 2012; 9 hod. - HENRY SCHEIN DENTAL 
(Libušská 210, Praha 4)
Téma kurzu: Vrstvení kovokeramiky IPS InLine 
na kovovou konstrukci ve frontálním úseku. Pou-
žití ekonomické varianty IPS InLine One v postran-
ním úseku. Dokončení pomocí Shade a Stains past.
Cena kurzu: 6 500 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Monika Szücsova, tel: 222 252 055, 
email: dentas@dct.cz; web: www.dentas.cz

Praktické školení
AMANNGIRRBACH ROADSHOW
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Richard Doležal
Termín a místo konání: 
5. 6. 2012; 10 hod. - Konferenční Centrum CITY 
(Na Strži 65/1702, Praha 4)
6. 6. 2012; 10 hod. - Hotel Tereziánský dvůr 4* 
(Jana Koziny 336, Hradec Králové)
Téma kurzu: Představení jedné z nejmoderněj-
ších technologií používaných v dentálním světě.
Cena kurzu: 1 590 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 4 kredity
Kontakt: Monika Szücsova, tel: 222 252 055, 
email: dentas@dct.cz; web: www.dentas.cz

Praktické školení
IPS E.MAX
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Roger Zünd (český překlad zajištěn)
Termín a místo konání: 
6. - 8. 6. 2012; 9 hod. - HENRY SCHEIN DENTAL 
(Libušská 210, Praha 4)
Téma kurzu: Různé způsoby využití celokeramic-
kého systému IPS e.max ve frontálním úseku. Vrst-
vení na kapnu z MO ingotu, cutback a dobarvení, 
velmi tenká estetická fazeta.
Cena kurzu: 8 490 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 12 kreditů
Kontakt: Monika Szücsova, tel: 222 252 055, 
email: dentas@dct.cz; web: www.dentas.cz

Kód akce: V-8
KOVOKERAMIKA –POKROČILÍ 
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Milan Kořánek
Termín a místo konání: 
7. - 8. 6. 2012 - Školicí laboratoř Milevsko
Téma kurzu: Individuální vrstvení keramických 
hmot z materiálu VM 13 a VMK Master. Použití Pro-
fessional Kitu, Akzentu, Interna a nově opálových 
a perlových hmot.
Cena kurzu: 5 500 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Školicí zubní laboratoř Milan Kořánek,
mobil: 777 635 190, e-mail: koranek@koranek.cz, 
internet: www.koranek.cz

Kód akce: V-35
SNÍMACÍ PROTETIKA  
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Milan Kořánek
Termín a místo konání: 
11. - 12. 6. 2012 - Školicí laboratoř Milevsko
Téma kurzu: Teorie výběru zubů podle fyziogno-
mie obličeje, registrace mezičelistních vztahů,  sta-
vění zubů podle ověřených pravidel, anatomická 
modelace náhrady měkkých tkání, základní pravi-
dla správné adheze protézy. 
Cena kurzu: 5 500 Kč vč. DPH
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Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Školicí zubní laboratoř Milan Kořánek,
mobil: 777 635 190, e-mail: koranek@koranek.cz, 
internet: www.koranek.cz

Praktické školení
ZHOTOVENÍ ZUBNÍCH NÁHRAD 
NA IMPLANTÁTY  
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: MUDr. Petr Blecha, Tomáš Skoupý
Termín a místo konání: 
11. - 13. 6. 2012 - Brno
Téma kurzu: Certifikovaný kurz pro zubní techni-
ky ve spolupráci s NCO NZO Brno.
Cena kurzu: ZDARMA
Kontakt: Krbec Dent s.r.o., tel.: 377 223 380, 
email: info@krbec.cz, internet: www.krbec.cz

Kód akce: V-14
KOVOKERAMIKA - MISTROVSKÝ  
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Renato Carretti
Termín a místo konání: 
12. - 13. 6. 2012 - Dental Training Centrum Praha
Téma kurzu: Individuální vrstvení keramických 
hmot VMK Master, použití Professional Kitu, Ak-
zentu a Interna. Řešení barevně náročnějších re-
konstrukcí ve frontálním úseku.
Cena kurzu: 7 500 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: DTCP - Školicí centrum, mobil: 603 232 231, 
e-mail: ardent.tom@centrum.cz, internet: www.dtcp.cz

Praktické školení
HERACERAM KERAMIKA
JEDNODUŠE PERFEKTNÍ
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Jakub Hošek
Termín a místo konání: 
14. - 15. 6. 2012; 10 hod. - HENRY SCHEIN DENTAL 
(Libušská 210, Praha 4)
Téma kurzu: Účastníci si mohou zkusit, jak rych-
le a jednoduše dosáhnou spolehlivé rekonstrukce 
chrupu s nepřekonatelnými estetickými výsledky. 
Pro každého účastníka je připraven 1 model, 2 zir-
koniové kapny (ZrO2) a 1 kapna
kovová (CoCr) v ceně kurzu.
Cena kurzu: 5 990 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Monika Szücsova, tel: 222 252 055, 
email: dentas@dct.cz; web: www.dentas.cz

Kód akce: V-29
BEZKOVOVÁ KERAMIKA 
- INDIVIDUÁLNÍ VRSTVENÍ  
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Tom Arslanian
Termín a místo konání: 
21. - 22. 6. 2012 - Dental Training Centrum Praha
Téma kurzu: Individuální vrstvení keramiky VM7 
na konstrukci zhotovenou frézovací technikou 
z materiálu Alumina a VM9 na konstrukci zhotove-
nou frézovací technikou z materiálu Zirkon.
Cena kurzu: 5 500 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: DTCP - Školicí centrum, mobil: 603 232 231, 
e-mail: ardent.tom@centrum.cz, internet: www.dtcp.cz

Kód akce: V-29
BEZKOVOVÁ KERAMIKA 
- INDIVIDUÁLNÍ VRSTVENÍ  
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Tom Arslanian
Termín a místo konání: 
21. - 22. 6. 2012 - Dental Training Centrum Praha
Téma kurzu: Individuální vrstvení keramiky VM7 
na konstrukci zhotovenou frézovací technikou 
z materiálu Alumina a VM9 na konstrukci zhotove-
nou frézovací technikou z materiálu Zirkon.
Cena kurzu: 5 500 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: DTCP - Školicí centrum, mobil: 603 232 231, 
e-mail: ardent.tom@centrum.cz, internet: www.dtcp.cz

Praktické školení
KOVOKERAMIKA VITA VM 13, INDI-
VIDUÁLNÍ VRSTVENÍ KERAMICKÝCH 
HMOT VITA VM 13 PRO POKROČILÉ  
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Tomáš Skoupý
Termín a místo konání: 
21. - 22. 6. 2012 - Brno
Téma kurzu: Certifikované kurzy pro zubní tech-
niky ve spolupráci s Akreditovanou zubní labora-
toří  Eurodent.
Cena kurzu: 5 500 Kč vč. DPH
Kontakt: Krbec Dent s.r.o., tel.: 377 223 380, 
email: info@krbec.cz, internet: www.krbec.cz

Kód akce: K-1
ZÁSUVNÉ SPOJE MK1  
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Milan Kořánek
Termín a místo konání: 
25. - 27. 6. 2012 - Školicí laboratoř Milevsko
Téma kurzu: Kompletní zhotovení náhrady 
na jednotranně zkrácený oblouk včetně napálení 
keramiky a použití techniky licí pryskyřice. Univer-
zální kotevní prvek s retenční západkou s širokou 
možností indikace: jednostranně zkrácený oblouk, 
oboustranně zkrácený oblouk, hybridní protéza, 
implantáty, třmenové konstrukce.
Cena kurzu: 8 900 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 12 kreditů

Kontakt: Školicí zubní laboratoř Milan Kořánek,
mobil: 777 635 190, e-mail: koranek@koranek.cz, 
internet: www.koranek.cz

Kód akce: V-16
KOVOKERAMIKA - MISTROVSKÝ  
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Čeněk Neruda
Termín a místo konání: 
25. - 27. 6. 2012 - Školicí laboratoř Milevsko
Téma kurzu: Individuální vrstvení keramických 
hmot VMK Master, použití Professional Kitu, Ak-
zentu a Interna. Řešení barevně náročnějších re-
konstrukcí ve frontálním úseku.
Cena kurzu: 6 700 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Školicí laboratoř Vita Labor Čeněk Neruda, 
mobil: 602 302 002, e-mail: neruda@vitalabor.cz, 
internet: www.vitalabor.cz
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Společný program pro lékaře ortodontisty a zubní techniky
PÁTEK

15:00 ‐ 15:05 Zahájení

15:05 ‐ 15:30 MVDr. Michal Čáp Stomatologická a orto léčba psů

15:30 ‐ 15:40 diskuse

15:40 ‐ 16:20 MUDr. Jiří Baumruk Ortodontické otisky

16:20 ‐ 16:30 diskuse

16:30 ‐ 17:00 pauza na kávičku

17:00 ‐ 17:30 MUDr. Josef Kučera Funkční fixní ortodontické aparáty

17:30 ‐ 17:40 diskuse

17:40 ‐ 18:30  Ladislav Špaček Etiketa

20:00 Společenský večer s rautem (dobrou náladu vezměte s sebou)

lékaři ortodontisti

 8:30  ‐  8:35 Zahájení

 8:35  ‐  9:20 MUDr. Petr Jindra Ph.D. Korektivní terapie III. tříd

 9:20 ‐ 9:25 diskuse

 9:25 ‐ 10:55  MUDr. Martin Horáček MBT technika ‐ současný pohled praktického ortodontisty ‐ 1. část

10:55 ‐ 11:20 pauza na kávičku

11:20 ‐ 12:20 MUDr. Martin Horáček MBT technika ‐ 2. část

12:20 ‐ 12:30 diskuse
12:30 ‐ 13:00 MUDr. Milada Soldánová Ph.D. Distal Jet ‐ praktické zkušenosti

13:00 ‐ 14:00 Oběd

14:00 ‐ 14:15 pí. Pochvalovská ‐ ITALDENT Jasnější budoucnost, ORGANIZUJTE!

14:15 ‐ 15:30 MUDr. Petr Havel Samoligovací systémy ‐ Mýty a realita 

 ‐ diskuse, možnost praktického vyskoušení na typodontech

15:30 UKONČENÍ AKCE

 SOBOTA zubní technici

 8:30  ‐  8:35 Zahájení

 8:35  ‐  9:05 MDDr. Hana Simonidesová Repetitorium rozštěpových vad

 9:05 ‐ 9:35 MUDr. Hana Bőhmová Kazuistiky zajímavých případů

 9:35 ‐ 10:15  Jana Vintrová Funkční aparát dle Fränkla

10:15 ‐ 10:55 MUDr. Milada Soldánová Ph.D. Distal Jet

10:55 ‐ 11:20 pauza na kávičku

11:20 ‐ 11:50 MUDr. Petr Jindra Ph.D. Korektivní terapie III. tříd

11:50 ‐ 13:00 MUDr. Karel Iha Léčba retinovaných zubů

13:00 ‐ 14:00 Oběd

14:00 ‐ 14:30 MUDr. Blanka Pasteláková Zajímavé kazuistiky ‐ meziodens

14:30 ‐ 15:00 Věra Karlová Cenová problematika orttodontivkých výrobků

15:00 ‐ 15:30 diskuse ‐ možnost zakoupení brožurky o tvorbě cen v ortodoncii

15:30 UKONČENÍ AKCE

AKCE JE OHODNOCENA 8 KREDITNÍMI BODY PRO PASIVNÍ ÚČASTNÍKY A 10 BODY PRO AKTIVNÍ ÚČASTNÍKY.

PROGRAM 12. ROČNÍKU PRACOVNÍHO SETKÁNÍ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ‐ HOTEL MALÝ PIVOVAR

SOBOTA

AKCE OHODNOCENA 70 BODY DO KREDITNÍHO SYSTÉMU PRO PASIVNÍ ÚČASTNÍKY A 200 BODY PRO AKTIVNÍ ÚČASTNÍKY.

VZDĚLÁVÁNÍ



PR - článekZAJÍMAVOSTI

48 komorazt # 4  2011

>>>  Náhrada ztracených zubů často vyžaduje umě-
lou rekonstrukci čelisti, vědci z Akademie Sahlgrenska 
University  Gothenburgu ve Švédsku  nyní představují 
novou metodu, kde místo rekonstrukce jsou do mís-
ta v bezzubé oblasti přesunuty zuby pomocí rovná-
tek,  a tím je pacientům dána šance mít víc zubů. Když 
přijdeme o naše zuby třeba z důvodu nemoci nebo 
zranění, v bezzubé oblasti čelisti dochází k úbytku 
kosti. Tato atrofie způsobuje problémy s aplikací zub-
ních implantátů, často zůstává pouze jediná možnost 
náhrady ztracených zubů: zrekonstruovat čelist kostní 
transplantací.
Alternativní způsob
Vědci z univerzity v Göteborgu z Akademie Sahlgren-
ska nyní představují alternativní metodu. V experi-
mentální studii se psy dokázali použitím rovnátek pře-
sunout stávající zuby do bezzubé oblasti s úbytkem 
kosti, bez jakéhokoli snížení přirozeného uchycení 
zubu v čelisti.

Konzultantce ortodontistce Birgitta Lindskog Stokland 
a jejím kolegům se v následné klinické studii podařilo 

prokázat, že při stejném postupu u lidí byly způsobe-
ny jen malé změny v tkáních kolem zubu.

Žádné trvalé problémy
„Rentgen ukázal nějaké poškození u kořenu zná-
mé jako kořenová resorpce, ale nezdálo se, že by to 
způsobilo nějaké trvalé problémy,“ říká Lindskog Sto-
kland. „A co víc, při našem sledování se o rok později 
ukázalo, že poškození se zmenšilo.“

V původním místě přesunutého zubu dojde také k 
úbytku kostní hmoty a zubní tkáně, i když ne ve stej-
ném rozsahu, jako při ztrátě zubů z jiných důvodů. To 
znamená, že tato oblast je velmi vhodná pro implan-
táty nebo jiné zubní náhrady, aniž by byla potřeba 
transplantace kosti.

Více zubů snadněji 
„Jinými slovy, jednodušším způsobem může víc paci-
entů mít více zubů,“ říká Lindskog Stokland. <<<

Zdroj: ScienceDaily, překlad Naděžda Kroupová

VĚDECKÉ POZNATKY Z OBORU STOMATOLOGIE

Přesun zubu - alternativa pro kostní transplantace

METALOKERAMICKÁ KORUNKA TROCHU JINAK  
Josef Boubalík ml.

Metalokeramická korunka 
v černé barvě, která má 
na okluzi znak. Znak je ručně 
modelovaný a pak ofrézova-
ný. Na výrobu byla použita 
keramika „ceramko 2“.
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SUŠENÝ KOŘEN LÉKOŘICE BOJUJE PROTI 
BAKTERIÍM, KTERÉ ZPŮSOBUJÍ ZUBNÍ KAZ 
A ONEMOCNĚNÍ DÁSNÍ 

>>>  Vědci oznámili identifikaci dvou látek v lékořici 
(široce používanou v tradiční čínské medicíně), které 
zabíjejí hlavní bakterie způsobující zubní kaz a one-
mocnění dásní a jsou hlavními příčinami ztráty zubů 
u dětí a dospělých. Ve studii věstníku ACS z Journal of 
Natural Products, se říká, že tyto látky by mohly sehrát 
úlohu v léčbě a prevenci zubního kazu a onemocně-
ní dásní.

Stefan Gafner a jeho kolegové vysvětlují, že sušený 
kořen rostliny lékořice je běžně používán při léčení 

v čínské tradiční medicíně, především jako způsob 
pro zvýšení aktivity jiných rostlinných složek, nebo 
jako příchuť. V USA i přes popularitu cukroví z lékořice, 
byl v domácím cukroví kořen lékořice nahrazen aný-
zovým olejem, který má podobnou chuť. 

Tradiční praktičtí lékaři používají sušený kořen léko-
řice k léčbě různých onemocnění, jako jsou dýchací 
a trávicí problémy, ale málo moderních vědeckých 
studií uvádí, zda lékořice opravdu funguje. (Spotřebi-
telé by se měli poradit se svým praktickým lékařem, 
než začnou užívat kořen lékořice, protože může mít 
nežádoucí účinky při kombinaci s používanými léky 
na předpis.) Pro ověření, zda může sladký kořen bojo-
vat proti bakteriím, které způsobují onemocnění dás-
ní a kazy, vědci blíže prozkoumávali různé látky v lé-
kořici.

Zjistili, že dvě sloučeniny z lékořice, licoricidin a lico-
risoflavan, byly nejúčinnějšími antibakteriálními lát-

kami. Tyto látky zabily dvě z hlavních bakterií způso-
bujících zubní kazy a dvě z bakterií, které způsobují 
onemocnění dásní. Jedna z obsažených látek - licori-
cidin - zabil také třetí bakterii způsobující onemocně-
ní dásní. Vědci říkají, že tyto látky by mohly léčit, nebo 
dokonce zabránit ústním infekcím. <<<

Zdroj: ScienceDaily, překlad Naděžda Kroupová

reklama



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:  2.

Periodicita:  4 x do roka

Náklad: CZ 2 600 ks

Distribuce:  zdarma do všech zubních laboratoří

Formát: 215 x 297 mm

Provedení:  Obálka: Křída lesklá 200 g, lamino

  Vnitřek: Křída 115 g

 Vazba: V2

  Počet stran: 44-60

VYDAVATEL

Česká stomatologická akademie
Matušova 982, Rumburk 408 01, tel./fax: 412 384 013

PREZENTACE FORMÁT ZÁKLADNÍ CENA CENA PARTNER -30%

reklama A4 21 x 30 cm 33 000,- 23 100,- 

reklama 1/2 A4 21 x 15 cm 18 150,- 12 705,- 

reklama 1/3 A4 21 x 10 cm 13 200,- 9 240,-

PR článek 1 strana 21 x 30 cm 18 150,- 12 705,-

box - novinky 90 cm2 5 280,- 3 696,-

vkládání A4 3,70 2,70

MEDIAPLÁN ČASOPISU KOMORA ZT 2012

číslo redakční uzávěrka
podklady pro reklamu

ve formátu PDF
distribuce 

2 25. 4. 15. 5. 1. 6.

3 1. 8. 21. 8. 7. 9.

4 31. 10. 20. 11. 7. 12.
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M A D E  I N  J A P A N

ULTIMATE XL

Zajišťujeme:
•  výhradní autorizovaný dovoz do ČR
• nezávazné předvedení na vašem pracovišti
• kompletní záruční i pozáruční servis v ČR
• technickou podporu, veškeré příslušenství
• českojazyčné návody, prohlášení o shodě
• důkladné proškolení obsluhy

*  předložíte-li nám jakoukoli 
konkurenční nabídku, 
nabídneme vám ještě 
lepší cenu!

Nejspolehlivější laboratorní motor 
všech dob!

GARANCE 
NEJNIŽŠÍ 
CENY!*

Jediný autorizovaný
prodej a servis NSK®

pro ČR

Černomořská 3 
101 00 Praha 10 
Česká republika

www.liehmann.cz
www.stomaobchod.cz

e-mail: liehmann@volny.cz

Tel./fax:  +420 271 740 423
+420 271 742 716
+420 734 312 063

LIEHMANN CZ, s.r.o.

ULTIMATE XL_A4.indd   1 29.2.2012   14:27:23
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MOKRÉ/SUCHÉ
FRÉZOVÁNÍ/BROUŠENÍ

Vhodné zpracování pro  
každý zvolený materiál:  
zirkon, plasty,  
sklokeramika, vosk.

5-ti OSÁ SiMUltÁNNÍ  
tECHNOlOgiE

Neomezená rozmanitost  
použití, s možností rozšíření i pro  
budoucí indikace a materiály (například  
celkové protézy, dlahy, modely atd.).

CENOVĚ DOStUPNÁ 
JiStOtA PRO  
BUDOUCNOSt

Brožura Ceramill Motion 2 – 
nahrát přímo do smartphone, 
tabletu, nebo PC.

Mokré i suché obrábění v jediném kompaktním  
přístroji – průlomová rozmanitost indikací a tvorba  
hodnot pro každou laboratoř.
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Vše na jednom  
místě.

Amann Girrbach AG | Fon +43 5523 62333-399
www.amanngirrbach.com

Sanitaria, s.r.o.  the dental company
Hudcova 533/78c, 612 00 Medlánky, Brno

tel: +420 539 013 964, fax: +420 539 013 965 
info@sanitaria.cz 

www.sanitaria.cz 

Henry Schein Dental s.r.o.
Libušská 210, 14200 Praha 4 

Mlýnská 225/44, 60200 Brno
tel: 541 426 880, fax: 541 426 899 

obchod@henryschein.cz
www.hsdental.cz
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Objednávka musí být označena heslem „AKCE KZT“ a identifi kačním kódem člena

I-BOND NF
Slitina k napalování keramiky na bázi Cr-Co, neobsahuje nikl, berylium ani galium.

I-BOND 02
Cenově výhodná chromniklová slitina k napalování keramiky bez obsahu berylia.

I-GW
Chromniklová slitina na korunky a můstky pro fazetování plasty.

I-MG / I-MG FH
Slitiny určené ke zhotovení skeletů vyznačující se velkou odolností proti korozi. I-MG FH je tvrdší a pružnější.

I-Bond NF 
1000 g

I-Bond 02
1000 g

Interrock New 4 kg 
(zlatohnědý nebo 

slonová kost)

Interrock New 4 kg 
(zlatohnědý nebo 

slonová kost)

Expasol 1 litr

Expasol 1 litr

Intervest K+B speed 
4,8 kg (30×160 g) 

Intervest K+B speed 
4,8 kg (30×160 g) 

Expasol 1 litr
Intervest K+B speed 

4,8 kg (30×160 g) 
I-GW

2 × 1000 g

I-MG FH 
1000 g

I-MG 
1000 g Expasol 1 litr

Modelcast 
8 kg (20×400 g) 
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ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

2× 3.626 Kč

5.178 Kč4.897 Kč

7.989 Kč

5.996 Kč

kovy.indd   1 2.3.2012   10:44:30

Cena  
Doprovod 19.990 Kč Školné s pobytem  23.990 Kč

Program Pobytu
1. - 2. den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách, noční 
přesun do Francie; dopoledne příjezd do Les Contami-
nes-Montjoie, první etapa – přechod přes sedlo Col du 
Bonhomme, výstup na chatu Col de la Croix du Bonhom-
me. (15km) 

3. den: Přes sedlo Col des Fours sestup do údolí, na cha-
tu Refuge des Mottets a dále pod ledovec Lex Blanche 
na chatu Refuge E. Soldini. (19km)

4. den: Odpočinkový den, k jezeru Lac de Combal a dále 
alpskými loukami až na chatu, do sedla Col Chécroui, 
odpoledne možnost výstupu nalehko na Mont Chétif. 
(13km)

5. den: Sestup do Courmayeur, dokoupení zásob, pře-
sun místním autobusem do Arp Nouvaz, výstup na cha-
tu Refuge Elena, nocleh, eventuálně přechod přes sedlo 
Grand Col Feeret na chatu Alpage de la Peulaz. (9km 
nebo 29km) 

6. den: Ráno přes švýcarské hranice do La Fouly, údolím 
říčky Drance do městečka Issert a dále na chatu, k jezeru 
Lac de Champex. (18km)

7. den: Od jezera Lac de Champex zelenými úbočími 
do Bovine a sestup do údolí vesničky Trient. Možnost i ná-

ročnější varianty přes sedlo Fenestre d Árpette s více než 
kilometrovým stoupáním, odměnou vám budou výhledy 
shora na ledovec Glacier du Trient. (17km nebo 15km)

8. - 9. den: Autobus nás popoveze na nástup poslední 
etapy. Ta nás zavede po žebřících přes Aiguillette d´Ar-
gentière na věhlasný Grand Balcon, po něm dále až 
na Chalet de la Flégere, lanovkou do Chamonix; (11km). 
Odjezd po poledni, noční přejezd do ČR, návrat v ran-
ních hodinách.

Program okruhu se může mírně změnit v závislosti na okol-
nostech, místních specifikacích nebo klimatických podmín-
kách.

Doprava - Zajištěna  klimatizovaným autobusem z Pra-
hy a zpět,  a dle aktuální situace místní dopravou.

ubytování - 6x na útulných horských chatách, které ne-
ztrácející nic z místní atmosféry, chaty jsou prosté, ale čistě 
vybavené, ubytování většinou ve 4lůžkových a vícelůžko-
vých pokojích se spol. soc. zařízením.

Stravování - Polopenze na chatách (snídaně, večeře), 
možnost dokoupení zásob a nápojů.

náročnost a vybavení - 2-3 středně náročný program, 
zvládnutelný bez předchozích zkušeností, horské túry 
vetšinou do 20 km s přenocováním na trase (chaty).

tour du mont blanc
Tour du Mont Blanc je doslova trekem superlativů. Nej-
slavnější trek v Evropě, který obklopuje její nejvyšší horu. 
Pěší trasa je značena tak, aby nabízela překrásné výhledy 
na majestátní vrchol, ale nikdy nepřekročila hranice vy-
sokohorské turistiky. Tato tour je jedním z nejpopulárněj-
ších treků v Evropě vůbec.
Jeho trasa vede okolo masivu Mont Blanku, je dlouhá 
v našem případě variantně až  120 kilometrů a prochází 
územím Švýcarska, Itálie a Francie. Trek překonává ně-
která poměrně vysoko položená sedla. Nejvyššími body 
jsou Col des Fours ve Francii a švýcarské Fenetre d‘Ar-
pette, obojí ve výšce přes 2600 metrů. 
Žádné horolezecké ani sněhové úseky, takže budete po-
třebovat pouze batoh a trochu toho vybavení. Na trek se 
může pustit kdokoliv, kdo má alespoň nějakou zkušenost 
s vícedenním pobytem na horách, nicméně je třeba ne-
zapomínat, že dobrá kondice je nutná. Cesta většinou 
na noc končí v údolí, kde je zázemí v podobě horských 
chat.

masiv mont blancu
Masiv Mont Blanc (Monte Bianco) je v rámci Alp pohořím 
zcela jedinečným a výjimečným. Nejvyšší hora Evropy 

Mont Blanc se nachází právě zde. Především z Italské 
strany kam spadá svými až 3500 metrů vysokými srázy je 
na něj úchvatný pohled. Nikde jinde nenajdeme takové 
množství ostrých jehel, mohutných ledovců a vrcholů 
vyšších 4000 m.n.m. než tady. Jeho vrchol leží v hlavním 
hřebeni Savojských Alp, který kopíruje francouzsko – ital-
skou hranici.
Vrchol Mont Blanku sousedí s řadou dalších významných 
čtyřtisícovek, jako jeMont Maudit (4 465 m), Mont Blanc 
du Tacul (4 248 m) na východě a severovýchodě, na zá-
padě pak s Dome du Gouter (4 304 m) a Aig du Bionanssy 
(4 052 m). 
Poprvé byl Mont Blanc zdolán 8. 8. 1786 dvěma „zarputil-
ci“. Byli to Jan Jacques Balmat a Michel Paccard. Balmat. 
K hledání cesty na vrchol Mont Blancu jej podnítila od-
měna 20 zlatých tolarů, kterou vypsal za nalezení cesty 
na vrchol této hory přírodovědec Horace Bénédict de 
Saussere v roce 1760 po té, co shlédl zaledněný masiv 
z vrcholu Bréventu.
Vydejte se s námi na putování kolem Mont Blancu, jed-
noho z nejatraktivnějších horských přechodů v Evropě 
a vychutnejte si ty nejkrásnější scenérie tohoto vysoko-
horského masivu.

tour Du mont blanC
l é k a ř S k é  S y m P ó z i u m

Mont Blanc – 4807 m vysoká hora, nejvyšší v Evropě, svádí svým magickým kouzlem a výškou rok co rok tisíce horolezců. 
Nemáte ambice stoupat až na její vrchol, přesto vás svojí majestátností fascinuje? Vydejte se s námi na jednu z nejkrásnějších 
okružních túr v Evropě, kolem masivu Mont Blanku – na Tour du Mont Blanc, známou pod zkratkou TMB. Cesta prochází 
Savojskými a Waliskými Alpami a v jejím průběhu navštívíme tři země – Francii, Švýcarsko a Itálii. Překonáme 8 vysokohor-
ských sedel a nastoupáme téměř 6 km (přesně 5.357 výškových metrů). Po cestě uvidíme řadu nádherných alpských údolí 
a do nich padající rozpraskané ledovce, ostré skalní věže, horská jezírka, vodopády a zelené pastviny plné rozkvetlých květin.N

aš
e 
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Přihlášky a info: Česká stomatologická akademie, Matušova 982, Rumburk, tel.: 412 384 013, skoleni@dentalcare.cz, www.dentalplus.cz

nejkrásnějšími stezkami kolem 
nejvyšší hory alp

11. - 19. srpna 2012
aktivní pobyt

Interdent, s.r.o.
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Objednávka musí být označena heslem „AKCE KZT“ a identifi kačním kódem člena

I-BOND NF
Slitina k napalování keramiky na bázi Cr-Co, neobsahuje nikl, berylium ani galium.

I-BOND 02
Cenově výhodná chromniklová slitina k napalování keramiky bez obsahu berylia.

I-GW
Chromniklová slitina na korunky a můstky pro fazetování plasty.

I-MG / I-MG FH
Slitiny určené ke zhotovení skeletů vyznačující se velkou odolností proti korozi. I-MG FH je tvrdší a pružnější.

I-Bond NF 
1000 g

I-Bond 02
1000 g

Interrock New 4 kg 
(zlatohnědý nebo 

slonová kost)

Interrock New 4 kg 
(zlatohnědý nebo 

slonová kost)

Expasol 1 litr

Expasol 1 litr

Intervest K+B speed 
4,8 kg (30×160 g) 

Intervest K+B speed 
4,8 kg (30×160 g) 

Expasol 1 litr
Intervest K+B speed 

4,8 kg (30×160 g) 
I-GW

2 × 1000 g

I-MG FH 
1000 g

I-MG 
1000 g Expasol 1 litr

Modelcast 
8 kg (20×400 g) 
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5.178 Kč4.897 Kč
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• První technologie v ČR 
bez vlepených bazí

• Na všechny přední systémy

• Materiál titan 
nebo slitina Cr-Co

Titanové baze pro individuální 
ZrO2 abutmenty – dostupné pro 
přední implantologické systémy.

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

BioCam® Frézované konstrukce na implantáty

BioCam_1_3_v3.indd   1 27.02.12   14:56

LASAK, spol.s r.o.
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Kolymbia
Na východním pobřeží Rhodu 12 km jižně od Faliraki leží 
Kolymbia. Centrem střediska je tříkilometrová eukalypto-
vá alej, která vede k oblázkové, písečno – oblázkové pláži 
a malému přístavu. Na promenádě jsou taverny, bary 
a obchody. Kolymbia je místem vhodným pro klidnou 
dovolenou.

Hotel Mikri Poli Rhodos 4*
Vyhledávaný prázdninový hotelový komplex leží jen ně-
kolik minut chůze od centra městečka Kolymbia s mno-
ha tavernami, obchůdky a možnostmi zábavy (300 m). 
Aquapark ve Faliraki je vzdálen cca 15 km.  Součástí hote-
lu je několik budov. V hlavní budově je vstupní hala s re-
cepcí, dvě restaurace), klenotnictví, minimarket, v další 
části komplexu koutek s PC hrami, 3 sladkovodní bazé-
ny s odděleným bazénkem pro děti a skluzavkou, bary 
u bazénů, terasa s lehátky a slunečníky zdarma, dětské 
hřiště. Moderní rodinné pokoje mají koupelnu, WC, vy-
soušeč vlasů, TV/sat. s hudebním kanálem, individuální 
klimatizaci, ledničku, trezor (za poplatek), balkon nebo 
terasu. Pokoje se skládají ze 2 místností a jsou rozděleny 
zatahovacími dveřmi. Velikost pokoje je cca 29 m2. Dále 
pak prostornější rodinné pokoje superior s 2 místnostmi 
oddělenými dveřmi. Velikost pokoje je cca 31 m2. Další 
variantou jsou pokoje u moře. Dětská postýlka na vy-
žádání, zdarma. Internetový koutek a WiFi za poplatek.  
www.mikripoli.gr

Pláž
Hotel leží cca 100 m od oblázkové pláže, od níž je oddě-
len nefrekventovanou silnicí. Lehátka, slunečníky a osuš-
ky za poplatek. Doporučujeme boty do vody.

Sportovní nabídka, zábava
Zdarma tenisové kurty, fotbal, basketbal, stolní tenis, fit-
ness, aerobik, za poplatek biliár. Pro děti jsou připraveny 
v průběhu dne i večer animační pořady, pro dospělé hry 
a večerní zábava.

Stravování
Zajištěno formou All Inclusive:
• snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)
• oběd formou bufetu také v restauraci u bazénu   
 (12.30-14.30 hod.)
• večeře formou bufetu v hlavní restauraci (19.00-  
 21.30 hod.), dětské menu možné v restauraci 
 u bazénu (od 17.45 hod.)
• teplé a studené občerstvení u bazénu
 (10.00–12.00 a 14.30–18.00 hod.)
• zmrzlina (14.00–16.00 hod.)
• odpolední káva a čaj se zákuskem v restauraci 
 u bazénu (16.00–17.00 hod.)
• nealkoholické a alkoholické nápoje v baru u bazénu 
 (10.00–23.00 hod.)
• studené večerní občerstvení v hlavním baru 
 (22.00-23.30 hod.)

Fakultativní výlety
Popisy a orientační ceny k výletům zašleme na přání spo-
lečně s instrukcemi k pobytu.

Letecké spojení, letenky a časy letů
Letecké spojení je zajištěno na charterovém letu. Leten-
ky, časy odletů a příletů, včetně veškerých pokynů k od-
letu Vám budou doručeny 2 - 5 dní před odletem. Veš-
keré informace rádi sdělíme kdykoliv před plánovaným 
odletem telefonicky, nebo e-mailem.

Cena zahrnuje
Leteckou přepravu, stravování formou All Inclusive, uby-
tování na 7 nocí, pojištění. Na přání lze rezervovat poža-
dované místo v letadle.

Cena nezahrnuje
Fakultativní výlety, připojištění Fischer Plus (připojištění 
je nedílnou součástí zájezdu), parkovné.

Cena  
Doprovod    19.990 Kč
Školné s pobytem       23.990 Kč
1. dítě 2 – 14 let v doprovodu 2 dosp. osob  
v rodinném pokoji           6.990 Kč
2. dítě 2 – 14 let v doprovodu 2 dosp. osob  
v rodinném pokoji      10.990 Kč
Letištní taxy a palivové poplatky     
(aktuálně k 31. 8. 2011)      3.990 Kč
Příplatek pro dospělou osobu za rodinný 
pokoj Superior    3.290 Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj    7.690 Kč
Příplatek pro dospělou osobu 
v bungalovech u moře   3.990 Kč
Příplatek za pokoj s výhledem 
na moře/dosp. os.   1.190 Kč
Sleva na 3. dospělou osobu 
v rodinném pokoji   2.000 Kč
Parkovné GO – parking, 8 dní        800 Kč
Připojištění Fischer Plus      590 Kč
Prodloužení pobytu   na doptání

rhodos
L é k a ř s k é  s y m p ó z i u m

Nejslunnější řecký ostrov Rhodos je naprosto ideálním místem pro letní pobyt. Po našich zkušenostech z minu-
lých návštěv se sem velice rádi vracíme a také ho rádi doporučujeme pro svou pohodu a pohostinnost. Rhodos 
je čtvrtý největší řecký ostrov. Ibiškový ostrov, který podle legendy daroval božský otec Zeus bohu slunce Heli-
ovi, je plný působivých protikladů. Jsou zde prázdninová střediska pulzující rušným denním i nočním životem, 
hlavní město s kosmopolitním rázem, malé pitoreskní vesničky, mnohakilometrové písečné a oblázkové pláže 
a skalnaté zálivy. Rozhodně zde nemůžete vynechat návštěvu hlavního města, termálních lázní Kalithea, Lindo-
su – nejkrásnější egejské osady se zachovalou akropolí, nebo údolí motýlů v Petaloúdes.
Vskutku odpočinkový pobyt vhodný i pro rodiny s dětmi je plný relaxace i poznání. Návštěvou jednoho z nej-
větších vodních parků v Evropě ve Faliraki umocníte letní radovánky pro vaše děti. U jedné z oblázkových pláží 
s průzračným mořem je umístěn náš hotel, s úchvatnou řeckou i mezinárodní kuchyní, který nabízí několik zákoutí 
s bazény, kde můžete buď v klidu relaxovat, nebo užívat se svými ratolestmi.

Naše mínění

Přihlášky a info: Česká stomatologická akademie, Matušova 982, Rumburk, tel.: 412 384 013, skoleni@dentalcare.cz, www.dentalplus.cz

ostrov slunečního boha helia

11. - 19. srpna 2012
aktivní pobyt

Krbec Dent s.r.o.
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Cena zahrnuje:
n     hodnotu vlastní publikace

n korespondenční a telefonické poradenství ve věci 

zavedení účetní metodiky, dle standardů

 předkládaného manuálu

n vyhotovení nákladových a cenových kalkulací

n garanci správnosti

Revoluční ceny*:
50%   sleva v 1. roce, cena 2.250 Kč
40%   sleva ve 2. roce, cena 2.700 Kč
30%   sleva ve 3. roce, cena 3.150 Kč
20%   sleva ve 4. roce, cena 3.600 Kč
10%   sleva v 5. roce, cena 4.050 Kč

Kalkulujte tržně!    Za 5let ušetříte  6.750 Kč

Revoluční kalkulace
pro revoluční období 2012-2017
. . . krok po kroku, rok po roku k tržním cenám!

Česká stomatologická akademie, Matušova 982, Rumburk, tel.: 412 384 013, kalkulace@dentalcare.cz,  www.dentalmax.cz

* Běžná cena 4.500 Kč (s DPH). 
Slevy na „revoluční kalkulace“ platí jen  při 
objednávce kalkulací  na následujících 5 let.

InDent
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Dentální veletrh & konference

18.–19. 5. 2012
Výstaviště Černá louka Ostrava / VII. ročník

www.indent.cz
ON-LINE PŘIHLÁŠKY NAJDETE NA:

08:00–08:50
08:50–09:00

09:00–10:00
10:00–11:00
11:30–12:30
12:30–13:30

PREZENCE ÚČASTNÍKŮ
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

Jakub Hošek / Pravda o zirkonu
Róbert Zubák / Výhody presovanej keramiky (cut back technika)
Mgr. Andrej Lukáš, Čeněk Neruda / Kovokeramika – možnosti a limity
Hanka Urbanová, DiS. / Zhotovení celozirkonových náhrad (Prettau systém)

08:00–09:00

09:00–10:00
10:00–11:00
11:30–12:30
12:30–13:30

PREZENCE ÚČASTNÍKŮ

Hana Jelínková / Snímací náhrady – biofunkční protetický systém
Tomáš Skoupý / Umění technologie – ne fikce. Různé postupy zhotovení protetických prací.
Petr Šimčík, DiS. / Outsourcing v zubní laboratoři
Pavel Metelka, DiS. / Flexibilita zpracování kompletních CAD/CAM dat – hranice možností 
současných systémů

KONFERENCE ZUBNÍCH TECHNIKŮ 
PÁTEK 18. KVĚTNA 2012 | VÝSTAVIŠTĚ SÁL NA3

SOBOTA 19. KVĚTNA 2012 | VÝSTAVIŠTĚ SÁL NA3

Zažádáno o 4 kredity/den.
Ceny zahrnují: coffee break, vstup na výstavu, účastnický poplatek za konferenci,

materiály pro účastníky.
Změny v programu vyhrazeny. Průběžně aktualizované informace najdete na www.indent.cz.

CENA ZA 1 DEN KONFERENCE

1 650 KČ / 65 €

CENA ZA 2 DNY KONFERENCE

2 850 KČ / 112 €

Pod záštitou:

V sobotu 19. 5. od 13.45 proběhne na InDentu 2012 (v přednáškovém sále NA1) regionální schůzka zubních 
techniků z Ostravska. KZT srdečně zve nejen své členy, ale všechny zubní techniky! Zájemci o účast na oblastní 
schůzce se musí nahlásit předem na sekretariátu, aby jim v sobotu mohl být zajištěn vstup na InDent 2012 zdarma.

SOBOTA 19. 5. 2012 | 13.45 HOD. | SÁL NA1
REGIONÁLNÍ SCHŮZKA ZUBNÍCH TECHNIKŮ Z OSTRAVSKA

Vita
strana 51
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VITA VM je fazetovací systém pro neomezenou kreativitu, pro 

každou myslitelnou indikaci. Objevte neomezené možnosti kon-

cepce VITA VM. Dosáhnìte exaktní barevné výsledky i při

kritickém nedostatku místa, snadněji a pohodlněji optickou

dynamiku a teplé barevné tóny – a to vše daleko snadněji a

pohodlněji. www.vita-vm.com

Nyní NOVĚ:

VITAVM
® LC s novými rozměry

VITAVM® – Umění dokonalosti.
Fazetovací systém pro neomezenou kreativitu.

VITA shade, VITA made.

VITA - Čeněk Neruda
Tyršova 38
702 00 Ostrava 1
Tel. +420 602 302 002

INTERDENT s.r.o.
Foerstova 12, Strasnice
100 00 Praha 10
Tel.: +420 274 783 114

3414TSCH_210x297   1 29.02.12   13:01
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Cena  
Doprovod 15.990 Kč Školné s pobytem  19.990 Kč

Program Pobytu

1. den: Odpoledne (nebo dle dohody) odjezd z Prahy, večer 
příjezd a ubytování v městečku Hegykö v Maďarsku a večeře.

2. den: Snídaně, Východní břeh Neziderského jezera, cyklisti-
ka v NP Seewinkel, městečka Frauenkirchen, Podersdorf, Ilnitz; 
piknik na molu u jezera (50-60 km). Návrat do hotelu a večeře. 

3.den: Snídaně, západní břeh jezera, mezi vinicemi přes měs-
tečka Mörbisch, St. Margarethen (přírodní divadlo v lomu); Os-
lip a Rust (do 50 km), návrat do hotelu a večeře.

Alternativně náročnější výlet do vrchoviny na hranicích s Ra-
kouskem, cestou zastávky ve vinařských městečkách, zámky 
a hrady, možnost návštěvy Šoproně, návrat do hotelu.  

4 den: Snídaně, dopoledne prohlídka barokního zámku Fertöt, 
následně návrat do Hegykö a volno, relaxace ve zdejších ter-
málních lázních, večeře v hotelu.   

5. den: Snídaně, odjezd autem do Rakouského Burgenlandu 
a následně cyklistický okruh, návštěva Drassburgu s renesanč-
ním zámkem a zahradami od slavného architekta Le Notreho, 
hrad Forchtenstein, vinařské obce, návrat do hotelu a večeře. 

6. den: Snídaně, buď odpočinek a relaxace v lázních a násled-
ně odjezd zpět do Prahy, nebo případně dle zájmu zastávka 
v historickém centru města Šoproň, odjezd domů a návrat 
do Prahy v podvečer. 

Doprava - vlastní, na místě k dispozici mikrobus na případné 
popojížďky nebo nouzové situace. 

Cyklotrasy -  Jsou navrženy tak, aby je zvládli i méně trénovaní 
jedinci. Délka trasy lze nastavit dle výkonnosti a to v rozsahu 
od 25 - 70 km. 

Hotel Tornacos 3*
Moderní hotel v tradičním stylus wellnes programem - krytý 
bazén, finská sauna, sauna a fitness centrum. Parkování zdarma. 

Stravování - je formou polopenze v hotelové restauraci. 

Pokoje - 23 klimatizovaných pokojů, které nabízí vysoušeč 
vlasů, dále k dispozici psací stůl, vestavěný trezor a telefon + 
wifi internet. Všechny pokoje v hotelu Pension Tornacos jsou 
nekuřácké. 

Mont Blanc – 4807 m vysoká hora, nejvyšší v Evropě, svádí svým magickým kouzlem a výškou rok co rok tisíce horolezců. 
Nemáte ambice stoupat až na její vrchol, přesto vás svojí majestátností fascinuje? Vydejte se s námi na jednu z nejkrásnějších 
okružních túr v Evropě, kolem masivu Mont Blanku – na Tour du Mont Blanc, známou pod zkratkou TMB. Cesta prochází 
Savojskými a Waliskými Alpami a v jejím průběhu navštívíme tři země – Francii, Švýcarsko a Itálii. Překonáme 8 vysokohor-
ských sedel a nastoupáme téměř 6 km (přesně 5.357 výškových metrů). Po cestě uvidíme řadu nádherných alpských údolí 
a do nich padající rozpraskané ledovce, ostré skalní věže, horská jezírka, vodopády a zelené pastviny plné rozkvetlých květin.

Cyklostezky neziderského jezera
l é k a ř s k é  s y m P ó z i u m
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Přihlášky a info: Česká stomatologická akademie,  Matušova 982, Rumburk, tel.: 412 384 013, skoleni@dentalcare.cz, www.dentalplus.cz

20. - 25. srpna 2012
aktivní pobyt

reklama

Dění v KZT

Česká stomatologická akademie

strana 9, 13
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 SÁDRA
GC Fujirock EP 
 • sádra typu 4, ideální pro všechny 

druhy protetiky díky vysoké přesnosti, 

vyjímečné okrajové pevnosti

a odolnosti proti tlaku, nové balení.

• balení po 5 kg: perlově bílá, pastelo-

vě žlutá, zlatohnědá, béžová topaz.

• balení po 12 kg: pastelově žlutá, 

zlatohnědá. 

12 kg balení v nabídce 
3 + 1 ZDARMA

OD DUBNA NA TRHU

NOVÁ KOVOKERAMIKA 
 

 • revoluční integrovaný keramický systém od DENTSPLY,
• Ceramco iC umožňuje realizovat kvalitní protetické práce,
• Ceramco iC maximalizuje výrobní kapacitu a zvyšuje efektivitu a fl exibilitu 

laboratoře.

Použití:
• Metalokeramika – korunky, můstky, 
• celokeramika – fazety, inlay, onlay, solokorunky, 
• lisovací keramika na kov.

Práce ze Ceramco ® iC nadchne stomatology i techniky.
Krásná, přirozeně vypadající estetika v 46 odstínech, 
vylepšená pevnost (135 MPa) a snížená abraze. 

 KOMPOZIT
 
 • nově koncipovaný, okamžitě použitelný, 

světlem tuhnoucí kompozit, 
• má vynikající fyzikální vlastnosti a umožňuje 

barevně věrnou reprodukci i při nepříznivých 
poměrech co do potřeby místa. 

Indikace:
• Inlays, onlays a veneers, 
• korunky předních a postraních zubů bez 

kovové podpěry,
• fazetky pevných, kovem podepřených 

korunek a můstků,
• teleskopické a zásuvné spoje,
• suprakonstrukce na implantátech.

JPS, s.r.o., Velichovská 14, 155 00 Praha 5
tel.: +420 235 518 936
zelená linka (volání zdarma): 800 111 577 (800 111 JPS)
e-mail: info@jps.cz, objednávky: objednavky@jps.cz, www.jps.cz

JPS, s.r.o.

strana 11

D & CT, s.r.o. - DENTAS
strana 10

VÝHODY PROTÉZ FLEXITE ;

■ JAKO JEDINÝ TERMOPLASTICKÝ MATERIÁL V ČR KL IN ICKY TESTOVANÝ NA 
   KARLOVĚ UNIVERZITĚ ,  A TÉŽ VE STOMATOLOLGICKÉM VÝZKUMNÉM ÚSTAVU
■ VŠECHNY MATERIÁLY FLEXITE SPLŇUJ Í  NORMU CE
■ NOVÉ MATERIÁLY, NEPŘETRŽITÝ VÝVOJ, FLEXITE JE INOVÁTOREM A  
   PRŮKOPNÍKEM VE SVĚTĚ TERMOPLASTŮ
■ FLEXITE BYL UVEDENÝ NA ČESKÝ TRH PŘED 14 LETY,  NÁHRADY Z MATERIÁLU FLEXITE 
   UŽÍVAJ Í  T IS ÍCE SPOKOJENÝCH PACIENTŮ
■ ŽIVOTNOST NÁHRADY JE  OMEZENA POUZE PŘIROZENOU DEFORMACÍ  DÁSNĚ
■ NÁHRADA NEOBSAHUJE KOVOVÉ ČÁSTI ,  TUDÍŽ NEHROZÍ  POŠKOZENÍ  SKLOVINY 
   ZDRAVÉHO ZUBU
■ LZE J I  OPRAVOVAT A DOPLŇOVAT
■ PRŮSVITNOST NÁHRADY PŘISP ÍVÁ K JE J Í  NENÁPADNOSTI

■ NEROZEZNATELNOST OD VLASTNÍHO CHRUPU A ESTET ICKÝ VZHLED

OR IGINÁL FLEXITE
SNÍMATELNÉ PROTÉZY

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

FLEXITE SUPREME
Polof lex ib i ln í  mater iá l  vhodný na částečné a p lné náhrady
na doln í  a  horn í  če l i s t .  Neobsahu je monomer ,  ak ry lát . 
Může být  vhodný i  p ro a le rg ické pacienty .

FLEXITE M.P.
Mater iá l  p ro doln í  i  horn í  úp lné náhrady .
Es tet icky  a funkčně je  s rovnate lný  s  jakoukol iv  ak ry látovou náhradou .

Výhradní  dovozce:    

     D & CT s . r .o .  -  DENTAS
     Mánesova 8,  120 00,  P raha 2
     te l / fax :  +420 222 252 055
     www.dentas .cz ,  dentas@dct .cz

PRAVIDELNÉ ŠKOLENÍ a AKCE 
můžete sledovat,

NA INTENERNETU  www.dentas.cz
a V DENTÁLNÍ AKADEMII KZT 
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VITA VM je fazetovací systém pro neomezenou kreativitu, pro 

každou myslitelnou indikaci. Objevte neomezené možnosti kon-

cepce VITA VM. Dosáhnìte exaktní barevné výsledky i při

kritickém nedostatku místa, snadněji a pohodlněji optickou

dynamiku a teplé barevné tóny – a to vše daleko snadněji a

pohodlněji. www.vita-vm.com

Nyní NOVĚ:

VITAVM
® LC s novými rozměry

VITAVM® – Umění dokonalosti.
Fazetovací systém pro neomezenou kreativitu.

VITA shade, VITA made.

VITA - Čeněk Neruda
Tyršova 38
702 00 Ostrava 1
Tel. +420 602 302 002

INTERDENT s.r.o.
Foerstova 12, Strasnice
100 00 Praha 10
Tel.: +420 274 783 114
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Dentální veletrh & konference

18.–19. 5. 2012
Výstaviště Černá louka Ostrava / VII. ročník

www.indent.cz
ON-LINE PŘIHLÁŠKY NAJDETE NA:

08:00–08:50
08:50–09:00

09:00–10:00
10:00–11:00
11:30–12:30
12:30–13:30

PREZENCE ÚČASTNÍKŮ
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

Jakub Hošek / Pravda o zirkonu
Róbert Zubák / Výhody presovanej keramiky (cut back technika)
Mgr. Andrej Lukáš, Čeněk Neruda / Kovokeramika – možnosti a limity
Hanka Urbanová, DiS. / Zhotovení celozirkonových náhrad (Prettau systém)

08:00–09:00

09:00–10:00
10:00–11:00
11:30–12:30
12:30–13:30

PREZENCE ÚČASTNÍKŮ

Hana Jelínková / Snímací náhrady – biofunkční protetický systém
Tomáš Skoupý / Umění technologie – ne fikce. Různé postupy zhotovení protetických prací.
Petr Šimčík, DiS. / Outsourcing v zubní laboratoři
Pavel Metelka, DiS. / Flexibilita zpracování kompletních CAD/CAM dat – hranice možností 
současných systémů

KONFERENCE ZUBNÍCH TECHNIKŮ 
PÁTEK 18. KVĚTNA 2012 | VÝSTAVIŠTĚ SÁL NA3

SOBOTA 19. KVĚTNA 2012 | VÝSTAVIŠTĚ SÁL NA3

Zažádáno o 4 kredity/den.
Ceny zahrnují: coffee break, vstup na výstavu, účastnický poplatek za konferenci,

materiály pro účastníky.
Změny v programu vyhrazeny. Průběžně aktualizované informace najdete na www.indent.cz.

CENA ZA 1 DEN KONFERENCE

1 650 KČ / 65 €

CENA ZA 2 DNY KONFERENCE

2 850 KČ / 112 €

Pod záštitou:

V sobotu 19. 5. od 13.45 proběhne na InDentu 2012 (v přednáškovém sále NA1) regionální schůzka zubních 
techniků z Ostravska. KZT srdečně zve nejen své členy, ale všechny zubní techniky! Zájemci o účast na oblastní 
schůzce se musí nahlásit předem na sekretariátu, aby jim v sobotu mohl být zajištěn vstup na InDent 2012 zdarma.

SOBOTA 19. 5. 2012 | 13.45 HOD. | SÁL NA1
REGIONÁLNÍ SCHŮZKA ZUBNÍCH TECHNIKŮ Z OSTRAVSKA


