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Editorial

Ač nerada běhám, přebírám štafetový kolík a utíkám s vy-

pětím posledních sil do cíle. Odevzdání posledních mate-

riálů, čtení korektur, řešení rébusu s akcemi ohledně vzdě-

lávání...

Editorial píšu v cílové rovince, a tak to bude možná trochu 

znát. Únava se podepisuje. Jindy korektní vztahy se vyost-

řují a záleží už jenom na míře tolerance jednotlivců. Žijeme 

v uspěchané době. Den má příliš málo hodin na to, aby 

člověk zvládal všechny své povinnosti či úkoly, které mu 

jsou nakládány na bedra.

Na jedné straně jsou to chvíle, kdy máte chuť prásknout 

dveřmi a nikdy se už nevrátit. A potom přicházejí otázky...

Proč to vlastně dělám? K čemu je to všechno dobré? Mám 

já tohle vůbec zapotřebí? A když už se nemáte sami před 

sebou kam schovat a nezůstane vám nic jiného než všech-

ny své závazky přijmout, přestanete vnímat situaci jako tí-

živou a stresující a uvědomíte si nečekaně sílu přítomné-

ho okamžiku. Jakmile najednou přestanete ubližovat sami 

sobě, změní se váš postoj k okolí. Funguje to ale i opačně...

I když není mnohdy čas zajít třeba s kolegy na kávu a jen 

tak si popovídat, je nesmírně důležité, abychom si uměli 

navzájem projevit pozornost, úctu a dík. Všechno, co dáte, 

se vám jednoho dne vrátí - třeba ve formě příjemného  

e-mailu, ve kterém se vám kolega či kolegyně vyzná 

z toho, že se mu s vámi příjemně spolupracuje.

Dostala jsem jako dárek čokoládové bonbony, a když jsem 

odcházela z laboratoře, obdarovala jsem jimi kolegyni, jež 

mi na to řekla: „Tohle je nejhezčí věc, která mě dnes po-

tkala.“

Moc bych si přála, aby právě toto číslo magazínu bylo tou 

nejhezčí věcí, která vás dnes potká... Zřejmě v něm nena-

jdete nic neobvyklého. Kousek platné legislativy, pokračo-

vání seriálu ortodoncie, informace o proběhnutých akcích, 

na vaši žádost něco o počítačových programech pro labo-

ratoře, ale vězte, že tento magazín je psán s dobrým úmy-

slem předat vám co nejvíce informací a zároveň s velkým 

nasazením hrstky lidí, kteří pracují nezištně, a přesto je je-

jich práce znevažována...

Ráda bych všem popřála příjemné letní období, které jistě 

přinese mnoho pozitivních zpráv a také trochu odpočin-

ku. A těm z vás, kterým povinnosti nedovolí opustit své 

pracovní místo, přeji hladký běh provozu laboratoře bez 

překážek.

Naděžda Kroupová 

šéfredaktorka časopisu 
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ZVYŠTE SI SVOJI RADOST Z NÁKUPU A ZÍSKEJTE SKVĚLÝ GRIL!

Dentamed (ČR), spol. s r.o.  Pod Lipami 41, 130 00  Praha 3  tel.: 266 007 111, fax: 266 007 199
Jiří Hanek, tel.: 777 692 550, e-mail: renfert@dentamed.cz, www.dentamed.cz

Právě teď k vybraným 
výrobkům Renfert 
originální gril Weber
v ceně 4 390 Kč! 
Akce platí do 15.07.2012.

PAMATUJTE NA VÝHODY ČLENŮ KZT V DENTAMEDU!

1. Limitovaná nabídka: na objednávky do 30.6. získají členové KZT u Dentamedu SLEVU 15 %!* 

2. Celý rok 2012 sleva 10 % na všechny objednávky nad 2 500 Kč* 
 (nelze kombinovat s jinou akcí či slevou, při objednávce uvádějte kód KZT)

3. Sleva 50 % na jedno školení pořádané v laboratoři Dentamed 

4. Sleva 30 % na druhé školení pořádané v laboratoři Dentamed 

5. Sleva 10 % na všechna školení pořádané Dentamedem

Bruska MT Plus 
s diskem Marathon
běžná cena: 48 600 Kč
akční cena: 41 999 Kč

Basic Quattro
běžná cena: 43 390 Kč
akční cena: 41 699 Kč

Silent TS
běžná cena: 43 900 Kč
akční cena: 38 699 Kč

Twister Evolution
běžná cena: 44 899 Kč
akční cena: 42 999 Kč

Další výhodné nabídky Renfert
naleznete na www.dentamed.cz!

V tomto čísle též 
unikátní soutěž
Projekt roku 2012 
o 500 000 Kč! 
Více info na str. 56.
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Dění v KZT

>>> Jarní měsíce se nesly především v duchu splnění 
všech legislativních změn, které se nás týkají. 

Okolo splnění oznamovací povinnosti výrobců zdra-
votnického prostředku se odvedla spousta poctivé 
práce, ale také polemik. Někdo nám za naši aktivitu 
poděkoval, někdo nás za ni odsoudil. Každopádně 
z tohoto místa děkuji oběma pracovnicím sekreta-
riátu, paní Klimové a Tůmové, které pracují od rána 
do večera, a statečně bojují s přívalem žádostí o re-
gistraci. Žádosti jsou jednotlivě kontrolovány, chyby, 
které jsou odstranitelné, odstraňují automaticky, chy-
by které nejdou odstranit, řeší jednotlivě po telefonu. 
Poté jsou žádosti pravidelně odesílány přes naši da-
tovou schránku na MZ.  Více o celé věci na stránkách 
tohoto čísla magazínu. 

Také jsme připravovali Sněm KZT, který proběhl ten-
tokrát v prostorách hotelu Clarion. Sněm proběhl 
za účasti 211 členů KZT, byla provedena úprava Sta-
nov a na návrh advokátky přijat etický kodex pro členy 
KZT. Mimochodem, osobně si myslím, že sám o sobě 
etický kodex vůbec nic neřeší, buď v sobě člověk má 
určitou hranici, za kterou se ve svém jednání už ne-
pouští, prostě jenom proto, že i když to není nikde 
napsané, zkrátka se to nedělá, protože je to za hranicí 
slušnosti, nepsaných pravidel a vkusu. Člověku, který 
tento vnitřní mantinel v sobě nemá, nepomůže žád-
ný etický kodex ani jiná sepsaná pravidla. Takže etický 
kodex byl Sněmem přijat, jak se ale bude uplatňovat 
v praxi, je otázkou spíše jednoho každého z nás…

Na Sněmu byla také provedena úprava stanov v tom 
smyslu, že bylo umožněno členství KZT i studentům 
oboru, kteří o členství projevují značný zájem, ale 
s omezením plnoletosti a volebního práva. 

Jinými slovy student musí být plnoletý, tedy způsobilý 
k právním úkonům, a nemůže volit a být volen do or-
gánů KZT. Jakmile studia ukončí, stává se plnohod-
notným členem. 

Dále byl přijat „Vnitřní předpis upravující principy vo-
lební kampaně do vedoucích orgánů“- tedy pravidla 
pro kandidáty do rady KZT, neboť Sněm 2013 bude 
Sněmem volebním. Vlastně jde pouze o stanovený 
termín, do kdy se mají kandidáti přihlásit, aby mohli 
být představeni v časopise a jiných materiálech KZT 
s dostatečným předstihem. Sněm také rozhodl, že 
nadále již nebude možné, přihlásit se jako kandidát 

v průběhu volebního Sněmu, jak tomu bylo doposud. 
Doufejme tedy, že se najde dostatek kandidátů, kteří 
po nás převezmou štafetu. 

Rozloučili jsme se s naší bývalou kolegyní, čestnou 
předsedkyní SZT-P, Janou Dandovou, která nás opus-
tila po dlouhé a těžké nemoci. V tomto magazínu na-
jdete krátkou vzpomínku na tuto výjimečnou ženu. 

Zúčastnila jsem se zasedání FEPPD, kde byla přijata 
KZT za člena. Potvrdilo se mi, že zubní technici jsou 
na tom podobně ve všech státech Evropy, protože 
nejvíce diskutované problémy se shodují s těmi na-
šimi. Jediné co západní státy neřeší, je cenová politi-
ka, neboť ta je jasně daná. Řeší ale masivní odliv prá-
ce díky vstupu nízkonákladové protetiky z asijských 
oblastí.  Více o zasedání a hlavních úkolech, které si 
FEPPD stanovila, se dočtete na stránkách tohoto ma-
gazínu. 

Zapojili jsme se do práce na tvorbě zákona o Komoře 
pro zdravotnické pracovníky. Bude to běh na dlouhou 
trať, která končí někde v neznámu. Zda se celá věc po-
daří nevíme, ale myšlenku komory ze zákona se sekce-
mi pro jednotlivé profese podporujeme. V tuto chvíli 
jsme ve stádiu, kdy se zakládá sdružení právnických 
osob, do kterého vstupují profesní organizace, které 
mají právní subjektivitu a budou se podílet na přípra-
vě. KZT patří mezi ně, jak rozhodl Sněm. 

Proběhly další oblastní schůzky, poslední se konala 
v Ostravě, bezprostředně po skončení Indentu. Pro 
toto pololetí již žádné oblastní schůzky neplánujeme. 
Bude-li vyslovena potřeba, rádi přijedeme mezi vás 
zase na podzim, stačí vyjádřit zájem. 

Přeji vám všem letní měsíce plné sluníčka, které tolik 
potřebujeme k doplnění energie, léto plné pohody, 
přátel a spokojených rodinných příslušníků. No a mož-
ná taky dost práce, protože i v létě se platí nájem... <<<

SLOVa PREZIDENTKY
Alexandra Seidlová

Alexandra Seidlová
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KZT a ekonomikaDění v KZT

TIchá VZPOmíNKa 

>>>  Se zármutkem oznamujeme všem zubním technikům, že zemřela čestná předsedkyně 
Společenstva zubních techniků - podnikatelů, paní Jana Dandová.

Odešla po dlouhé a těžké nemoci, dne 4. dubna 2012.

Velkou část svého života věnovala práci pro zubní techniky. 
Kdo jste ji znali, víte, že byla nejen čestnou předsedkyní, ale především čestným,

 laskavým a spravedlivým člověkem, dobrou přítelkyní a skvělou kolegyní.
  

Měla smysl pro humor, ale uměla s noblesou přijímat i těžkosti a strasti života 
jak v profesi, tak v soukromém životě. 

Poslední rozloučení se konalo dne 13. dubna. 
V obřadní síni byla umístěna kytice, se slovy na stuze: 

„Vzpomínáme s úctou, zubní technici ČR“.
Na smutečním oznámení byla vytištěna tato slova:

„Nezemřela jsem, neboť vím, 
že budu žít stále v srdcích těch, 

kteří mě milovali.“ 

V mém srdci vzpomínka na tuto výjimečnou ženu zůstane navždy. Věřím, 
že stejnou vzpomínku si v srdci uchová každý, kdo Janu Dandovou znal. 

Sbohem Jani, a za všechno děkujeme...  <<<
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Dění v KZT

>>> Tento hotel se nachází v Praze 9 - Vysočany v bez-
prostřední blízkosti metra - stanice Vysočanská. Loka-
lita byla zvolena na vaši žádost vzhledem k lepší do-
stupnosti MHD.

Sněm se z praktických důvodů konal po půl roce, ale 
vzhledem k tomu, že nás čekají důležité legislativní 
povinnosti, přišla tato změna vhod. Zřejmě i z těchto 
důvodů byla účast vysoká. Sněmu se zúčastnilo 211 
členů a 3 hosté. Přítomna byla Mgr. Kateřina Švajcrová 
(advokátka KZT ČR).

Sněm začal velmi smutným oznámením, že nás na-
vždy opustila čestná předsedkyně SZT-P paní Jana 
Dandová, se kterou se byli zástupci KZT naposledy 
rozloučit v pátek dne 13. 4. 2012. V obřadní síni byla 
umístěna kytice, se slovy na stuze: „Vzpomínáme 
s úctou, zubní technici ČR“. Účastníci Sněmu vzdali 
úctu chvilkou ticha.

Následovaly obvyklé procedurální úkony, které jsou 
s konáním Sněmu spjaty, jako je schválení programu, 
volba mandátové, návrhové a volební komise (z důvo-
du, že bylo potřeba zvolit nového člena revizní komi-
se - stala se jím paní Kvasničková Milada z Karlových 
Varů), zpráva o hospodaření, revizní zpráva a další. 
Byl také předložen návrh na změnu Stanov, aby bylo 
umožněno členství v KZT ČR studentům oborů zubní 
technik. Konkrétní úpravy jednotlivých článků, že stu-
denti musí být plnoletí, nebudou mít hlasovací a vo-
lební právo, neaktivní člen - důchodce - je člen, kte-
rý již nepodniká, byly po následné diskusi schváleny. 
Rovněž byl do úprav Stanov zapracován a schválen 
„Etický kodex“ tohoto znění:

Etický Kodex Komory zubních techniků 
České republiky

1. Člen Komory respektuje obecné etické zásady,  
 vědomě je neporušuje a jedná v souladu se všemi  
 právními předpisy, stejně tak jako vnitřními před- 
 pisy Komory a tímto Etickým kodexem.
2. Člen Komory napomáhá dosahování stanove- 
 ných cílů Komorou. Člen Komory nejedná v roz- 
 poru s takovými cíli.
3. Člen Komory jedná vůči ostatní členům korektně  
 a čestně.
4. Člen Komory netoleruje podvodné nebo jiné  
 trestněprávní jednání dalšího člena Komory.
5. Člen Komory respektuje pracovní znalosti a vědo- 
 mosti dalších členů Komory. Členové Komory si  
 v pracovních otázkách vycházejí vstříc, v případě  
 potřeby spolupracují.

6. Člen Komory nepoškozuje svým jednáním dobré  
 jméno Komory a jejích vedoucích orgánů.

Sněm také rozhodoval o podmínkách předvolební 
kampaně a schválil „Vnitřní předpis upravující princi-
py volební kampaně do vedoucích orgánů“ v tomto 
znění:

Vnitřní předpis upravující principy volební kam-
paně do vedoucích orgánů

1. Kandidát oznámí veřejně svoji kandidaturu nej- 
 dříve k 1. 11. roku předcházejícího tomu, ve kte- 
 rém je konán řádný volební Sněm Komory, a to  
 zasláním písemné přihlášky včetně profilu kan- 
 didáta a fotografie, Radě Komory na email:  
 sekretariát@komorazt.cz. Formulář přihlášky 
 bude k dispozici k tomuto datu na webu KZT.
2. Uzávěrka přihlášek do vedoucích orgánů dle čl. 1  
 tohoto předpisu je 31. 1. kalendářního roku, ve  
 kterém se koná řádný volební Sněm. 
3. Profily kandidátů budou uveřejňovány na webu  
 KZT, případně v tištěných periodikách vydáva- 
 ných KZT. 

Poté byli přítomní členové KZT seznámeni s násle-
dujícími dílčími zprávami:
•	 návrh	velké	novely	zákona	č.	96/2004	Sb.,
•	 komora	pro	zdravotnické	pracovníky
•	 povinnost	přeregistrace	NZZ
•	 ohlašovací	povinnost	výrobců	zdravotnických	
 prostředků
•	 záruky,	změna	úhrad	pojišťoven
•	 webové	stránky	a	magazín	KZT	ČR
•	 informace	o	FEPPD
•	 soutěž	„Škola	roku“
•	 otevřený	dopis	Radě
•	 ustanovení	oblastních	zástupců

Následovaly organizační záležitosti Komory a byl 
přednesen návrh Usnesení Sněmu, které bylo jedno-
myslně schváleno v tomto znění:

Usnesení 3. Sněmu KZT ČR ze dne 14. 4. 2012 
Sněm: 
1) bere na vědomí: 
•	 informaci	o	velké	novele	zákona	č.	96/2004	Sb.,	
•	 informaci	o	přípravě	„Komory	pro	zdravotnické		
 pracovníky“,
•	 informaci	o	povinnosti	přeregistrace	NZZ,
•	 informaci	o	ohlašovací	povinnosti	výrobců	
 zdravotnických prostředků,
•	 informaci o změnách úhrad pojišťoven a o zárukách, 

III. řáDNý SNěm KZT ČR
14. dubna 2012 se uskutečnil III. řádný Sněm KZT v nádherných 
prostorách hotelu Clarion Congres Hotel Prague.
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•	 informaci	o	webové	stránce	a	magazínu	KZT	ČR,	
•	 informaci	o	FEPPD,	
•	 informaci	o	dalším	ročníku	soutěže	„Škola	roku“,	
•	 informaci	o	„Otevřeném	dopisu	Radě“,	
•	 informaci	o	organizačních	záležitostech	Komory,	
•	 přijetí	nových	členů	Komory,	

2) schvaluje: 
•	 program	jednání	tohoto	Sněmu,	
•	 složení	mandátové	a	návrhové	komise,	
•	 zprávu	o	činnosti	Komory,	
•	 volbu	paní	Kvasničkové	Milady	do	revizní	komise,	
•	 zprávu	o	hospodaření	a	rozpočet	na	rok	2012,	
•	 zprávu	Revizní	komise,	
•	 změnu	Stanov	a	Volebního	řádu,	

3) ukládá Radě: 
•	 pokračovat	v	aktivitách	spojených	s	nápravou	
 stavu cenové politiky, 

4) ukládá členské základně: 
•	 dodržovat	příspěvkovou	morálku.	

Závěrem se konalo školení na téma „Bezpečnost 
a ochrana zdraví při práci a požární ochrana“, za kte-
ré účastníci obdrželi 4 kreditní body a certifikát, díky 
kterému splní požadavky ze zákona a navíc mohou 
v příštích třech letech sami proškolovat zaměstnance 
a ostatní zubní techniky. <<<

Dění v KZT
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>>>>Vážení kolegové,
s ohledem na rozhodnutí Sněmu KZT 2011, požáda-
la KZT o přijetí do FEPPD.

O našem přijetí rozhodovalo plenární zasedání FEPPD 
v Nice, ve dnech 4. - 5. 5. 2012. Tohoto jednání jsem 
se zúčastnila já, jako prezident KZT, spolu s tlumočnicí. 
Všechny státy měly za povinnosti poslat s předstihem 
zprávy o své činnosti za uplynulý rok.

Česká republika jako nově přistupující člen předklá-
dala profil organizace s podrobnými čísly o počtu 
zubních techniků v ČR a detailní rozbor podmínek, 
za kterých může zubní technik vystudovat, provozo-
vat laboratoř a jak funguje trh. 

Program jednání byl opravdu velmi pestrý. Po oba 
dny probíhalo vždy dopoledne od 9 do 13 hodin jed-
nání FEPPD, po obědě oba dny probíhalo zajímavé 
odborné symposium, které končilo cca v 18 hodin.

Jednání se zúčastnili zástupci 16 států. Řecko a Itálie 
se neúčastnily – Řecko pro svoji neutěšenou finanční 
situaci, Itálie pro náhlé úmrtí prezidenta italské komo-
ry, s nadějí, že se situace brzy stabilizuje a nadále bude 
spolupracovat. 

V první části jednání se probíraly procedurální záleži-
tosti, zpráva o hospodaření a revizní zpráva, projed-

návala se výše členských příspěvků. Německo pro-
testovalo proti výši příspěvku, protest nebyl přijat 
s odvoláním na to, že takto byly podmínky pro výpo-
čet členských příspěvků odhlasovány a jsou platné. 

V další části probíhalo dotazování na základě již před-
ložených zpráv jednotlivých států. Nejvíce dotazů měl 
německý zástupce, velmi aktivními diskutujícími byli 
zástupci Belgie, Nizozemí, Rakouska.

Ukázalo se, že problémy, které řeší státy s letitým roz-
vinutým kapitalismem, jsou úplně shodné s našimi. 
Nejbolavějším místem je „neviditelnost“ zubního 
technika pro společnost jako takovou. Neinformova-
nost pacientů, přestože se jedná o vysoce profesio-
nální obor, je ve všech státech obdobná. Západní stá-
ty řeší stále problém s nízkonákladovou protetikou 
z Číny, a cítí výraznou potřebu nutnosti informova-
nosti pacienta o původu protetické práce. 

Jak jsme pochopili, byl v loňském roce přijat v Benát-
kách „Venice code“, který vyzývá všechny členské stá-
ty k aktivnímu přístupu v problematice zviditelnění 
zubního technika. Na základě tohoto paktu předklá-
daly některé státy zprávu o tom, jak jejich snahy po-
kročily a jak bude tato kampaň probíhat. 

Zástupce Norska informoval o tom, že mají hotovou 
kampaňovou brožuru, kterou sestavovali za pomo-
ci PR agentury. Po krátké diskusi bylo dohodnuto, že 
tuto svoji brožuru nechají Norové přeložit do angličti-
ny a poskytnou ji prostřednictvím webu FEPPD všem 
ostatním státům, které si materiál nechají přeložit 
do vlastních jazyků, upraví podle potřeb odpovídají-
cích dané společnosti a mentalitě národa. Tím bude 
zajištěno, že se kampaň bude rozjíždět koordinova-
ně po celé Evropě zhruba ve stejném období a pro-
to bude intenzivnější. Dánsko předložilo svůj plakát se 
sloganem, ostatní státy zatím v kampani příliš nepo-
kročily. Je to úkol pro všechny do následujícího ob-
dobí. Koordinátorem této kampaně bude pětičlenná 
skupina zástupců různých států. 

Česká republika byla přijímána na konci prvního do-
poledního jednání plenárního zasedání. Byli jsme 
dotazováni na spoustu podrobností, jako například 
zda nás také ohrožuje nízkonákladová práce, jaký je 
systém vzdělávání, byly dotazy na počty aktivních 
techniků, na strukturu členské základny. Podmín-
kou našeho přijetí byl podpis příslibu, že na plenární  
zasedání FEPPD mohou být delegováni pouze majite-
lé zubních laboratoří.“ 

Na základě uspokojivých odpovědí a tohoto přísli-
bu byla KZT ČR do FEPPD přijata. 

PřIjETí DO FEPPD

Participants Country Organisation
Hilde Wahlen Belgium prezident FEPPD
Maurits Roumans Belgium tajemník FEPPD
Hana Dohalova Slovakia viceprezident FEPPD
Torstein Wremer Norway revizní komise FEPPD
Evy Mentens Belgium sekretářka FEPPD
Dirk Mennen
Luc Guldentops
Hilde De Clercq
Jan Eric Gyllenram
Olle Sahlin
Rob Maters Netherlands Branchevereniging Tandtechniek - BVT
Mia Niemi Finland Hammaslaboratorioliitto
Petri Niemi Finland Hammaslaboratorioliitto
Nina Brohauge
Marianne Krogsgaard
László Schulze
Beáta Bruckner
Karen Tveitevag
Rune Hansen

Andrej Lazic Slovenia
Small Business Association of Dental 
Technicians and Engineers of Dental 

Prosthetics of Slovenia
Alexandra Seidlová
Marcela Tůmová
Vesna Krismanic
Bruno Buinac

Gilbert Weis Luxembourg Fédération des Laboratoires Dentaires 
Luxembourg

Thierry Hoefler France UNPPD
Robert Manière France UNPPD
Jurgen Schwichtenberg Germany VDZI
Brigitte Schwichtenberg Germany VDZI
Walter Winkler Germany VDZI
Richard Koffu Austria Bundesinnung Gesundheitsberufe
Alfred Kwasny Austria Bundesinnung Gesundheitsberufe
Pierre Zammit Malta Malta

Croatia Croatian Dental Chamber

Norway Norges Tannteknikerforbund

Czech Republic Komorazt Czech Republic

Belgium Unie van 
Dentaaltechnische Bedrijven

Sweden Sweden Dental
Technician Association

Hungary MOSZI Országos Fogtechnikus Ipartestület

Denmark Danske Dental Laboratorier

Aktuálně
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Závěrečné usnesení 2012 (překlad)           
Generální shromáždění FEPPD vyzývá k:
1.  revizi Směrnice o zdravotnických prostředcích 
s cílem, že:
- originální prohlášení o shodě je předáno přísluš-
nému pacientovi 
- originální prohlášení o shodě může vydat pouze 
osoba, která byla odbornou přípravou vyškolena jako 
zubní technik v souladu s nejvyšší kvalifikací, každé 
jednotlivé členské země (pozn. V ČR se jedná o “pro-
hlášení o výrobku“)

2. transparentnosti v  oblasti služeb a  stanovení 
cen zdravotnických prostředků vyráběných na za-
kázku s cílem, že:
- kopie originálního účtu, který byl vystaven zubní 
laboratoří, která daný výrobek vyprodukovala, bude 
při vypořádání (pacienta) se zubním lékařem předána 
pacientovi.

Oba soubory opatření jsou důležitým krokem ke zlep-
šení transparentnosti trhu stejně jako bezpečnosti vý-
robků pro pacienty.

3. lepšímu využívání odborných znalostí zubních 
techniků v péči o pacienta s cílem, že: 
- odborné kompetence zubního technika při výro-
bě zdravotnických prostředků a využívání jejich stáva-
jících rozsáhlých zkušeností mohou být ve větší míře 
využity v zájmu podpory zdraví pacientů. Konkrétně 
by zubní technici měli mít povoleno informovat, radit 
a případně poskytnout přímou péči pacientům. K to-
muto účelu mají v členských státech různě proveditel-
né formy dělby práce a spolupráce mezi zubními lékaři 
a zubními techniky, které jsou orientované na kon- 
krétní kvalifikaci obou profesí. 

Bezprostředně po  zasedání FEPPD přišla od  pre-
zidentky Hilde Wahlen zpráva, že dojde k  osob-
nímu setkání s  poslanci Evropského parlamentu, 
na téma „Směrnice o zdravotnických prostředcích“. 
Ke schůzce dojde 30. 5. 2012 v Bruselu. <<<

Aktuálně
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KZT a ekonomikaAktuálně

POLIcIE ČR: NaLÉhaVá ŽáDOST 
O POmOc PřI PáTRáNí

>>> Policie ČR, Krajské ředitelství hl. m. Prahy, se obra-
cí na zubní techniky s žádostí o spolupráci při identifi-
kaci mrtvé ženy nezjištěné totožnosti.

Dne 6. 12. 2011 byly v Praze 4 nalezeny ostatky lidského 
těla. Jednalo se o nález horních končetin, které patřily 
ženě. Následně dne 24. 12. 2011 byl nalezen trup v ob-
lasti Praha 3, lesopark Na Krejcárku a dne 29. 1. 2012 
v Praze 8 – Karlín, Rohanské nábřeží, byla v křovinatém 
porostu nalezena hlava. Nařízenou soudní pitvou bylo 
zjištěno, že všechny nalezené části patří jedné osobě, 
a to ženě neznámé totožnosti ve věku 40-50 let, cca 
170 cm vysoké, světlé pleti, světle hnědých vlasů. Žena 
v nadměrné míře požívala alkoholické nápoje. Vzhle-
dem ke stavu nálezu nebyly zjištěny žádné markanty 
vedoucí k identifikaci poškozené. 

V průběhu pitvy nalezené hlavy bylo zjištěno, že chrup 
neznámé ženy je defektní a v horní části chrupu má 
vypracovaný zubní můstek. Ve spodní části chrupu 
část zubů zcela chybí (viz popis a foto chrupu). Soudní 
znalci se na základě pitvy vyjádřili, že se jedná o ná-
silnou smrt. Vzhledem k závažnosti případu žádáme 
o spolupráci při pátrání po totožnosti poškozené.

Popis chrupu
Horní čelist (obr. 1, 2) 
Celý horní zubní oblouk je ošetřen fixní protetickou 
prací, celofazetovanou nejspíše kompozitním plastem 
a kotvenou na pilířích 17, 13, 12, 11, 23 a 27. Fazetované 
korunky 17 a 27 mají extendovanou palatinální kovo-
vou plošku (obr. 3, 4). Na mezičlenech 21, 22 a 24 jsou 
odlomené téměř celé fazety až po kov, resp. podbar-
vovací lak, z kovové konstrukce zde vystupují celkem 
pravidelně rozmístěné retenční perly. Toto poškození 
můstku horní čelisti bylo patrné již na místě nálezu 

ostatků. Na palatinálních ploškách korunek 11 a 23 je 
patrná abraze fazet od antagonistů v dolní čelisti. 

Pilíře 13, 12, 11, 23 a 27 jsou podle RTG lebky endodon-
ticky ošetřeny bez patrných kořenových čepů. Viditel-
né části kořenů zubů 13, 12, 11 a 23 jsou růžovofialo-
vě zbarveny (obr. 1, 2), pravděpodobně endodontické 
výplňové hmoty Foredent (nebo obdobné resorcin-
-formaldehydové výplně).

Dolní čelist (obr. 5)
Dolní čelist má oboustranně zkrácený zubní oblouk 
v rozsahu zbývajících zubů 43, 41, 31, 32, 33 a 34 s abra-
dovanými incizními hranami a rozsáhlou krčkovou ka-
riézní lézí na 43 vestibulárně, zasahující do dřeňové 
dutiny. Na zubních korunkách nejsou patrné zábrusy 
pro spony snímatelné náhrady. Kost alveolárního vý-
běžku v místě všech chybějících zubů včetně 42 je 
zcela zhojena, k jejich ztrátě tedy došlo pravděpodob-
ně před delší dobou. <<<

Je možnost, že poznáte svůj výrobek a proto veškeré 
informace týkající se možné identity poškozené sdělte 
prosím sekretariátu KZT nebo přímo Policii ČR:

Policie ČR
Krajské ředitelství hl. m. Prahy
Služba kriminální policie a vyšetřování
Odbor obecné kriminality, 1. oddělení
Kongresová 1666/2
140 21 Praha 4

kpt. Bc. Rudolf Cvak
Tel: + 420 974 826 409, + 420 731 553 155  
nprap. Jan Adrle
Tel: + 420 974 826 540, + 420 731 553 155

1.1. Horní čelist
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2. Viditelné části kořenů 
zubů jsou růžovofialově 
zbarveny

3. - 4. Fazetované korunky 
17 a 27 mají extendovanou 
palatinální kovovou plošku

5. Dolní čelist
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>>> 27. dubna 2012 se konal na  akademické půdě  
3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze VII.  
Odborný implantologický kongres ČSI.                                                                                                   

Z více než 170 přihlášených se registrovalo přes 150 
zájemců o dentální implantologii z řad lékařů, zub-
ních techniků, dentálních hygienistek a asistentek. 
Velice nás potěšil i zájem studentů lékařských fakult 
a středních odborných škol. Daří se nám tak realizovat 
jeden z našich cílů – vytvořit tým odborníků, který je 
schopen poskytnout pacientům komplexní implan-
tologickou péči. 

Program byl složený z přednášek určených lékařům 
– implantologům i parodontologům, zubním techni-
kům i dentálním hygienistkám a asistentkám.

Hostem ČSI a zároveň hlavním přednášejícím byl Dr. 
Gerhard Iglhaut, současný viceprezident Němec-
ké implantologické společnosti - DGI, která se svý-
mi 7 500 členy je druhou největší implantologickou 
společností na světě. Dr. Iglhaut na úvod poděkoval 
za pozvání a vyjádřil svoji podporu i podporu celé DGI 
naší společnosti v oblasti systematického vzdělávání  
v dentální implantologii. Tato oficiální spolupráce 
mezi ČSI a DGI, která trvá již několik let, se projevuje 
především v zajištění vysoce kvalifikovaných předná-
šejících pro vzdělávací akce ČSI.

Dr. Iglhaut, který je uznávaným implantologem a pa-
rodontologem nejen v Evropě, ale i v Americe a Japon-
sku, pak ve své přednášce o revoluční ultrazvukové 
technice v oblasti augmentací pomocí polylaktido-
vých membrán - Sonic Weld Rx - Schalentechnik, 
představil nové možnosti při 3D rekonstrukcích al-
veolárních výběžků bez nutnosti používaní kostních 
bloků, které představují další zatížení pro pacienty. 
Základem této metody je používání polylaktidových 
membrán o tloušťce 0,1mm, které se fixují ke kosti po-
mocí polylaktidových pinů, a které resorbují po 8-10 
měsících, tedy v době, kdy je již augmentát stabilní. 
Na rozdíl od neresorbovatelných membrán odpadá 
jejich odstranění další operací. Samozřejmě je mož-
né tuto metodu použít i v dalších indikacích pro ří-
zenou kostní regeneraci (GBR) ať již v implantologii 
(„ridge preservation“, léčba periimplantitid atd.) nebo 
parodontologii (klínové defekty, recesy). V závěru  
Dr. Iglhaut zdůraznil, že tato metoda je relativně jed-
noduchá a málo invazivní, vykazuje malé riziko kom-
plikací, a se kterou se v poměrně krátké době dosáhne 
požadovaného cíle. Je použitelná v běžné implanto-
logické praxi.

Druhá přednáška byla určena zubním technikům i lé-
kařům. ZTM Dirk Ahlmann zhodnotil dosavadní po-
znatky a zkušenosti s různými typy zirkonu pro 
výrobu monolitických korunek a můstků a jejich 
použití v implantologii, z hlediska mechanických 
vlastností, pevnosti, abraze, určování barvy a ceno-
vých nákladů.

Další přednáška Dr. Sieberta ze Slovenska - Man-
agement měkkých tkání v implantologii a pa-
rodontologii - popsala formou kazuistik komplexní 
přístup při terapii pacientů s neuspokojivou estetikou 
a s defekty parodontálních a periimplantačních tká-
ní. V rámci chirurgické léčby těchto defektů zhodno-
til i možnosti použití autogenních kombinovaných 
transplantátů a materiálu Mucograft.

Doc. Dr. Gojišová a DiS Křížová ze Stomatologické 
kliniky 3. LF UK ve své přednášce zdůraznily význam 
péče dentální hygienistky o stav tkání v okolí im-
plantátu - sliznic i kosti - pro dlouhodobou prognózu 
protetických náhrad na implantátech.

V závěrečné přednášce představil mladý zubní tech-
nik Dobrovodský z Prahy všem účastníkům možnost 
ošetření pacientů s implantáty pomocí podmíněně 
snímatelných korunek a můstků vyráběných CAD/
CAM technologií – tzv. Toronto korunky a můstky.
Součástí kongresu byla i prezentace 11 firem, které na-
bízejí nejen implantační systémy, přístroje, nástroje, 
materiály pro dentální implantologii, ale i hygienické 
pomůcky a prostředky pro dentální hygienu.                                
                                                        
Děkuji touto cestou všem přednášejícím, odborným 
partnerům - KZT a DGI, Dr. Krebsové za perfektní pře-
klad přednášek německých autorů, zástupcům firem 
a především všem účastníkům za neustále narůstající 
zájem o vzdělávací akce ČSI.  <<<

VII. ODbORNý ImPLaNTOLOgIcKý 
KONgRES ČSI                             
MUDr. Jiří Hrkal, Viceprezident ČSI

Aktuálně
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DENTáLNí VELETRh INDENT
Ve dnech 18. - 19. května 2012 v Ostravě na výstavišti Černá louka 
probíhal 7. ročník Dentálního veletrhu a konferencí InDent.

>>> Jak je známo, nedílnou součástí dentálního ve-
letrhu InDent jsou odborné konference všech dentál-
ních profesí, které již třetím rokem probíhaly přímo na 
výstavišti. Komora zubních techniků ČR poskytla této 
akci stejně jako minulý rok odbornou záštitu nad kon-
ferencemi pro zubní techniky.

Tradičně probíhaly na letošním InDentu také praktic-
ké ukázky, které byly předváděny všem účastníkům 
konferencí a návštěvníkům veletrhu přímo na výstav-
ní ploše. Zubní technici měli také možnost na stej-
ném místě navštívit stánek Komory zubních techniků  
a oslovit její zástupce, kteří byli nápomocni při řešení 
problémů z oblasti naší profese.

18. 5. 2012 v 19 hodin – proběhla na Slezkoostravském 
hradě tradiční InDent party s Rock & Roll Band Marce-
la Woodmana. 

Je jen velká škoda, že zájem o výstavu Indent je rok 
od roku menší. Loni byly výstavními stánky zaplněna 
téměř dvě patra výstavního areálu, pro letošní výstavu 
stačilo pouze jedno patro. Komora velmi zvažuje, zda 
se příštího ročníku Indentu zúčastní.

V sobotu v 13:45 se konala v hotelu Imperial oblast-
ní schůzka Ostravska, které se zúčastnilo 36 zubních 
techniků. Z této schůzky vyplynulo, že nejpalčivěj-
ším problémem, který zubní techniky tíží, a co všich-
ni dobře víme, jsou tzv. I kódy, které nebyly navýše-
ny téměř 20 let (až na drobné výjimky), a které jsou 
vzhledem k horší ekonomické situaci obyvatelstva 
ČR stále častěji zařazovány mezi zakázky pro zubní 
laboratoře.  <<<

KZT a ekonomikaAktuálně



současně s veletrhem

DENTAL SUMMIT PRAGUE

- zahraniční přednášející

- live ukázky

Výstaviště Praha - Holešovice
11. - 13. 10. 2012

Odborní partneři

Mediální partneři

www.pragodent.eu

20. MEZINÁRODNÍ DENTÁLNÍ VELETRH

20 LET

TRADICE
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>>> Vážené kolegyně a kolegové. 
Stojí přede mnou pro mě nelehký úkol, přiblížit Vám 
další ročník Jihočeských ortodontických dnů. Proč 
nelehký? Nejsem žádný psavý typ, stokrát raději bych 
zasedla za laboratorní stůl. Tato profesní činnost je mi 
podstatně bližší a svým způsobem pro mě jednodušší. 
Tak tedy. 

Jaká byla ortodontická konference v Českých 
Budějovicích?

V minulém čísle magazánu KZT jste mohli nahlédnout 
do programu 12. ročníku. Hlavní organizátorkou jako 
každý rok byla opět MUDr. Hálková. Jak sama říká, stále 
si nasazuje pomyslnou laťku výš v nápadech, jak zlep-
šit kvalitu konference, a má pravdu. Paní doktorka pro-
to ráda akceptovala i náš návrh, a tak změnou tohoto 
neformálního setkání byl společný první přednáško-
vý den zároveň pro lékaře a techniky. Po zahájení nás 
provedl světem veterinární stomatologie a ortodon-
cie MVDr. Michal Čáp, po bohaté diskuzi na toto zají-
mavé téma MUDr. Jiří Baumruk seznámil posluchače  
s úskalími zhotovování ortodontických otisků. Jako za-
jímavý doplněk MUDr. Mattauch prezentoval metodu 
francouzských lékařů, kteří často pracují bez asisten-
tek, míchání otiskovací hmoty bez potřeby míchacího 
přístroje. Když nám ji pak druhý den prakticky ukazo-
val, všichni jsme se s překvapením velmi „bavili“, jedná 
se totiž o jednoduchý leč účinný postup – smíchání 
odměřeného prášku a tekutiny v mikrotenovém sáč-
ku, bez ušpinění míchací nádoby. Jako stříkačkou na 
dort se z ustřiženého růžku sáčku aplikuje vymíchaná 
hmota do otiskovací lžíce. 

MUDr. Josef Kučera přednesl svou přednášku na téma 
funkční fixní ortodontické přístroje. Závěr prvního 
přednáškového dne okořenil svým osobitým šarmem 
bývalý poradce pana exprezidenta Václava Havla, pan 
Ladislav Špaček. Jeho humorně laděné vyprávění  
o společenské etiketě bylo třešničkou na pomy-
slném dortíku. Při večerním bohatém rautu v his-
torickém sálu hotelu Malý pivovar si mohli účast-
níci nechat podepsat od protagonisty jeho knihy.  
Druhý den již probíhal samostatně pro lékaře i tech-
niky. MUDr. Simonidesová otevřela problematiku roz-
štěpových vad, MUDr. Böhmová techniky seznámila  
s kasuistikami zajímavých případů a já jsem se sna-
žila ve svém sdělení především poukázat, v čem 
spočívají úskalí Fränkelova funkčního aparátu. Před 
oddychovou přestávkou nás ještě MUDr. Soldáno-
vá seznámila s praktickými zkušenostmi s aparátem  
Distal Jet. Po zaslouženém občerstvení jsme dál  
pokračovali v přednáškovém maratónu s  MUDr. Jindrou  
Ph.D. a jeho přednáškou korektivní terapie III. tříd  
a MUDr. Ihou  a  léčbou retinovaných zubů. Po pauze 

na oběd se den završil přednáškou MUDr. Pastelákové 
o kasuistikách problematiky meziodens. Všichni tech-
nici i někteří lékaři si v naší sekci poslechli paní Věru 
Karlovou, která precizně informovala o cenové pro-
blematice ortodontických výrobků. 

Posluchači si mohli prohlédnout brožury „Puzzle“  
a v diskuzi probrat své problémy. Všechna odborná 
sdělení byla zajímavá a přínosná.  

Na závěr vám přiblížím pocity své a doufám i vět-
šiny ostatních. Tato konference je vždy velmi pří-
jemná svou neformální atmosférou, tím, že je zde  
možnost partnersky diskutovat o všech problémech, 
že zde mnozí lékaři nešetří chválou dobrých zubních 
techniků a v neposlední řadě otevřeností k cenové 
problematice. Tato součinnost, která zde panuje, je  
dílem především MUDr. Hálkové, které za její nasazení 
v stmelování ortodontického světa lékařů a techniků 
patří poděkování. <<<

jIhOČESKÉ ORTODONTIcKÉ DNY

Jana Vintrová

1. 2. 3.
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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

Metodika pro strukturovaný výpočet cen
snímatelných náhrad a ortodontických
deskových aparátkůPUZZLE

Alexandra Seidlová

Naděžda Kroupová
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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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>>>  Jak jistě víte, probíhá v současné době registrace 
nás, zubních techniků, jako výrobců zdravotnického 
prostředku, a registrace našich výrobků.

Po dlouhé diskusi s MZ, kdy jsme se marně snažili zís-
kat potřebné kódy prostřednictvím MZ, zakoupila KZT 
pro své členy databázi GMDN kódů, která je vlastnic-
tvím zahraniční privátní firmy a je patentově chráně-
ná. Autorská práva na elektronické verze GMDN jsou 
výhradním vlastnictvím firmy Agentura GMDN s.r.o., 
která je oprávněna prostřednictvím Instituce brit-
ských standardů (BSI), být jediným správcem a distri-
butorem elektronické verze GMDN. Jakkoli se nám 
dané podmínky nelíbí, díky této patentové ochraně 
jsme byli nuceni přistoupit na zamezení úniku kódů 
mimo naši skupinu, proto kódy nemůžeme poskyt-
nout jednotlivým členům, ale celou registraci prová-
díme na základě plných mocí za vás. 

Po ukončení registrací poskytneme seznam námi 
zprostředkovaných registrací dotyčné agentuře. 

Samotná procedura vás nestojí nic. Na sekretariát byla 
přijata výpomoc, takže náklady s tím spojené hradí 
KZT. 

Aby se o povinnosti této registrace dozvědělo co nej-
více zubních techniků, zařadili jsme toto téma do ob-
lastních schůzek, na které jsme zvali nejen členy KZT, 
ale i zubní techniky, kteří stojí mimo komoru. 

Všechny jsme se snažili poctivě informovat. KZT ni-
koho nenutí do členství, jen předkládá svoji nabídku 
zubním technikům a ti musí sami zvážit, zda je člen-
ství v KZT pro ně přínosem či nikoli. 

Jaké jiné možnosti jsme měli, když jsme se o této re-
gistrační povinnosti dozvěděli:

à Mohli jsme všem oznámit, že povinnost existuje 
a nechat to na každém, jak se s tím popere. 

à Mohli jsme zakoupit databázi a nechat kódy vol-
ně k dispozici na uzamčeném webu KZT. Ovšem s ri-
zikem, že si je budete volně poskytovat mezi sebou 
a my se vystavíme nebezpečí porušení licenčních 
podmínek, ke kterým jsme se zavázali. Riziko zaplace-
ní pokuty bylo příliš vysoké.

à Mohli jsme sedět týdny u počítače a hledat někde 
ve světě odkazy na GMDN kódy, s nadějí že je někde 

i přes autorskou ochranu objevíme, budeme je pova-
žovat za správné a doporučíme vám odkaz na daný 
web. Přiznáme se, že nás tato možnost ani nenapadla. 
Zodpovědnost za poskytnutí nebo doporučení správ-
ných a legálně získaných údajů je příliš veliká. 

Rozhodli jsme se jít cestou nejmenšího odporu.  Le-
gálně zakoupit kódy, a vám je zdarma poskytnout se 
zabezpečením úniku, který by mohl znamenat vyso-
kou sankci. Komoru to stojí čas a peníze, přijatá posila 
do sekretariátu nepracuje zadarmo... 

Pro nás je důležité, že člen KZT má možnost splnit tuto 
povinnost a nic ho to nestojí.

Jak už je u zubních techniků zvykem, z vlastních řad 
byla tato naše snaha korunována negativní nálepkou. 
Sklidili jsme kritiku, jako již obvykle. Ostatně od někte-
rých bychom ji sklidili v každém případě, i kdybychom 
se rozhodli pro kteroukoli z variant. Tak nějak s tím už 
počítáme. 

Oblastní schůzky byly označeny jako „nábor do KZT“ 
a byznys ve vlastní prospěch. Někdo říká, že využí-
váme administrativní a byrokratickou překážku ku 
vlastnímu prospěchu. Dokonce je prezentováno, že 
za zprostředkování si účtuje KZT 2.600 Kč (výše člen-
ského příspěvku pro podnikatele).

Nebudeme zastírat, že díky této věci došlo k přílivu 
nových členů, mnozí také oživují své členství, které 
nechali v minulém roce propadnout. Ale nebudeme 
ani zastírat, že nás mrzí, že zubní technici opravdu 
čekají až se jim členství v KZT „vyplatí“, jinak považují 
profesní organizaci za nadbytečnou. Někteří označují 
svůj účelový vstup do KZT za vydírání... co k tomuto 
dodat. 

Členem KZT by měl být každý zubní technik, který to 
s oborem myslí vážně. Členským příspěvkem si přeci 
nekupuje pouhé zprostředkování registrace, ale řadu 
dalších výhod, ale především, a to zdůrazňuji, pře-
devším informace a hlavně začlenění do skupiny se 
stejnými zájmy. Neinformovanost některých našich 
kolegů je zoufalá. 15 let podnikající kolega neví, kte-
ré kódy jsou „Ičkové“, neví, co to znamená doplatko-
vý kód, neví, že ceny si „smí“ tvořit sám, a ne podle 
pojišťovny... dohaduje se za jakých podmínek se „smí“ 
začít podnikat, za jakých podmínek se „smí“ vystavit 
faktura...
A přesto „komoru nepotřebuje“... 

POmOc ZubNím TEchNIKům, 
NEbO bYZNYS??
Alexandra Seidlová
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Abychom nebyli jenom negativní, musíme říci, že 
máme i řadu kladných ohlasů, ve smyslu díků za tuto 
službu. Těm, kdo tuto naši aktivitu uvítali a jsou za ni 
rádi, děkujeme za pocit, že naše práce má nějaký smy-
sl. Těm, kdo do komory vstoupili pouze z tohoto je-
diného důvodu, přejeme, aby v průběhu roku, kdy 
budou plnohodnotnými členy, pochopili díky větší in-
formovanosti o našich aktivitách, že komora není zby-
tečná a setrvali v ní i nadále. 

To by bylo pro nás to nejlepší vysvědčení. 

Statisticky je dokázáno, že o organizace, podobné té 
naší, bývá zájem především v dobách, kdy se určitému 
oboru nedaří a ve spojení sil se vkládají naděje, že se 
stav věcí změní. Předpokládalo by se tedy, že v našem 
oboru, který dlouhodobě není v příliš dobré kondici, 
bude o členství v jediné profesní organizaci vysoký 
zájem. Postoj zubního technika je ale jiný. Ačkoli ka-
ždý ví, že obor má řadu problémů, práce je společen-
sky nedoceněná, finančně špatně ohodnocená, ad-
ministrativní bariéra pro podnikání je obludná, zájem 
o semknutí do profesní organizace je malý. Smutné je 
to především u mladých kolegů. Současná mladá ge-
nerace je nesmírně šikovná, stačí se podívat na face-
book, kde se prezentují svojí prací. Krásné výrobky, 
sofistikovaná diskuse o technologiích, materiálech, 
kazuistika, kolegiální rady, úsměvné příhody z praxe...
Zároveň na témže facebooku ale stejní lidé naříkají, jak 
tráví v práci denně 11-12 hodin, o sobotách a nedě-
lích, a skutečný život jim utíká. Práce není dostatečně 
ohodnocená, každá vydělaná koruna se dvakrát otáčí. 
Zůstává pouhý hezký pocit z dobře vykonané práce, 
a poloprázdná peněženka. 

KZT nemá na tento stav jednoznačný recept. Snažíme 
se probouzet ve vás sebevědomí, snažíme se o posí-
lení vědomí toho, že vaše práce má vysokou hodnotu 
a že jste nikým nezastupitelní. 

Definovali jsme nákladové ceny, které odpovídají sta-
vu, kdy je zubní technik jako každý jiný v práci 8 hodin 
denně s polední pauzou, má volné víkendy, pravidel-
nou měsíční dovolenou a nárok na to, aby zůstal v po-
steli, když mu není dobře. Studená sprcha od kolegů, 
kteří nás za tyto ceny peskují je celkem očekávanou 
věcí - věděli jsme, že se nezavděčíme všem. Ale kam-
paň, která byla na toto téma rozvinuta, považujeme 
za obzvlášť nešťastnou. Nejde ani tak o osočování mé 
osoby, ani o kritiku rady, jde především o pokus vy-
vrátit hlavní myšlenku - že naši práci prodáváme příliš 
levně. Nemůžeme přijmout žádnou polemiku o tom, 
že 20 let od zahájení privátních praxí, kdy byla cena 
metalokeramické korunky nastavena na 1.200 Kč  je 
průměrná cena 1.600 Kč za metalokeramickou korun-
ku dostatečná. Nic na tom nemění fakt, že je tato i niž-
ší cena po republice obvyklá. 

* (průměrná mzda v roce 1992 činila 4.644 Kč; v roce 
2011 byla 24.740 Kč, což je více než pětinásobek) 

Reakce na webu:
Jana: „Jsem zaměstnanec, od  rána do  večera v  práci... 
Reakce paní Seidlové je doslova trapná, nechápu jak nás 
může tato paní zastupovat. Naše laboratoř prodává me-
talokeramiku za 1.640 korun a šéfka jezdí v bavoráku. A já 
si vydělám běžně 40 tisíc čistého, takže logicky cena 1.900 
Kč za metalokeramiku nemůže být nákladová cena, když 
i při naší ceně má šéfka každé 3 roky nové auto….“

Všimněte si toho, jak samozřejmé je pro dotyčnou za-
městnankyni, že pracuje od rána do večera. Bere to 
jako samozřejmost. Možná by mohla chodit domů 
ve čtyři odpoledne, ale to by musela šéfka zdražit, aby 
jí stačil menší objem práce pro vydělání stejných pe-
něz. A to je ta hlavní myšlenka, kterou jak se zdá, ně-
kteří nechtějí pochopit.  

Nemůžeme přijmout myšlenku, že pokus o napravení 
nespravedlivého ohodnocení práce na snímatelných 
náhradách, je k ničemu. Každý, kdo vyrábí snímačky to 
dobře ví. Vytvoření PUZZLÍ se snad do budoucna uká-
že jako smysluplný počin. Nic na tom nemění fakt, že 
se do praxe uvede jen velmi těžko, dokud se nezmění 
sazebník pojišťovny. 

Už vůbec nemůžeme přijmout myšlenku, že témata, 
která se snažíme řešit, jsou plochá a zbytečná. Uzná-
váme, že nejsou jediná, ale čím začít jako organizace 
zastupující zubní techniky, když je témat nepřeberné 
množství a jedno bolí víc než druhé. 

Vyňato z facebooku:
Adéla: „Jeden kamarád zubní technik jednou řekl, že toto 
naše povolání by měli dávat vězňům jako trest... dnes už 
nedávám, tak alespoň že humor neztrácím... je také ně-
kdo v labáku? /18,20hod.

Petra: „Jsem před chvílí dorazila domů :-) /21,54hod“

Vendy: „Já už měsíc trávím doma jenom pár hodin 
v noci. A dost mě to se.... /23,32“

Adéla: „Je to těžké...“
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Petra: „Jak má potom člověk tu práci mít rád, že?“ 

Dr. Pavel: „Myslím si, že si pracovní dobu děláte sami, já 
své zaměstnance vedu max 9 hodin pracovat. Jinak po-
tom to člověka nebaví a výsledek je slabší.“

Petra: „Tak pokud člověk dělá jako OSVČ, tak tam jednou 
nemusí být skoro vůbec a pak když se to zase nahrne, tak 
se holt maká, dokud to není hotové...“

Leona: „Pokud člověk začíná od nuly a nemá ,,taťko po-
mož“, tak musí období splátek vydržet a  makat od  ne-
vidím do  nevidím... Takže se těžko vysvětluje zaměstná-
vajícím lékařům že za 9 hodin denně se nedá uživit celá 
laboratoř.“

Lucka: „Zubaři jako zaměstnavatelé zubních techniků 
jsou velký problém.“

Vladimír: „Více než rok pracuji jako zaměstnanec léka-
ře v  jeho vlastní laboratoři. Jsem tam sám (někdy je to 
na nervy, druhá osoba na částečný úvazek by se tam ho-
dila, ale v nejbližším okolí na to jaksi nejsou lidi) a s pra-
covní dobou to prozatím není až takový problém - nej-
častěji 6-17 nebo 7-18 (11 pracovních hodin! pozn. red.), 
podle okolností. Práce je tam sakra dost, protože kromě 
mého šéfa mě ještě zásobuje i jeho manželka, oba mají 
dvě ordinace, takže je pořád dost co dělat. =) Občas mám 
taky pocit, že je ta práce spíše za trest, ale řekl bych, že té-
měř žádná práce není takový med, aby si člověk občas 
nezanadával...“

Žaneta: „Někdy je to fakt hrozný :-), člověk má nervy 
hlavně z  termínů, pohoda je když si můžete nadělávat 
dopředu, ale když snímačkáři narvou na bedra třeba ješ-
tě pomocné práce jako např. lžíce na implantáty a odlívá-
ní protiskusů pro fixaře, do toho zkoušet pacientům totály, 
skelety, konstrukce na branemarky a to nemluvím o opra-
vách, všude se to pak zvrhne, když ukážete, že umíte, tak 
se práce valí ze všech stran, na jednoho blbce fakt nálož..., 
takže jsem si dala pauzu a pak si najdu něco malýho, nebo 
se na to vykašlu úplně... nestojí mi to za zničený tělo a duši
.
Známe to všichni. Na jedné straně hezký pocit, když 
se nám práce daří, doktor i pacient jsou spokojení, 

všechno je jak má být... na druhé straně frustrace když 
se nedaří, termín tlačí a ještě se přidá problém s nulo-
vou rezervou na účtu. 
Na facebooku se diskutuje o tom, jak je komora k ni-
čemu. 

Zuzka: „Nevím k čemu pak nějaká komora je!! Zubařům 
se nikdo nepostaví a tak to vždycky bude. Za chvílu bude-
me dělat zadarmo a ještě jim líbat ruce... naši práci nikdo 
neocení :(“

Petr: „Ještě, ze nejsem členem tohodle spolku... Paní pre-
zidentka by si měla spíš sáhnout do svědomí proč členo-
vé napadají tuto strukturu a  fungováni a  založit dialog 
ne se proti nim ještě bránit a vyhrožovat soudem... To je 
prostě moc, je to odraz naší české společnosti... Ještě, ze 
s tím nemám nic společného, protože bych se musel dost 
chytat za hlavu... 
Jinak pánové držím vám palce, zřejmě jste šlápli do kuří-
ho oka... Dále se domnívám, ze dokud kzt bude fungovat 
jak do teď funguje, tak je přímo nebezpečné být v ní re-
gistrován... Když člověk nemůže diskutovat a projevit svůj 
názor tak je něco špatně...“ 

Petr je rád, že není členem našeho „spolku“, protože 
nesneseme kritiku. Ráda bych všem sdělila, že kriti-
ku snesu. Kdybych ji nesnesla, dávno bych pro zubní 
techniky nepracovala. Kritiky se snáší na hlavu víc než 
dost. Kritika za příliš vysoké nákladové ceny - budiž, 
jenže čísla jsou od vás zubních techniků a nelžou - ří-
kají, že při těchto cenách by zubní technik mohl dě-
lat jen takové množství práce, aby mohl vést normální 
plnohodnotný soukromý život. Všimněte si toho „by 
mohl“… 

Oponenti ze všech sil bubnují na poplach, že jsou 
ceny nereálné, že jsme odvedli špatnou práci a jako 
řešení navrhují, že je třeba vše přepočítat, aby ceny 
byly reálnější... Jinými slovy říkají, že nadále pracovat 
od nevidím do nevidím, honit se za co největším ob-
jemem práce, je vlastně v pořádku. 

Tak kdo tu vlastně „kope za zubní techniky“??? 

Když za nic jiného, za tohle tvrzení by si naši oponenti 
zasloužili jít k soudu.
Opakuji stále jedno a totéž - prodáváme svoji prá-
ci příliš lacino, proto špatně platíme své zaměstnan-
ce a proto se stále přetahujeme o doktory, kteří to-
hoto stavu velmi obratně využívají ve svůj prospěch. 
A budu to opakovat stále, protože se mě to bytostně 
týká a i mě jde kvůli lacinější konkurenci o živobytí. 
Snažím se o to, abychom byli jednotní, a snažím se 
marně. Místo pochopení mám od kolegů okopané 
kotníky. Jsem ráda, že za rok končí volební období. 

Na Sněmu byly již vyhlášeny podmínky pro příští kan-
didáty, takže všichni, kdo máte pocit, že pracujeme 
špatně - máte možnost nás vystřídat a vzít to za ně-
jaký lepší konec. Rádi vám svá místa v radě přenechá-
me.  <<< 
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Akademie dentální techniky, o.s. 
nabízí všem majitelům a provozovatelům zubních laboratoří možnost zaměstnat od září 

letošního roku absolventy SZŠ a VOŠ, kteří byli vybráni do vzdělávacího projektu s názvem 

ÚSPĚŠNÝ ZUBNÍ TECHNIK

Více informací na www.dentalacademy.cz 
Kontakt: mikahynek@seznam.cz nebo sevcikovajindra@gmail.com

 a získali tak podporu pro vstup a uplatnění absolventů v oboru dentální techniky na trhu práce. 
Projekt je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, je spolufinancován z prostředků 
ESF a státního rozpočtu ČR. Cílem projektu je získání a zlepšení základních praktických návyků absolventů oboru 

zubní technik a připravit je na samostatnou práci.

ABSOLVENTI PROJEKTU „ÚSPĚŠNÝ ZUBNÍ TECHNK“ 
ZÍSKAJÍ PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI V TÉMATECH:

 
Základní praktické dovednosti ZT v praxi - zvládnutí základních praktických 

dovedností potřebných pro samostatnost zubního technika 
�

Artikulátor a jeho použití v praxi - praktické použití artikulátoru při výrobě 
protetické práce

�
Protetická implantologie - technika výroby korunky a můstku na implantát 

�
Výroba korunek a můstků pomocí technologie CAD/CAM - základních 

dovedností při počítačovém designování korunky a tříčlenného můstku 
�

Keramický kurz - zhotovení keramické korunky press technikou 
�

Keramický kurz II - získání pokročilých zkušeností při nanášení klasických 
práškových keramických hmot na konstrukci 

�
Snímací náhrady - moderní a progresivní technologie používané při výrobě 

snímacích náhrad
�

Management dentální techniky - zvládnutí komunikačních dovedností, 
stresu, prodejní dovednosti

V letošním roce letní kurzy dokončí 32 mladých zubních techniků 
do 25 let, absolventů SZŠ nebo VOŠ z celé ČR. V rámci programu

mohou zaměstnavatelé nejúspěšnějších absolventů získat finanční 
podporu na jejich mzdy po dobu 3 měsíců. 

MÁTE-LI ZÁJEM O ZAMĚSTNÁNÍ ABSOLVENTŮ PROGRAMU 
ÚSPĚŠNÝ ZUBNÍ TECHNIK - NAPIŠTE NÁM !!!
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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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• Příliš hluboko zanořený implantát

• Individuální požadavek na angulaci pilíře

• Nevhodná poloha antirotačního prvku

• Nealergizující chromkobaltová slitina

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

Cast-On  Individualizovatelný pilíř  
K dispozici pro 

implantologické systémy:

LASAK Impladent

Astra Tech

Nobel Biocare

Straumann

CastOn_1_3.indd   1 09.05.12   16:28

reklama

PR - článek

>>>>Pilíř Cast-On nabízí jednoduché řešení supra-
konstrukce nesené implantátem, zhotovené z nealer-
gizující chromkobaltové slitiny bez obsahu niklu. Při 
stoupajících cenách zlata se jedná o cenově efektiv-
ní alternativu nabízející zubnímu technikovi maximál-
ní flexibilitu pro zohlednění individuálních požadav-
ků. Lze jej použít pro fixní náhradu cementovanou 
i podmíněně snímatelnou. Pilíř Cast-On umožňuje 
protetické ošetření i v případech, kdy standardní sys-
témový pilíř je nevyhovující, jako např. příliš zanořený 
implantát nebo nevhodná poloha antirotačního prv-
ku implantátu; používá se při individuálním požadav-
ku na angulaci pilíře nebo pro individuální modelaci 
cervikální části náhrady. Pilíř se skládá z pevné čás-
ti, vyrobené z nealergizující chromkobaltové slitiny, 
a plastové modelovací trubičky. Pro modelaci lze po-
užít běžné modelovací vosky i pryskyřice, které dobře 
adherují k plastové modelovací trubičce.

Pilíř Cast-On je k dispozici pro vybrané implantologic-
ké systémy – LASAK Impladent, Astra Tech, Nobel Bio-
care, Straumann. <<<

INDIVIDuaLIZOVaTELNý PILíř 
caST-ON – ČaSOVě I cENOVě 
EFEKTIVNí řEšENí
Společnost LASAK, český výrobce dentálních implantátů, uvedla 
letos na jaře na trh individualizovatelný pilíř Cast-On.
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OdbOrnOst

>>> Poslední roky se nabízí na dentálním trhu dlou-
há řada CAD/CAM systémů. V souladu s vývojem 
techniky, technologií a výkonného software jsou také 
systémy pro dentální oblast stále dokonalejší. Výrob-
ci všech prvků těchto systémů prostřednictvím svých 
prodejců chtějí své systémy prodávat a agresivně ata-
kují dentální laboratoře a lékaře.

Výkonnost a efektivita těchto systémů však vyžadu-
je nejen použití těch správných prostředků, ale také 
pracovat s nimi správně. Jinak řečeno, vlastnit skener, 
potřebný CAD software pro modelování, a případně 
frézku na výrobu konstrukcí, je pouze první krok. Dru-
hým krokem je co možná dokonalé zvládnutí práce 
se všemi jmenovanými prvky systému. Tedy doplnit 
vzdělání zubních techniků jak v oblasti virtuálního 
modelování (CAD), tak v oblasti strojové výroby kon-
strukcí (CAM).

Třetím krokem je skutečnost, že se poměrně rychle po 
pořízení systému ukazuje potřeba řady doplňků, které 
efektivní práce vyžaduje, a na které ve stadiu pořízení 
systému nebyl brán zřetel, a laboratoř o nich většinou 
nevěděla. Někdy to může vypadat jako zlé probuzení 
do reality. A nejen to – výsledky práce nemusí zdaleka 
odpovídat prvním představám.

Vyvstává tedy otázka, zda není pro laboratoř lepší zvlád-
nout co možná dokonale techniku modelování (CAM), 
a výrobu – frézování (CAM) ponechat odborníkům  
v tomto oboru. Zvlášť pokud se jedná o frézování 5-osé, 
a o konstrukce zhotovované včetně dosedů na im-
plantáty. Frézování jednoduchých konstrukcí z PMMA 
a zirkonoxidu může mít v laboratoři smysl, protože tyto 
poměrně měkké materiály na laboratorní frézce lze  
vyrábět.

Dále představíme základní kroky, které CAD/CAM  
obsahuje, na postupu zhotovení CrCo fixní konstruk-
ce. Obrázky a informace systému  CAD poskytl pan 
Tomáš Skoupý, akreditovaná zubní laboratoř EURO-
DENT, se kterou dlouhodobě spolupracujeme, a kte-
rá používá jeden z nejdokonalejších skenovacích  
a modelovacích (CAD) systémů, 3shape. 

Naše frézovací centrum používá frézku Ultrasonic 20 
německého výrobce Sauer GmbH, a několik progra-
movacích prostředků (CAM). Dále uvedené obrázky 
programování obrábění jsou ze systému HyperDent.

CAD (Computer Aided Design)
Vstup do této části systému tvoří skenováním poří-
zený digitální obraz čelisti, na kterou se restaurovaná 

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 - 2. díl

3. Určení margin line - hrani-
ce preparace

1. Označení pilířů

4. Nastavení cementu

2. Určení osy nasazení

3.

2.

4.

1.

8.



29komorazt # 2  2012

OdbOrnOst

5 .Nastavení margin line

7. Kontrola vymodelované 
konstrukce a odeslání do 
frézovacího centra

6. Modelování konstrukce 
a spojů

8. Hrubé opracování

5. 6.

7.konstrukce umístí. Vzniká buďto skenováním modelu, 
nebo v případě použití intraorálního skeneru přímým 
skenováním čelisti. Na následujících obrázcích jsou 
uvedeny vybrané operace, při kterých se nejčastěji 
vyskytují chyby. Některé hodnoty zadávaných veličin 
je třeba konzultovat s frézovacím centrem.

CAM (Computert Aided Manufacturing)
Vstup do této části systému tvoří obraz hotové kon-

strukce, virtuálně vytvořený v části systému CAD,

v běžné mluvě nazývaný též „data pro frézování“.

Naše frézovací centrum ZrO2 s.r.o. zpracovává data  

z jakýchkoliv CAD systémů.

Žlutá barva na uvedených obrázcích označuje  

jednotlivé frézovací dráhy. Každá dráha je znázorněná 

jednou tenkou žlutou čarou. Vzhledem k velmi vyso-

kému počtu frézovacích drah jednotlivé čáry splývají  

v plochu. Zvlášť zřetelné je to u dokončovacích ope-

rací, kde je s nástrojem malého průměru hustota fré-

zovacích drah velmi vysoká. <<<

9.

11. 12.

10. 9. - 10. Mezioperace

11. Dokončení průhled 

12. Dokončení pohled

8.
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aPaRáT Na RYchLOu maxILáRNí 
ExPaNZI - hYRax

MUDr. Eva Kazáková

V  dnešním pokračování seriálu o  ortodoncii si představíme první ze složitých aparátů - HYRAX - aparát na  rychlou  
maxilární expanzi. Článek byl napsán v spolupráci s MUDr. Evou Kazákovou. V první části se dočtete o působení aparátu  
z lékařského pohledu a v druhé části se dozvíte praktické zhotovení.

2.

5.

>>>  Rychlá maxilární expanze je metoda, jejímž cílem 
je transverzální rozšíření horního zubního oblouku  
v oblasti apikální báze horní čelisti, se současným mi-
nimálním pohybem (tělesný posun nebo vyklonění) 
samotných laterálních zubů a přilehlého alveolárního 
výběžku.

Historie úpravy zúženého horního zubního oblou-
ku palatinální expanzí začíná dle dostupné literatury  
v roce 1860, kdy prof. Angell[1] ze Spojených států 
amerických poprvé popsal a použil ortodontický pří-
stroj k transverzální expanzi horního zubního oblouku 
s rozšířením patrového švu. 

V období dalších 145 let se hodnocení a výzkum me-
tody staly středem zájmu mnoha studií a experimen-
tů prováděných na zvířatech a lidech. V průběhu ce-
lého období existovalo mnoho zastánců, ale také 
odpůrců jednotlivých postupů a metod palatinální 
expanze. [2]

Rychlá palatinální expanze je u dospělých pacientů 
modifikována chirurgickým zákrokem, kdy přesamot-
nou expanzí je provedeno rozvolnění jednotlivých 
segmentů horní čelisti pro zmenšení skeletálního od-
poru při expanzi. [3, 4, 5, 6]

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

V literatuře dnes nejčastěji uváděné indikace:
1. Úprava zkříženého skusu – transverzální expanzí 
horního zubního oblouku dochází ke korekci laterálně 
zkříženého skusu. [3]

2. Zvětšení perimetru (obvodu) zubního oblouku 
3. Úprava osových sklonů laterálních zubů – úpra-
va palatinálního sklonu laterálních zubů jako efekt ex-
panze nebo sklonu vestibulárního, který lze upravit 
fixním aparátem po předchozí dostatečné expanzi. 
Palatinálním sklonem vestibulárně vykloněných zubů 
dojde k zúžení zubního oblouku.
4. Spontánní úprava anomálie II. třídy dle Angella 

- po rozšíření úzkého horního zubního oblouku může 
dojít při pokračujícím růstu dolní čelisti ke korekci sagi-
tálního vztahu horního a dolního zubního oblouku.
5. Příprava před ortognátní chirurgií - úprava tran-
sverzálního vztahu zubních oblouků dle plánované-
ho transverzálního vztahu, při změně sagitální nebo 
vertikální dosažené ortognátním chirurgickým zá-
krokem.
6. Zmenšení výrazných bukálních koridorů
7. Mobilizace švů maxily - rozvolněním švů spojují-
cích maxilu s ostatními obličejovými kostmi je umož-
něno současné výraznější ovlivnění působením extra-
orálního tahu.

V současnosti u nás nejpoužívanější typy expanzních 
aparátů jsou Biedermanův typ a lepený maxilární ex-
panzní aparát (Mondro a spol.). Aparáty jsou označo-
vány jako „hygienické aparáty pro rychlou expanzi 
- Hyrax“. Biedermanův typ je aparát kotvený k dočas-
ným nebo stálým laterálním zubům kroužky. Lepený 
maxilární expanzní aparát je kotven na zuby prostřed-
nictvím pryskyřice.

Retence po expanzi
Cílem retence je udržet výsledek expanze do doby 
odeznění všech sil vyvolaných při expanzi. Určité sta-
bility je dosaženo až po 5 letech po expanzi. V posled-
ních dvou letech je recidiva minimální. První tři měsíce 
probíhá fixní retence ponechaným expanzním zaříze-
ním. Po jeho sejmutí probíhá retence ve smíšeném 
chrupu snímatelným aparátem kryjícím patro. Reten-
ci fixní, ponechaným expanzním aparátem, je možné 
prodloužit na 6 měsíců. Retence snímatelným apará-
tem se doporučuje po dobu 9 měsíců 24 hod. denně, 
poté na noc, v případě kdy není expanze následována 
terapií plným fixním aparátem. Součástí fixního apa-
rátu je vestibulární oblouk z nerezavějícího ocelového 
drátu o průměru 1,1 mm zavedeného do vestibulár-
ních kanyl pro extraorální tah. Jinou, častěji užívanou 
možností, je transpalatinální oblouk dle Goshgariana, 
příp. přechodně kombinace těchto dvou oblouků. [7, 8]

Indikace použití kroužkového a  pryskyřičného 
typu hyraxu
Základní indikace se u obou aparátů neliší. Důležitá 
je přítomnost laterálních zubů pro uchycení aparátu.  



31komorazt # 2  2012

OdbOrnOst

LabORaTORNí ZhOTOVENí aPaRáTu 
PRO RYchLOu maxILáRNí ExPaNZI – 
hYRax
Marián Svorad

Marián Svorad

2.1

2.1

6.

7.

8.

9. 10.

12. 13.

U pacientů se skeletálním otevřeným skusem a pa-
cientů s posteriorotačním typem růstu dolní čelisti, 
kde je při extruzi laterálních zubů nebezpečí otevření 
skusu, je důležité použít aparát pryskyřičný. Pryskyřice 
vytváří laterální nákusy, které zabraňují extruzi laterál-
ních zubů. Aparát je v rozsahu po poslední laterální 
zuby přítomné v horním zubním oblouku.

Literatura:
1. Angell, E. H.: Treatment of irregularity of the permanent or adult 

teeth. Dental Cosmos 1860, 1, s. 540-544.
2. Haas, A. J.: The treatment of maxillary deficiency by opening the 

midpalatal suture. Amer. J. Orthodont. 1964, 35, 3, s. 200-216.

3. Proffit, W. R.; Fields, H. W.: Contemporary orthodontics. 3rd ed., St. 
Louis: Mosby, 2000.

4. Wriedt, S.; Kukel, M.; Zentner, A.; Wahlmann, U. W.: Surgically as-
sisted rapid palatal expansion. J. Orofac. Orthop. Fortschr. Kie-
ferorthop. 2001, 62, s. 107-1.15.Proffit, W. R.; White, R. P.; Sarver, D. 
M.: Contemporary treatment of dentofacial deformity. St. Louis: 
Mosby, 2003.

5. Mattemi, C; Mommaerts, M. Y.: Posterior transpalatal distraction 
with pterygoid disjunction: A  short-term model study. Amer. J. 
Orthodont. dentofacial Orthop. 2001, 120, s. 498-502.

6. Timms, D. J.: Rapid maxillary expansion. Chicago: Quintessence 
Publishing, 1981

7. Krebs, A. A.: Expansion of the mid-palatal suture studied by me-
ans of metallic implants. Acta Odontol. Scand. 1959, 17, s. 491-501.

1.

2.

1. - 7. Společný postup zhoto-
vení lepeného a kroužkové-
ho maxilárního expanzního 
aparátu

Lepený maxilární expanzní aparát 
(Mondro a spol.)
Pro výrobu lepeného expanzního aparátu je důležité 
zhotovit dva pracovní modely – na jednom budeme 
letovat drátěnou výztuž, čímž se model vlivem letová-
ní poškodí a na druhém zhotovíme pryskyřičné valy. 
Nejprve si natočíme drátěnou výztuž z drátu o prů-
měru 0,9 mm, která kopíruje palatinální plochy laterál-
ních zubů v jejich krčkové oblasti. Tuto výztuž na kon-
cích zdrsníme, aby došlo k co nejlepšímu přichycení 
pájky a pevnému sletování výztuže s drátěnými rame-
ny hyrax šroubu. Výztuž si na modelu zafixujeme vos-
kem, který lepíme co nejdále od letovaných míst, aby 
nám při letování nezatekl do spoje a nenarušil tak jeho 
pevnost (obr. 1). Nyní ke zhotoveným výztužím přizpů-
sobíme ramena hyrax šroubu, (obr. 2-4).

Hyrax šroub umísťujeme na model rovnoběžně s ro-
vinou okluze, co nejblíže k patru – nesmí však nikde 
na patro naléhat. Střed šroubu přechází středem  
patra a je umístěn v oblasti horních pětek, respektive  
v průsečíku spojnic protilehlých zubů 14 a 26,  
(obr. 3 - 3a).

Tip: Pro snazší manipulaci se šroubem při jeho umís-
ťování na model v průběhu kroucení ramen šroubu si 
můžeme patro v žádoucí vrstvě vypodložit voskem.

Pro kontrolu postupu adaptace ramen šroubu je po-
dle mého názoru nejpraktičtější nejprve nakroutit  
ramena na zubech 14 a 24 a pak přizpůsobit rame-
na na zubech 16 a 26. Po adaptaci šroubu na model 

a její důkladné kontrole zdrsníme konce ramen, které 
budou letované pro lepší spojení s pájkou, jak bylo již 
zmíněno výše, (obr. 4).

Šroub si na modelu zafixujeme voskem stejně jako 
zhotovené výztuže – tedy co nejdál od pájených 
míst, viz (obr 3a - 4). Na adaptovaný a zafixovaný šroub  
naneseme ochrannou thermopastu – zakryjeme 
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14.

16.

20.

4.
18.

5.

6. 7.

všechna místa, která nechceme zasáhnout plame-
nem. Odmastíme si pájené plochy odmašťovací pá-
jecí pastou a začneme pájet. Po ukončení pájení ne-
cháme pájené plochy vychladnout a očistíme model. 
Přebytečnou pájku obrousíme, ale neleštíme! Drs-
ný povrch spájených míst poslouží jako retence pro 
pryskyřici. Hotovou konstrukci aparátu vyzkoušíme 
na druhém modelu, kde nám samozřejmě musí sedět 
(obr. 6). Když je vše v pořádku, vezmeme modely v kon-
strukčním skusu a zafixujeme je do fixátoru, (obr. 7). 

Konstrukci aparátu si opět na modelu zafixujeme vos-
kem a model ponoříme cca na 15 min do vody k na-
sáknutí, což při zhotovování pryskyřičných valů za-
brání nasáknutí monomeru do suché sádry modelu.  

Po vyjmutí modelu z vodní lázně zhotovíme sypací 
metodou pryskyřičné nákusné valy, (obr. 8-10), jejichž 
rozsah vidíme na (obr. 11-13).

Biedermanův maxilární expanzní aparát 
– kroužkový
Odlijeme si otisk s přenosem kroužků. Kroužky se 

po zkoušce v ordinaci stávají součástí otisku, který  
lékař za účelem zhotovení aparátu sejme. Po odlití 
otisku v laboratoři se kroužky stávají součástí pracov-
ního modelu. Kroužky zdrsníme v místě pájení a po-
stupujeme jako u předchozího aparátu – ovšem s tím 
rozdílem, že po naletování a vybroušení pájku také 
gumujeme a vyleštíme.

Na obrázcích 1 - 7 vidíte společný postup zhotovení lepe-
ného a kroužkového maxilárního expanzního aparátu.
 
Na obrázcích 8 - 14  vidíte zhotovení pryskyřičných valů 
u lepeného aparátu.

Na obrázcích 15-18 vidíte lepený maxilární aparát v ús-
tech.

11.3. 3a.
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8. - 14.  Zhotovení pryskyřič-
ných valů u lepeného aparátu

15. - 18.  Lepený  maxilární 
aparát v ústech

9.8.

12. 13.

10. 11.

14. 15.

16. 17.
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19.  Hyrax dle Rossy

20.  Hyrax s drátěnou výztuží 
z bukální strany

21. - 22. Hyrax s háčky 
k Delaireho faciální masky

18. 19.

20. 21.

22. V současnosti spojování kovových částí aparátů Hyrax 
zhotovujeme pomocí laseru. K této metodě přistupu-
jeme na základě zkušeností z praxe, kdy docházelo  
k praskání letovaných spojů a kroužků, působením 
tepla při letování.

Tak jako u jiných aparátů, tak i u Hyrax šroubů máme 
několik modifikací.
Hyrax dle Rossy (obr. 19)
Hyrax  s drátěnou výztuží z bukální strany (obr. 20)
Hyrax s háčky k Delaireho faciální masky (obr. 21-22)   <<<

Zaměstnání nabízím
•	 Do zubní laboratoře v Pelhřimově (Vysočina) při-
jmeme talentovaného technika, který ovládá kvalit-
ně práci s keramikou, pracuje přesně. Také musí mít 
cit pro modelace a estetiku. Jsme moderní laboratoř, 
mladý kolektiv. Nabízíme kvalitní mzdové ohodnoce-
ní. Máme zájem o dlouhodobou spolupráci. Volejte, 
mailujte, nebo se na nás přijeďte podívat. Pelhřimov 
je krásné historické město. Miroslav Diviš, mobilní  
tel.:  603 538 820, mail.: zubniprotetika@email.cz

•	 Přijmu zubního technika/čku na snímací náhra-
dy do zubní laboratoře v Příbrami. Nástup září 2012. 
Tel.: 728 552 565

Zaměstnání hledám
Hledám práci zubního technika v Nymburce, Ko-
líně, Praze a okolí. Vzdělání: SZŠ a VOŠ zdravotnická 
Nymburk, asistent zubního technika, diplomovaný 
zubní technik. Jsem učenlivá, spolehlivá, důsledná 
absolventka. Kontakt: Ludvikova.peta@seznam.cz, 

Nymburk, středočeský kraj.

Koupím
•	 Koupím micromotor. Cena do 3000 Kč, tel. 777 
077 519, ch.margarit@centrum.cz

•	 4x Kavo laboratorní dvojstůl, možno i používaný, 
kompletní rozvody plyn-elektro-vzduch, event. bez  
i s odsáváním, kamenná pracovní deska, kovo-
vá konstrukce stolu. Nabídky uvítáme na e-mailu:  
josefovicova@tichy-zubar.cz

Prodám
•	 Přenechám zubní laboratoř (majetek městské 
části Praha 4) zřizovanou v roce 1995, 1. podlaží, 2 míst-
nosti 51 m2. Na patře 4 zubní lékaři, v blízkosti 4 další  
a poliklinika. Kontakt: pan Urban - Tel.: 723 102 108

•	 Prodám kompletně celou zubní laboratoř nebo 
jednotlivé přístroje. Laboratoř je v poliklinice, kde pra-
cují 2 lékaři. (Strakonicko). V případě zájmu telefon: 
383 423 992

řáDKOVá INZERcE
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>>> Profil firmy: firma HoboSoft v  letošním roce osla-
ví dvacetileté výročí působení na  českém trhu. Jedná 
se o  rodinnou firmu, jejímž jediným zájmem je vývoj  
a  prodej počítačových programů pro zubní laborato-
ře s  názvem „LABORATOŘ“ a  stomatologické ordinace 
s názvem „STOMATOLOG“. Hlavním cílem firmy je vývoj  
robustních a bezpečných programů se standardním ovlá-
dáním doporučeným pro windows aplikace. Program 
LABORATOŘ pracuje převážně s daty, a proto byl při jeho 
vývoji kladen důraz na možnost zadávání dat a ovládání 
funkcí programu z klávesnice (bez použití myši). 

Tím bylo umožněno ovládat program takzvaně nasle-
po. Všechny funkce programu jsou zdvojeny a záleží 
jen na vás, zda budete preferovat ovládání myší, klá-
vesnicí nebo kombinací obou způsobů.  

Efektivita a rychlost ovládání je plně ve vašich  
rukou. Náš software nepotřebuje údržbové zása-
hy dealerů, nebo vzdálenou správu pro odstraňová-
ní problémů. Aktualizace programů, ceníků zdravot-
ních pojišťoven a telefonická podpora se poskytuje  
v rámci uživatelského servisu. Vývoj programu respek-
tuje reálné požadavky uživatelů. 

Možnosti programu LABORATOŘ (výběr funkcí)
Pro rychlou orientaci obsluhy v KNIZE ZAKÁZEK byla 
tato umístěna do jediného okna typu explorer. V levé 
části okna je stromová struktura, kde jsou zobraze-
ni lékaři (zákazníci). V pravé části okna se zobrazují 
štítky vybraného lékaře (z levé části okna). Výběrem  
jiného lékaře se okamžitě vpravo zobrazují jeho zakáz-
ky. Kniha zakázek může mít vlevo i seznam techniků  
a vpravo pak bude seznam zakázek vybraného tech-
nika. 

Zapsané štítky je možné tažením myší přemísťovat 
od jednoho lékaře k jinému. Štítek v knize zakázek má 
vždy jeden ze stavů: „Rozpracováno“ („Rozpracová-
no po termínu“), „Dokončeno“ nebo „Vyfakturováno“. 
Změna stavu štítku z „Rozpracováno“ na „Dodáno“ 
se provádí akcelerační klávesou (F2) nebo klepnutím 
na ikonu „Dodáno“ na panelu nástrojů. Štítek se do sta-
vu „Vyfakturováno“ dostane automaticky při tvorbě 
faktury. V knize zakázek si můžete nastavit libovolnou 
kombinaci viditelnosti štítků podle jejich základního 
stavu případně rozšířeného stavu „Dnes k dokonče-
ní“, „Zítra k dokončení“. Pro běžnou práci se nastavuje 
viditelnost štítků, které jsou ve stavu „Rozpracováno“  
a „Dokončeno“. 

PROgRam LabORaTOř
FIRmY hObOSOFT   
Ing. Karel Rubáš

1. Okno knihy zakázek
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Obrázek č. 1 ukazuje okno knihy zakázek, v kterém 
je vybrána lékařka MUDr. Šťastná a jsou zde zob-
razeny její zakázky (zakázka 7/12 není dokončená  
v termínu, zakázky 8 a 9 jsou dokončené a zakázky 10  
a 11 jsou rozpracované) a fotodokumentace  
vybraného pacienta Děkana. Každý z pacientů má 
svojí fotodokumentaci, která se zobrazí jako filmo-
vý pás po klepnutí na ikonu Fota. Každé foto může-
te zobrazit jako detail, ten pak zvětšovat a dopsat  
si k němu i vlastní textovou poznámku.  

Součástí  knihy zakázek je automaticky udržovaná kar-
totéka pacientů, která je aktualizována daty ze zapsa-
ných štítků. V knize zakázek je důležitý příkaz „Najdi“, 
který umožňuje najít pacienta z kartotéky a všechny 
jeho štítky od doby používání programu, nebo najít 
pacienta podle čísla štítku. Nalezené štítky si můžete  
nechat zobrazit. 

Tisk z knihy zakázek nabízí tisk rozpočtu i vyúčtová-
ní štítku ve volitelných variantách (se jménem tech-
nika, s textem vládního nařízení, s prohlášením 
o shodě, se složením výrobku,…), fakturaci jednoho 
štítku, sběrnou fakturaci, vystavení finanční zálohy. 
Obsah faktury je možné upravit a doplnit o dodací list  
s popisem nebo bez popisu kódů. Faktura může být 

přepočítána na Eura a tištěna i anglicky nebo německy.  
Na faktuře je možné uplatnit rabat podle vaší zvyklos-
ti (z fakturované částky, z obratu za určitý počet dnů, 
každý z lékařů může mít nastaven vlastní rabat).

Stejný typ okna je použit i pro KNIHU ROZPOČTŮ,  
z které lze přenášet štítky do knihy zakázek. 

ŠTÍTEK se zapisuje do editačního okna (obr. 2). Polož-
ky „Zakázka lékaře“, Přijato“, „Termín“, „Zubní kříž“ jsou 
volitelné - je možné je trvale nevyplňovat. Štítek ob-
sahuje všechny potřebné náležitosti. Cena, čas, mzda 
a složení je doplněna z ceníků. Tlačítka umístěná vpra-
vo („Nový, „Zlato“,…) mění automaticky svůj stav po-
dle vyhodnocení zapisovaného kódu. Při zápisu štítku 
nemusíte používat myš. Výrobu každého z kódů lze 
rozdělit procentuálně na dva techniky.  

Tlačítko „Zlato“ slouží pro evidenci, účtování a přepo-
čet ryzostí zlatých slitin (zlato z laboratoře, dodané pa-
cientem). Zápisem štítku se automaticky aktivuje sběr 
mzdových podkladů podle Vašich zvyklostí (procenta 
z ceny výrobku, hodinová mzda...).

CENÍKY – Program obsahuje základní ceník protetic-
kých výrobků s položkami: výrobní čas, materiálový 2. Štítek
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náklad, kalkulovaná cena, prodejní cena, mzda, mate-
riálové složení výrobku. Pro účtovanou cenu výrob-
ku je možné použít buď cenu kalkulovanou (minuty 
* minutová kalkulace + přímý materiál) nebo pouze 
jednosložkovou prodejní cenu. Je možné si vytvořit 
až deset rozdílných ceníků a ty použít odděleně pro 
různé zákazníky. Pro položky „Mzdy“ a „Ceny“ existu-
je množství funkcí automatického přepočtu hodnot. 
KÓDY výrobků mohou být až sedmimístné. Příklad: 
základní kód FK 81132, rozšířený kód 81132.1 provede-
ní XX, 81132.2 provedení YY. Výsledkem je, že u kaž-
dého z kódů může být jiná prodejní cena, spotřeba 
času, mzda. 

S ceníky souvisí i dodávané a vzorově naplněné mo-
duly pro tvorbu KALKULACÍ materiálových a minu-
tových. Materiálové kalkulace umožňují výrobek po-
skládat z bloků a bloky sestavit ze skladových položek 
včetně spotřeby času (strukturovaná cena výrobku). 
Výsledek kalkulací lze přesunout do ceníků a okamži-
tě použít. Z ceníků lze exportovat ceník pro načtení 
do programu lékaře.

Program obsahuje INFORMAČNÍ moduly pro zjiště-
ní četnosti kódů, podkladů pro mzdy, spotřeby kovů, 
rozpracovanosti zakázek,…

Součástí programu je Daňová evidence, která obsa-
huje evidenci příjmů a výdajů, pokladnu, evidenci po-
hledávek a závazků, evidenci majetku, knihu jízd, ad-
resář firem, z kterého lze odesílat hromadně emailové 
zprávy, skladové hospodářství, tvorbu vlastních fak-
tur,… <<<

Ceny programu LABORATOŘ včetně DPH: 
Verze Limited: 7 200 Kč
Licence pro samostatného technika. 
Verze Standard: 11 100 Kč 
Licence bez omezení počtu techniků. 
(Ceny zahrnují 3 měsíce uživatelské podpory) 
Roční uživatelská podpora Limited: 1 520 Kč   
Roční uživatelská podpora Standard: 2 360 Kč

Kontakt: 
HOBO SOFT 
Ing. Karel RUBÁŠ
Nad Starou Hutí 592
337 01 ROKYCANY   
                                 
Tel.: 371 725 176, 737 764 101 
e-mail: info@hobosoft.cz
www.hobosoft.cz  

3. Vyúčtování zlata
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>>> 382 instalací (k 15. 5. 2012), prostředí Windows, 
ke stažení je k dispozici plně funkční demoverze.

Cena roční provozní licence 3000 Kč (cena s  DPH), 
včetně bezplatných aktualizací a Hot-line podpory. 

DENT je komplexní modulární software pro vedení  
a fakturaci zakázek stomatologické laboratoře, včet-
ně kalkulačního modulu, skladové agendy i modulu  
obrazové fotodokumentace.

Zakázky a výrobky
Evidence zakázek se opírá o evidence již vedených 
pacientů, techniků, lékařů a ceníky (výrobků a ma-
teriálů). Zakázka může obsahovat neomezený počet  
výrobků i zvlášť účtovaných materiálů (zejména kovů) 
dodávaných laboratoří. Pokrývá i agendu vyúčtování 
materiálů dodaných pacientem, včetně vratek, dopl-
nění kovů „z vlastního“ s možností fakturace doplně-
ného materiálu buď lékaři, či přijetím platby od pa-
cienta v laboratoři, včetně s tím spojených poplatků 
(za výměnu, čištění). Díky až devítimístnému kódová-
ní výrobků lze vést i výrobky zhotovované v několika 
materiálových variantách či dělených na jednotlivé 

výrobní fáze. Při zápisu zakázky lze pracovat jak s ce-
níkovými cenami, tak s cenami operativně zadanými. 
K dispozici jsou rozsáhlé nástroje pro hledání (výbě-
ry) zakázek, jejich analýzy (přehledy, grafy), je pokryta 
problematika rabatů zvoleným lékařům. 

Cenové režimy a ceníky
DENT umožňuje vést jeden až 10 ceníků výrobků 
- již při instalaci je předvyplněný ceník k dispozici, 
zbývá upřesnit ceny konkrétní laboratoře. Může být 
standardní, tzv. strukturovaný i kombinovaný. S až 
devítimístným kódováním lze zachytit materiálové  
variability či rozdělení výrobků na výrobní fáze. Ce-
ník materiálů (zvlášť účtovaných) umožňuje rychlé 
zadávání zvlášť účtovaného materiálu i návaznost 
na případné vedení skladové agendy. Vyřešena je 
problematika ztráty materiálů vznikající jejich zpraco-
váváním.

Materiál
Vedle materiálu přímo zakalkulovaného do ceny vý-
robku je evidován tzv. zvlášť účtovaný materiál (ZÚM)
použitý v zakázce (kovy ale i jiný). Evidence ZÚM nava-
zuje volitelně (v případě aktivace skladového modulu 

SYSTÉm DENT PRO STOmaTOLOgIcKÉ 
LabORaTOřE 
(aKTuáLNí VERZE 18.1, OD SPOLEČNOSTI VaP, S.R.O.)

Ing. Jiří Načeradský

1. Okno zakázky 

Software program
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2. Faktura

na skladovou evidenci. Jedním zápisem spotřeby ma-
teriálu na obrazovce zakázky se následně automaticky 
generuje skladová výdejka (z hlavního skladu či skla-
du příslušného technika) a v případě příjmu pacien-
tova kovu i příslušné příjemky a převodky. Skladová 
evidence tak je trvale aktuální.

Standardní či strukturovaný ceník výrobků 
Sdružováním výrobků do tzv. Sad lze pohodlně účto-
vat i v režimu podrobného strukturovaného ceníku 
(po zadání kódu Sady program okamžitě vygeneruje 
všechny dílčí kódy výrobků do zapisované zakázky). 
K dispozici je nástroj pro kalkulaci i rekalkulaci ceny 
těla náhrady atd.

Fakturace
Fakturovat lze typicky hromadně za zadané období 
(např. měsíc), ale i jednotlivě - jen jedinou zakázku. 
Spolu s fakturou lze tisknout podrobné rozpisy prove-
dených prací a spotřebovaného materiálu. Vedle slev 
aplikovaných současně se zápisem zakázky i fakturace 
program též umožňuje poskytnutí celkové slevy, např. 

v závislosti na celkové fakturované částce (základ bez 
ZÚM, či s ním). Nejen ale poskytnutí slevy, též doplně-
ní případného příplatku. Lze sledovat platební morál-
ku odběratelů i skluzy v úhradách.

Podklady pro podílové mzdy techniků 
Evidence techniků umožňuje vést, kdo který výrobek 
(či jeho část) zhotovil a díky tomu program umožňuje 
i vypočíst podílové mzdy. Dle 3 různých režimů (ceno-
vý, časový, pevný + kombinace). Na jedné zakázce či 
i jen výrobku se může podílet více techniků - přesný 
mzdový podíl konkrétního technika program vypočí-
tá automaticky.

Rozpočty
DENT umožňuje reagovat na individuální poptávku 
lékaře zpracováním rozpočtu a nabídkou zhotovení 
takové práce. Při následném zápisu zakázky stačí již 
jen zadat číslo rozpočtu a program si, s využitím úda-
jů dle vedeného rozpočtu, údaje načte. Následná ko-
rekce údajů dle reálného zhotovení práce je možná.

Software program
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Kalkulace cen
V modulu KALK umožňuje program DENT vypočí-
tat minutový náklad laboratoře. Znásobením jed-
notlivých cen výrobků minutáží pak vypočítá nákla-
dy na výrobek (cenu práce). Upřesněním materiálové 
skladby včetně jednotkových cen (přímý a nepřímý 
materiál) a zadáním procenta zisku (KALK obsahuje 
i algoritmy pro kalkulaci % zisku) lze vypočíst konco-
vou cenu pro jakýkoli výrobek.

Fotodokumentace
Ke každé zakázce lze ukládat neomezené množství 
práci dokumentujících fotografií, prohlížet je, zvětšo-
vat detaily apod. 

Skladová evidence
U jednoskladové varianty práce se skladem vede 
DENT všechny materiály a jejich pohyby na přísluš-
ných skladových kartách hlavního skladu. U více-
skladové varianty, kdy jsou vedeny i skladové karty 
jednotlivých techniků, DENT umožňuje i převodky 
materiálů z hlavního skladu na sklad technika, výdejky 
z jejich skladu, vratky zpět na hlavní sklad apod. Výdej-
ky spotřeb jsou generovány automaticky po zadání 
množství materiálu a jeho spotřeby při zápisu zakáz-
ky. DENT umí „skontro“, tisk skladových karet, přehledy 
spotřeb. Skladový modul také signalizuje podkročení 
minimální zásoby.

Tisky
Jde hlavně o faktury a jejich přílohy, tisky čistopisů 
ceníků, dále o volitelné dodací listy (vyúčtování za-
kázky), vyúčtování materiálu dodaného pacientem, 
skladové tisky, různé analytické a přehledové tisky. 

Další přehledy lze vytvářet samostatně nástrojem 
„rychlé zprávy“. Tisky lze vytvářet i ve formátu PDF  
a např. faktury či ceníky pak distribuovat e-mailem.

Editory
Editor vyhledávání, třídění, rychlých zpráv a grafů jsou 
nástroje pro samostatnou práci s vedenými údaji (vý-
běry záznamů, jejich řazení v seznamech, návrh a tisk 
vlastních tiskových sestav a grafů). Editory umožňují 
téměř neomezený export údajů do Excelu a jejich dal-
ší zpracování.

Další praktické informace
DENT obsahuje podrobnou elektronickou příručku  
v rozsahu cca 200 stran A4, včetně praktických kapitol 
typu „začínáme“ umožňující rychlé osvojení si práce 
s ním. 

Aktualizace (upgrade) je minimálně 1 x ročně, v přípa-
dě potřeby reakce na legislativní změny častěji. DENT 
lze, v rámci laboratoře (počítačů majitele laboratoře), 
bez dalších poplatků instalovat i na více počítačích.

K dispozici i s trvalou provozní licencí ve třech verzích: 
bezeskladové, jedno a víceskladové. V těchto varian-
tách pořízení programu je instalace v místě laboratoře 
zdarma (či za samostatnou instalaci jsou poskytovány 
slevy) a 2 roky jsou aktualizace poskytovány bezplat-
ně.  <<<

Kontakt:
VAP, s.r.o., tel.: 603484399 či 274862239, 
e-mail: info@vap.cz 
web:  www.vap.cz  

3. Příloha faktury

Software program
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>>> KZT mě oslovila, zda bych nechtěl představit 
program WINLAB, který byl vyvinut pro mou zubní la-
boratoř.

Můj první program v laboratoři byl PC Labor, který 
běžel pod DOS. Tento program nebyl vůbec špatný. 
Dobře a spolehlivě fungoval hodně let. Postupem 
času, s příchodem digitální fotografie, začal zaostávat 
za potřebami mé zubní laboratoře. V té době nebyl 
na trhu program, který by splňoval moje představy  
a usnadňoval mi moji administrativní práci. Systém, 
který by:

•	 mohli využívat všichni lidé v laboratořích, od tech-
niků přes majitele, sekretářky až po účetní, nezá-
visle na sobě - síťová verze

•	 uměl přiřadit k pacientovi nebo k zakázce foto-
grafii

•	 uměl automaticky vypisovat složení výrobku
•	 uměl tisknout na faktury a štítky logo firmy
Proto vznikl program WINLAB. V roce 2008 vyšla  
první verze. Od té doby program prošel změnami, 
které kopírovaly moje individuální potřeby. Nechci 
zde popisovat základní charakteristiky programu jako 
je např. evidence zakázek, zákazníků, dodavatelů, pa-
cientů, vyúčtování drahých kovů a jiné, ale pokusím se 
vysvětlit některé, pro mě důležité, body z pozice zub-
ního technika a majitele zubní laboratoře. 

Evidence zakázek, tisk dodacích listů (štítků)
Laboratorní štítek je základní dokument, který přichá-
zí se zakázkou do laboratoře (obrázek  č. 1). Tuto objed-
návku zaevidujeme a po jejím zhotovení vytiskneme 
dodací list. Tisková sestava je navržena na formát A5.

Složení výrobku
Program umí automaticky vypisovat složení výrobků 
(obrázek č. 1). Toto složení se dá jednoduše přepsat či 
doplnit o extra materiál.

Program podporuje import složení z jednoho výrob-
ku do druhého. Tato funkce vznikla z důvodu usnad-
nění práce při zapisování a tvoření složení výrobku 
(obrázek č. 2). Jako příklad uvedu fixní náhrady, kdy 
se vyskytuje zatmelovací hmota, vosky, izolace a dis-
tanční lak snad všude. Proto je jednoduší importovat 
složení z již vytvořeného výrobku. Práce se tak urychlí 
a zjednoduší.

Individuální ceny výrobků a slevy
V programu můžete dávat slevy různým způsobem. 
Buď dát stálou procentuální slevu zákazníkovi, kte-

rá se vždy předvyplní v zakázce. Druhá možnost je,  
manuálně zadat v zakázce slevu v procentech či kon-
krétní částce. Třetí možnost je nastavit slevu na kon-
krétní výrobek u konkrétního zákazníka. 

hromadné zadávání výrobků 
(strukturovaný výrobek) 
Tato funkce byla vyvinuta pro hromadné vkládání vý-
robků a materiálů do zakázky. Pokud máte složitěj-
ší výrobek, který se skládá třeba z deseti kódů, a ne-
děláte ho často, může se stát, že na nějaký ten kód 
zapomenete. Strukturovaný výrobek (obrázek č. 3) si 
zadáte jednorázově jako seznam, do kterého vypíše-
te jednotlivé materiály a výrobky. Při zadávání zakáz-
ky vám pak počítač automaticky předkládá položku 
za položkou z vašeho seznamu. Tím máte zajištěno, 
že na nic nezapomenete. Seznam strukturovaných  
výrobků můžete vytisknout s podrobným rozpisem  
a cenou. 

WINLab – PROgRam PRO ZubNí 
LabORaTOř
Jiří Taufer

1. Evidence zakázek, tisk do-
dacích listů (štítků), složení 
výrobku 
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Fotodokumentace
K zakázce nebo pacientovi lze přiřadit fotografie. Pro-
gram umí změnit velikost a kvalitu obrázku již při vý-
běru během zadávání. Jas, kontrast a vyvážení barev 
obrázku můžete později upravit v základním editoru 
obrázků. Jistě všichni znáte barevné „malůvky“ fron-
tálních zubů s rozpisem jednotlivých hmot a efektů.  
I tyto „malůvky“ lze naskenovat a uložit k zakázce 
nebo pacientovi.

Objednávky
Objednávky využijí ti, kteří si nechávají skenovat a vy-
rábět konstrukce ve skenovacích a frézovacích cent-
rech. Formulář je navržen dle požadavků těchto cen-
ter (obrázek č. 4).
 
ceníky, vytvoření nových ceníků a jejich tisk
Program umí vytvořit různé ceníky, aniž by zasáhl 
do aktuálního ceníku. Tuto funkci využijete při přece-
ňování cen.

Přecenění vždy bylo takovou noční můrou. Musel 
jsem si dlouho dopředu udělat nové kalkulace a vy-
tvořit nový ceník. Pak vytisknout tento nový ceník  
a v příslušný den přecenit všechny výrobky a materi-
ály. Bylo to zbytečně složité a některé kroky zdvojené. 
Proto jsem navrhl tuto funkci do programu.

Máte dvě možnosti jak vytvořit nový ceník. Buď kal-
kulací, nebo procenty. Na výběr je zaokrouhlení ceny. 
Počítač vám předkládá jednotlivé kódy a vypočítá no-
vou cenu, kterou potvrdíte, nebo upravíte (obrázek č. 5). 
Takto si vytvoříte nový - budoucí ceník. Tento bu-
doucí ceník můžete vytisknout přímo z programu  
a rozdat lékařům. V den, kdy máte změnit ceny, vybe-
rete možnost přecenit a program přecení vaše výrob-
ky podle vámi vybraného ceníku. Tato akce netrvá ani 
minutu.

hromadná záměna materiálu u výrobků
Tuto funkci nejlépe vysvětlím na příkladu: v labora-
toři používáte k výrobě kov Wirobond 280. Po nějaké 
době vyměníte tento kov za jiný např. Remanium Star. 
Wirobond 280 je obsažen ve 20 výrobcích. Pro zámě-
nu musíte najít 20 výrobků a ručně změnit složení.
V programu WINLAB je to vyřešeno jednodušeji.  
Zadáte materiál, který chcete změnit (Wirobond 280)  
a materiál který ho má nahradit (Remanium Star). 
Poté program sám najde veškeré výrobky, které ob-
sahují Wirobond 280 a zamění ho za Remanium Star.
Podobné je to i se změnou názvu materiálu, změnou 
ceny materiálu atd.

Fakturace a příjmové doklady
Fakturace probíhají standardně jako v jiných progr-
mech. Rád bych upozornil na možnost vytvoření pří-
jmového dokladu k zakázce, nebo k faktuře. U zakáz-
ky máte možnost vystavit doklad pro pacienta, nebo 
zákazníka. Chtěl bych vyzdvihnout nejen automatické 
vypisování částky, ale i automatické vypisování částky 
slovy.  Samozřejmostí je vypisování pacienta nebo zá-
kazníka do kolonky přijato od.

Práva pro každého uživatele či skupinu
V laboratoři pracují různí lidé na různých pozicích. Žád-
ný zaměstnavatel nechce, aby zaměstnanci měli pře-
hled o finančních záležitostech jeho firmy. Zároveň po-
žaduje, aby v jeho nepřítomnosti vše fungovalo.

Každé pozici v laboratoři by měly odpovídat práva  
v programu. Předpokládejme, že laboratoř má více za-
městnanců a každému je tak nutno přiřadit práva pro 

3.

2. Individuální ceny výrobků 
a slevy

3. Hromadné zadávání 
výrobků (strukturovaný 
výrobek) 

Software program
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celý program. V současnosti program má 74 práv. Za-
dat každému zaměstnanci zvlášť jednotlivá práva je 
velmi pracné a nepřehledné a u nových zaměstnanců 
tuto činnost stále opakujete.

V programu WINLAB jen rozdělíte zaměstnance do  
skupin (technici, zástupce šéfa a hlavní technik, atd.), 
pak těmto skupinám přiřadíte práva a zaměstnance 
zařadíte do příslušných skupin. Když změníte práva 
ve skupině, tak se práva změní automaticky všem za-
městnancům patřící do této skupiny. Přijmete-li nové-
ho zaměstnance, pouze ho zařadíte do příslušné sku-
piny. Odpadá pracné a opakované přiřazování práv. 

Samozřejmě můžete udělit výjimku ze skupiny pro 
konkrétního uživatele, či dočasně přidat práva.

Logo
Pokud máte vytvořené logo vaší firmy, jistě oceníte 
možnost začlenění vašeho loga do tiskových sestav 
(Obrázek č. 1 a obr. č. 4).  
Toto je stručný přehled funkcí programu WINLAB. 
Může Vám sloužit k zamyšlení nad potřebami Vaší 
laboratoře a případně i k vznesení nových požadav-
ků na dodavatele Vašeho stávajícího softwaru. A po-
kud si budete nový program teprve vybírat, víte již 
po přečtení tohoto článku, že existuje i jiná možnost 
než známé masově rozšířené programy. Na stránkách  
www.taufer.cz si zkuste stáhnout demoverzi, pro-
zkoumat ji a rozhodnout se, zda je to ten pravý pro-
gram pro Vás a zda splňuje Vaše administrativní 
potřeby. Pro členy KZT jsem schopen zajistit bez-
platnou licenci. <<<

5. Ceník- hromadné přeceně-
ní dle procent

4. Objednávky

Software program



44 komorazt # 2  2012

>>> Ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) před-
stavil v březnu loňského roku návrh nové daňové re-
formy, která měla být původně účinná od 1. ledna 
2013. Koalice se však v listopadu loňského roku do-
hodla na ročním odkladu - tedy na leden 2014. Větši-
na změn (až na výjimky) by se tedy neměla dotknout 
daňových přiznání za rok 2012, ale ani za rok 2013. Vlá-
da však nedávno připravila další opatření, po kterých 
budou změny ještě citelnější. Dopady pocítí samo-
zřejmě i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), 
tedy i většina zubních techniků, kterým stát mimo jiné 
chystá dát jen to, co od nich získá na odvodech.  Pojď-
me se tedy podívat, jaké změny nás s velkou pravdě-
podobností v následující době čekají.

Hlavním cílem daňové reformy je podle Miroslava 
Kalouska snížení administrativních nákladů, a to jak 
na straně daňových poplatníků, tak i na straně státu 
a dále zjednodušení celého systému. „To může přinést 
pouze jednoduchý a přehledný daňový systém, který 
bude dlouhodobě stabilní bez neustálých změn,“ říká 
Miroslav Kalousek.

V praxi si takové zjednodušení systému a snížení admi-
nistrativních nákladů představme v kostce následov-
ně: konec konceptu superhrubé mzdy – pohrobku 
bývalého ministra financí Tlustého, konec některých 
daňových výjimek, který má vést k rovným podmín-
kám pro všechny („Nesystémové výhody nemohou 
být dotovány těmi lidmi, kteří je nemohou využívat,“ 
dodává k tomuto bodu Miroslav Kalousek), zavedení 
jednotných odvodů pro zaměstnavatele na pojist-
né svých zaměstnanců -  32,5% z úhrnu mezd (nyní 
odvádí z platu každého zaměstnance 9 % na zdravot-
ní a 25 % na sociální pojištění, tedy dohromady 34 %; 
nová sazba 32,5 % bude jednotná, tedy nebude se 
dále odlišovat zdravotní a sociální pojištění placené 
zaměstnavatelem za zaměstnance; jak již bylo řečeno, 
tato částka se nazve daň z úhrnu mezd) a dále zjedno-
dušení procesu podání daňového přiznání – místo tří 
dokumentů (daňové přiznání a přehledy pro zdravot-
ní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení) bude-
me odevzdávat dokument jediný na jediné společné 
místo.

Daň z příjmu fyzických osob
Upuštění od klouzavě progresivní daně, která mno-
hé nutila utahovat opasky, a následné zavedení rovné 
sazby daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 %, kte-
rá v současnosti platí, jistě řada daňových poplatníků 

přivítala. Vzhledem ke konceptu superhrubé mzdy, 
kdy se daň vypočítává z hrubé mzdy navýšené o po-
vinné odvody na zdravotní a sociální pojištění place-
né zaměstnavatelem, však nakonec v praxi platíme 
daň mnohem vyšší než jen 15% - většinou se ve sku-
tečnosti jedná o zdanění přibližně 21 %. Paradoxem 
v této věci je ještě fakt, že rovná sazba není zdaleka 
tak „rovná“.  Existují totiž stropy na placení pojistné-
ho, a tak lidé s výrazně nadprůměrnými příjmy platí 
v konečném důsledku nižší sazbu daně než ostatní. 
Z rovné sazby se tak u takovéto příjmové skupiny stá-
vá sazba degresivní.

Daňová reforma plánuje i nadále s rovnou sazbou 
daně z příjmu fyzických osob. Původně se počítalo 
s jejím zvýšením, a to na 19 %. Nově bude zřejmě tato 
sazba od roku 2014 ještě o jedno procento zvýšena. 
Od roku 2014 by tedy měla být sazba na úrovni 20 %. 
Jak již bylo naznačeno výše, skončí koncept superhru-
bé mzdy a daň se bude opět počítat „jen“ z  hrubé 
mzdy. 

Připravme se dále na vyšší odvody na zdravotní pojiš-
tění. Zatímco v současné době platí zaměstnanci 4,5% 
na zdravotní pojištění, od roku 2014 by se měla tato 
sazba zvýšit na  6,5 %. V důsledku toho se sjednotí 
oba odvody – jak na zdravotní, tak i na sociální po-
jištění, a to na 6,5 %. (Sazba sociálního pojištění tedy 
zůstává neměnná.)

Nadprůměrně vydělávající zaměstnanci si od roku 
2014 ještě více pohorší. Pokud totiž bude jejich pří-
jem vyšší, než čtyřnásobek průměrné mzdy, nebudou 
moci uplatňovat slevu na dani na poplatníka, která 
nyní činí 24 840 Kč. Vzhledem k tomuto opatření pak 
naposledy zmíněná příjmová skupina obyvatel zaplatí 
měsíčně vyšší sazbu daně z příjmu. Rovná sazba daně 
z příjmu tedy nebude ani po této daňové reformě úpl-
ně „rovná“, nýbrž bude mírně progresivní.

Kdo ze zaměstnanců patří mezi „vysokopříjmové“, 
nechť ještě nově počítá se „solidární daní“ pro bohaté. 
V letech 2013 až 2015 se totiž zavede navíc takzvaná 
solidární přirážka k dani z příjmů fyzických osob, nad 
stropy sociálního pojištění. Lidé, kteří dosahují více 
než čtyřnásobku průměrného příjmu, si připlatí 7 %. 
Podobně jako u DPH, poplyne celý výnos této daně 
do státního rozpočtu. Zrušen bude i strop na zdravot-
ní pojištění.

chYSTaNá DaňOVá REFORma, 
aNEb cO NáS ČEKá a NEmINE…

Ing. R. Šmídová, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická 
v Praze

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

Ekonomika

Ing. Radana Šmídová, Ph.D.
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Odpočty od základu daně 
(odečitatelné položky)
V současné době můžeme od základu daně odečíst:
•	 úroky	z	hypotéky	nebo	úvěru	ze	stavebního	spo-
ření (kdo splácí hypotéku nebo úvěr ze stavebního 
spoření, může si v rámci jedné domácnosti odečíst až 
300 000 korun ročně, což znamená až o 45 000 korun 
menší daň
•	 příspěvky	na	penzijní	připojištění	(kdo	si	platí	pen-
zijní připojištění, může si z daňového základu odečíst 
při splnění určitých podmínek až 12 000 korun ročně)
•	 příspěvky	na	životní	pojištění	(kdo	si	platí	životní	
pojištění, může si z daňového základu odečíst při spl-
nění určitých podmínek až 12 000 korun ročně)
•	 dary	včetně	bezplatných	odběrů	krve	(dary	na	zá-
konem uvedené účely, jako např. charita, kultura, 
školství, ekologie, tělovýchova, lze odečíst od zákla-
du daně, maximálně však do výše desetiny základu, 
za bezplatné darování krve lze snížit daňový základ 
o 2000 korun)
•	 členské	příspěvky	odborům	(členové	odborů	pla-
tící příspěvky mohou z daňového základu odečíst až 
1,5 procenta ročních zdanitelných příjmů, maximálně 
však 3000 korun)
•	 náklady	na	zvyšování	kvalifikace	(až	o	10	000	ko-
run lze snížit daňový základ při absolvování zkoušky 
„ověřující výsledky dalšího vzdělávání“)

V rámci daňové reformy se připravme na to, že s nej-
větší pravděpodobností již nebudeme moci odečíst 
od daňového základu členské příspěvky odbo-
rům a  náklady na  zvyšování kvalifikace (platby 
za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělání). Pro 
přesnost ještě doplňuji, že nehovoříme o nákladech 
na kvalifikaci OSVČ – tito je samozřejmě nadále uplat-
ňují jako daňově uznatelný výdaj. Kdo rád obdarovává 
či sponzoruje, jistě uvítá, že maximální limit pro odpo-
čet daru se zvýší z 10 na 15 % základu daně.

Účastníci životního pojištění, penzijního připojištění 
a dárci krve mohou i nadále kalkulovat se současnou 
výší daňových odpočtů.

Daňová reforma však nepotěší ty, kteří mají hypotéku 
či úvěr ze stavebního spoření a využívají tak odpočtu 
úroků. Ministr financí Miroslav Kalousek původně na-
vrhoval zrušit tyto výhody ve formě odpočtu úroků 
od základu daně pro nové smlouvy. Od svého původ-
ního návrhu však trochu upustil, ale klesne limit pro 
výši úroků, a to poměrně dramaticky - ze současných 
300 tisíc na  80 tisíc korun ročně. Ačkoliv se jedná 
o výrazný pokles, pocítí tuto změnu zejména ti, kteří 
splácejí nadprůměrné hypotéky. V současné době je 
možné si prostřednictvím odpočtu úroků z hypoték 
od základu daně snížit samotnou daň až o 45 000 ko-
run ročně. V souvislosti se změnou limitu výše odpo-
čitatelných úroků (z 300 tisíc na 80 tisíc korun ročně) 
se také sníží i horní limit pro daň sníženou touto ces-
tou, a to na 15 200 korun.

Ačkoliv se na první pohled může zdát, že se jedná 
o výrazný „škrt“ v daňové reformě, v praxi takto citel-
nou změnu zaznamená jen málokdo. Naprostá větši-
na lidí totiž platí na úrocích do 100 tisíc korun ročně.

Slevy na dani (daňové slevy)
Pojmy daňové slevy, resp. slevy na dani a daňové od-
počty si nesmíme zaměňovat. Připomeňme, že výše 
zmíněný daňový odpočet nám může snížit daňový 
základ, ze kterého následně vynásobíme příslušnou 
sazbou daň. Daňové slevy naproti tomu odečítáme 
z již vypočtené daně. Snižují tedy samotnou daň.

V současné době, můžeme od vypočtené daně ještě 
odečíst následující slevy na dani: 
•	 na	poplatníka	(základní	sleva)	24	840	Kč	ročně	(ka-
ždý, kdo podává daňové přiznání, nebo to za něj dělá 
zaměstnavatel či daňový poradce, má nárok na slevu 
na poplatníka)
•	 na	 vyživovanou	manželku/manžela	 až	 24	 840	Kč	
(uplatňuje se kupříkladu v případech, kdy manžel vy-
dělává a žena je na rodičovské dovolené či je neza-
městnaná (nebo naopak))
•	 pro	 studenty	 až	 4	 020	 ročně	 (poplatník,	 sou-
stavně se připravující na budoucí povolání studiem 
nebo předepsaným výcvikem, si může uplatnit sle-
vu na dani pro studenty, a to do dovršení věku 26 let 
(případně až do 28 let, jde-li o prezenční formu studia 
v doktorském programu))
•	 pro	 zdravotně	postižené	 (lidé	pobírající	 invalidní	
důchod pro invaliditu 1. nebo 2. stupně mohou uplat-
nit slevu na dani ve výši 2 520 korun ročně, 5 040 ko-
run ročně uplatňují invalidní důchodci při 3. stupni in-
validity, držitelé průkazu ZTP/P mohou od vypočtené 
daně odečíst 16 140 korun ročně)
•	 na	každé	vyživované	dítě	až	13	404	korun	ročně	
(je-li vyživované dítě zdravotně postižené, lze si ode-
číst dvojnásobek)

Omezení se dočkáme u výše zmíněné vysokopříjmo-
vé skupiny, kde bude základní sleva na poplatníka 
uplatnitelná pouze pro poplatníky s příjmy do čtyř-
násobku průměrné mzdy, u pracujících důchodců, 
a dále u osob samostatně výdělečně činných, uplat-
ňujících výdaje paušálem.

Paušály OSVČ
Pro větší jednoduchost si osoby samostatně výděleč-
ně činné (OSVČ) mohou místo skutečných nákladů 
uplatnit výdaje takzvaným paušálem:
•	 80	%	u	řemeslné	živnosti	
•	 80	%	u	zemědělské	výroby,	lesního	a	vodního	hos-
podářství
•	 60	%	u	ostatních	živností
•	 40	%	u	svobodných	povolání,	příjmů	z	autorských	
práv a podnikání podle zvláštních předpisů
•	 30	%	u	příjmů	z	pronájmu

Řemeslníci i zemědělci mají procento uplatnitelných 
výdajů záměrně vyšší, neboť je třeba je touto cestou 
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ze strany státu podpořit. Bohužel, řemeslníků i země-
dělců vzhledem k nižší atraktivitě, zpravidla velké dři-
ně a nezávratné výdělečnosti masově ubývá.

Ačkoliv Miroslav Kalousek původně nezamýšlel výda-
jové paušály pro OSVČ měnit, vidina další možnosti 
přítoku peněz do státní pokladny byla zřejmě silnější, 
a tak už v červenci loňského roku přišel s myšlenkou 
jejich podstatného snížení. Vzhledem k tomu, že je ale 
zvýšení daní nebo administrativní zátěže OSVČ přímo 
proti programovému prohlášení vlády, premiér Petr 
Nečas tuto myšlenku vzápětí odmítl.

Po velkých dohadech, stávající výše výdajových pau-
šálů pro OSVČ bude nakonec zachována. Pokud však 
OSVČ uplatňuje paušál ve výši 30 a 40 %, bude tak 
moci učinit jen v případě, že její obrat nedosáhne 2 
milionů korun.

Všichni, kteří paušály využívají, pak nebudou moci vy-
užívat vybrané daňové výhody jak ze skupiny odčita-
telných položek, tak ze skupiny daňových slev.

Zachována bude pro OSVČ s paušály sleva na poplat-
níka a sleva pro tělesně postižené, případně i (zatím 
dosud ne konkrétně jmenované) odčitatelné polož-
ky od základu daně. S největší pravděpodobností 
bude zapovězena možnost odečíst slevu na manžel-
ku a na dítě. 

U souběhu příjmů z více činností, u nichž budou jed-
nou uplatněny skutečné výdaje a podruhé výdajový 
paušál, bude nárok na slevy a odčitatelné položky 
zachován v případě, že součet základů daně s využi-
tím paušálu bude menší než polovina součtu základů 
daně bez využití paušálu. Toto opatření má být zave-
deno už v roce 2013.

Odvody OSVČ
Jak známo, základem pojistného pro OSVČ je 50 % pří-
jmů po odpočtu výdajů. OSVČ pak platí na zdravot-
ní pojištění 13,5 % ze základu, na sociální (důchodové) 
pojištění 29,2 %.

Dobrou zprávou je pro OSVČ to, že povinné odvo-
dy pro sociální i zdravotní pojištění klesnou na 6,5 % 
vyměřovacího základu, tedy shodné procento, jako je 
tomu u zaměstnanců. To je v podstatě poměrně velmi 
výrazný pokles. Sami asi tušíte, jak vysoké částky nyní 
měsíčně odvádíte na zdravotní a sociální pojištění. Je-
den rok je to vždy horší, pak se zjistí přeplatek, a tak 
je to v dalším období zase lepší. To potom vede k ne-
doplatku a v následujícím roce jsme opět na vyšších 
částkách. A tak pořád dokola. Nižší sazbu zdravotního 
a sociálního pojištění tedy každá OSVČ s radostí uvítá.
I zde však platí ono známé: „Dáme vám slevu, ale ne-
bude to zadarmo!“…

Základ pojistného totiž stoupne na 100 % hrubé-
ho zisku. Zvýší se tedy na dvojnásobek. I tak si však 

v tomto ohledu podnikatelé polepší. Takové snížení 
povinných odvodů na pojistném však znamená vý-
znamný úbytek ve státní pokladně, a tak se na tomto 
místě rozhodli zákonodárci pro tvrdou „odplatu“.

Sociální dávky nebo důchod se totiž bude podnika-
telům počítat úměrně tomu, že (při pouze 6,5% mi-
nimu) zaplatí výrazně nižší pojistné než zaměstnanci. 
Rozhodující tedy budou skutečně odvedené peníze, 
nikoliv základ daně.

„Když si OSVČ bude platit jen tuto minimální 6,5% 
sazbu, získá pak například při příjmu 30 tisíc od státu 
zhruba pětkrát nižší dávky než zaměstnanec se stej-
ným příjmem,“ říká Kalousek. 

Kdo bude chtít získat vyšší dávky, může si pojistné 
sám zvýšit.

Další zvýšení DPH 
Zatímco letos se zvýšila spodní hranice DPH z 10 
na 14 %, v letech 2013 až 2015 bude další zvyšování 
pokračovat. Dojde ke zvýšení spodní a horní hranice 
DPH o 1 procentní bod, tedy na 15 % a 21 %. Změní se 
taktéž rozpočtové určení daní – celý výnos bude ply-
nout do státního rozpočtu.

Dědická a darovací daň
Dědice a obdarovávané asi příliš nepotěší plánované 
změny v sazbách dědické a darovací daně. Zatímco 
nyní se daňová sazba u těchto daní mění v závislosti 
na výši dědictví či daru, daňová reforma plánuje za-
vedení lineární sazby 19 % u daně darovací a 9,5 % 
u daně dědické.

Naštěstí zůstane osvobození u 1. a 2. skupiny, tedy 
u manželů, dětí, vnoučat, rodičů, prarodičů, souro-
zenců, tet, strýců, neteří, synovců, manželů dětí a dále 
u osob žijících déle než jeden rok ve společné domác-
nosti. Ostatní (3. skupina), nechť se připraví na výraz-
ný nárůst obou daní. Potěšující okolností zůstává jen 
to, že se limit pro osvobození zvýší z dosavadních 20 
na 50 tisíc korun.

Pracující důchodci
Vláda navrhuje zrušit pracujícím důchodcům nárok 
na základní slevu na dani. Opatření by se mělo do-
tknout také osob s plně invalidním důchodem. Podle 
návrhu se to naopak netýká osob s částečným invalid-
ním důchodem.  

Důchody
Ani důchodci nebudou potěšeni, neboť vláda zamýš-
lí snížit valorizaci důchodů. Důchody by se zvyšovaly 
jen o třetinu inflace a třetinu růstu průměrné mzdy. 
Řešení je kompromisem, neboť ministr financí Miro-
slav Kalousek navrhoval úplné zmražení důchodů.

Vyšší daň z převodu nemovitosti
Od příštího roku by se měla zvýšit i sazba daně z pře-
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vodu nemovitostí, a to o 1 %. Ze současných 3 % by 
tak sazba vzrostla na 4 %.

Zápisné na vysokých školách
Vládě se nepodařilo zavést školné, které by student 
splácel díky studentským půjčkám až po absolvová-
ní školy. Nejspíše se ale podaří prosadit zápisné, jehož 
výše by dosahovala pravděpodobně 2000 – 3000 Kč 
za jeden semestr.

Dražší víno 
Pokud by snad chtěl někdo při čtení tohoto článku 
zapít žal, nechť tak učiní, dokud je to levné. Vláda to-
tiž navrhuje zavedení spotřební daně na víno ve výši 
10 Kč za litr vína. Zavedení daně by podle vlády ved-
lo ke zvyšování cen o více, než bude činit daň. Víno 
by mělo zdražit z 63,98 Kč na 75,98 Kč (jedná se o prů-
měrnou spotřebitelskou cenu) za litr (tedy o 15,8 %). 
Přestože bude od daně pravděpodobně osvobozena 
drobná produkce vinařů, která dosahuje asi 500 000 hl 
(kolem 25 % produkce), vinaři se proti tomuto záměru 
velmi bouří. 

A ještě uhlíková daň
A aby toho všeho nebylo málo, od roku 2014 by měla 
být zavedena emisní složka spotřební daně z topných 

olejů, daně z pevných paliv a daně ze zemního plynu 
a některých dalších plynů. Zavést by se tedy měla saz-
ba daně odpovídající 15 eur na tunu CO2, což by podle 
odhadů mohlo zvýšit ceny topných olejů asi o 15 %. 
U uhlí by zdražení dosáhlo zhruba 20 % a cena zemní-
ho plynu by se kvůli plánovanému opatření měla zvý-
šit asi o 10 %.

Počítejme tedy, že vzroste poptávka po péřových de-
kách, vlně a kožešinách  

Daňové přiznání a výběr daní
Jak již bylo naznačeno výše, jedním z hlavních příno-
sů reformy má být jednodušší administrativa a levněj-
ší správa daní i odvodů. Místo tří různých „daňových 
přiznání“ (přehledů) bychom měli vyplňovat jen je-
diné, které bude rychlejší i díky menšímu počtu výji-
mek. Počítá se rovněž se vznikem jediného výběrního 
místa pro daně, veřejnoprávní pojistné a clo. Pozitiv-
ní zprávou je i plánované sjednocení termínů placení 
daní i odvodů. Také komunikace s úředníky by měla 
být efektivnější. Taková opatření by měla vést k úspo-
rám jak na straně poplatníků, tak i na straně státu. Ale 
nejpříjemnější je na tom to, že namísto tří různých 
kontrol by nám měla hrozit už jen jediná 

reklama



48 komorazt # 2  2012

Komunikace

>>> Také se setkáváte s konfliktními situacemi? Máte 
pocit, že ten druhý vůbec nechápe, co se mu ze všech 
sil snažíte vysvětlit? Že nejspíš mluví úplně jinou řečí, 
nebo vám to dělá naopak naschvál?  

Nemůžeme se s těmito situacemi nesetkávat. Snad 
jen s výjimkou osamělého strážce majáku. Konfliktní 
situace nás provázejí jako věrný průvodce od naroze-
ní až do smrti a vyhnout se jim prakticky nelze. To by 
také nemělo smysl – konflikt je ve své podstatě výzva, 
která nás vybízí: „řeš to“, „změň to“, „udělej s tím něco“!   
A pokud se určitému konfliktu úspěšně vyhneme, mů-
žeme zpravidla očekávat, že na nás číhá za nejbližším 
rohem připravený s neztenčenou silou udeřit znovu. 

Většina z nás je politováníhodně nepřipravena na 
zvládání konfliktních situací, na komunikaci s lidmi 
problémovými, agresivními, nevyrovnanými, neukáz-
něnými či přímo manipulujícími. Je to dáno i tím, že 
náš školský systém si vzal jako svůj stěžejní úkol za-
sypat paměť svých absolventů co největším množ-
stvím informací, které lze bez problémů najít v ency-
klopediích a na webu („Kdo se moc ptá, málo googlí“),  
a vůbec se nezabýval tím, jak připravit jedince do živo-
ta a naučit ho řešit situace, do kterých se nepochybně 
dostane. A tak většina z nás je schopna z  hlavy citovat 
dlouhé pasáže knih dříve oceňovaných spisovatelů, 
vyjmenovat chemické, fyzikální a matematické vzorce, 
které v životě stejně nikdy nepoužijeme (tak schvál-
ně: k čemu nám kdy byla znalost rozdělení členovců, 
doplňků ve větných rozborech či parametrů kružnice  
v mnohoúhelníku?), ale prakticky jsme analfabeti  
v oblasti zvládání řízení svých financí a zpravidla bez-
mocní v situaci, kdy se setkáváme s nepřiměřeným a 
nevlídným chováním. A naši učitelé či předkové na 
tom nejsou zpravidla o nic lépe. Prostě nás to nikdo 
nenaučil, ba dokonce ani nepoučil, co je důležité pro 
přežití v komunikační džungli.  

Co uděláte, když si uvědomíte, že jste terčem slovního 
útoku? Že je na vás někdo hrubý, ba přímo arogantní? 
Ztuhnete? Mlčíte, protože honem nevíte, co říci? Nebo 
se snažíte obhájit a ze všech sil vykřičet svůj názor –  
a stejně přitom víte, že vás druhý neposlouchá? Zpra-
vidla reagujeme tak, jak jsme zvyklí. Zhusta ne příliš 
úspěšně. Je přirozené se bránit, pokud máte pocit, že 
vás někdo obviňuje neprávem, nepustí vás ke slovu, 
nenechá vás situaci vysvětlit, či dokonce na vás vyvíjí 
nepřípustný nátlak s cílem donutit vás udělat přesný 

opak toho, co byste chtěli…. Prvotní reakce v těchto 
komunikačně náročných situacích jsou pochopitelné, 
ale obvykle atmosféru ještě zhoršují. Nekontrolované 
citové výjevy vzbuzují zákonitě agresi, dochází k at-
mosféře soupeřivosti, přetlačování a stupňování ne-
gativních emocí.

A přesto jsou jedinci, kteří vás dokážou okamžitě zau-
jmout, ovlivnit a nakonec i přesvědčit a i když můžete 
mít pocit, že s vámi třeba i tak trochu manipulují, stej-
ně jim nedokážete říci „ne“…. Znáte je? Co oni mají  
a vy ne? Je to schopnost vrozená, oni mají talent? 
Nebo je komunikace naučitelná – anebo ji zvládne je-
nom někdo?

Ve skutečnosti je umění komunikace dovednost jako 
každá jiná. Někdo má pro ni větší vlohy, někdo menší, 
ale v každém případě je naučitelná. Můžeme se naučit 
zvládat situace, ve kterých bychom jinak ztuhli v ně-
mém šoku a dokonalá odpověď by se vynořila až za 
dveřmi při potupném odchodu domů.

To podstatné je nesmírně pozitivní: máte šanci! Umě-
ní komunikace je zvládnutelné!

Ale abychom byli konkrétní: tak co tedy v této situa-
ci je nejlepší udělat? Nutná je příprava předem. Jako 
první krok je potřeba mít v zásobě několik univerzálně 
použitelných vět, citátů, tzv. „odpalů“.

Při slovním ataku, který limbický systém podvědo-
mě vyhodnotí jako klasický útok, dojde k mobilizaci 
sil v jiných částech těla, než by bylo obvykle potřeba, 
protože tělo se připravuje na útěk nebo boj. Takže tou 
prvotní reakcí je „ustrnutí“, a jeho součástí je i skuteč-
nost, že je „odpojen“ myslící mozek. To je důvodem, 
proč se v emočně vypjatých situacích jedinec zpravi-
dla nezmůže ani na slovo, rudne, bledne, tuhne, utí-
rá si smrtelný pot, ev. Koktá .... ale nepřemýšlí, protože 
nemůže. A protože tyto reakce jsou známé, můžeme 
se na ně připravit. Ale o tom až příště. 

Teď si můžeme nachystat do zásoby to, co „vypálí-
me“ bez přemýšlení, nejlépe otázku. Otázkou vracíme 
„míč“ na druhou stranu hřiště, a očekává se tedy re-
akce toho druhého. Tím získáváme prostor k nadech-
nutí, vydechnutí, přípravy další otázky, ev. „prolome-
ní blokády“ a rozmyšlení dalšího postupu („co vlastně 
chci?“):

jaK ZVLáDaT KOmuNIKaČNě ZaPEKLITÉ 
SITuacE
Dr. Jana Sládková, MBA, IN LINE COMMUNICATIONS, s.r.o., www.vzdelavanisester.cz
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Neutrální výroky:
„Jak to myslíš?“
„Proč si to myslíš?“
„A to ti řekl kdo?“
„A to jsi zjistila jak?“
„Jak jsi na to přišla?“
„Co tě vede k tomuto názoru?“
„Co tě vede k tomuto tvrzení?“
„Jak byste tedy postupovala vy?“
„Máš právo na svůj názor. Jako každý jiný.“
„Můžete se to domnívat.“
„To je možné...podle vás!“
„To je jeden pohled na věc...“

Asertivní varianty:
„Jsem ráda, že to říkáte...“
„Máte naprosto pravdu, to se mi občas stává.“
„Je na vás, abyste si to domyslela...“
„Když člověk neví, vždycky si to nějak domyslí, že?“
„Uvědomuješ si, že se na tuto situaci můžeš podívat i z 
jiného úhlu pohledu?“
„Kdy jsem podle tvého názoru něco podobného řekla?“

Varianty útočné:
„Ano, toho si všimne i ten méně chápavý. Co jsi ještě 
postřehla?“
„Podívala bych se na sebe a byla bych laskavě poti-
chu!“
„A nic víc k tomu říct nedokážeš?“
„Kdybys věděla, co vím já, tak by ses tak nesmála!“
Tyto varianty se obecně doporučuje nepoužívat, na-
nejvýš v nouzi nejvyšší, kdy hrozí totální ponížení a 
„ztráta tváře“. V situaci, kdy nelze nic neříci. Útočná va-
rianta totiž povzbudí agresi v tom druhém a vede k es-
kalaci emocí – protistrana bude zbytek dne přemýšlet, 
jaký použije „protiúder“...

Univerzálně použitelné citáty:
„Kde je vůle, je i cesta.“

„Když se jedny dveře zavřou, další se otevřou; 
ale my se díváme s takovou lítostí na ty zavřené,                                                  
že nevidíme dveře, které se před námi otevřely.“

Alexander Graham Bell

„Nenechám se odradit, protože každý špatný pokus, 
který mám za sebou, je dalším krokem vpřed.“
Thomas A. Edison 
„Je třeba znát fakta, aby bylo možné je překroutit“ 

Mark Twain

„Bez pořádku nemůže nic existovat. Bez chaosu ne-
může nic vzniknout.“ 

A. Einstein

„Není prostředek, k němuž by se člověk neuchýlil, aby 
se vyhnul dřině spojené s přemýšlením.“

Thomas A. Edison

„Hlava a zadek jsou spojené nádoby.
Dokud člověk nedostane kopanec do zadku, nezačne 
myslet.“

G. Laub

„Mozek dobře uspořádaný je lepší než mozek hodně 
zaplněný.“

M. de Montaigne

„Neuspět v plánování znamená plánovat neúspěch. 
Jaké jsou vaše cíle?”

Brian Tracy

„Ať už věříš, že něco dokážeš, nebo že něco nedoká-
žeš, máš vždycky pravdu.“ 

Henry Ford

„Moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda jiného 
člověka.“                  

Abraham Lincoln

Pokud chceme v diskusi použít citát, je potřeba umět 
jej dokonale zpaměti, zvládnout jej vyslovit bez za-
škobrtnutí. V opačném případě hrozí, že se zakoktá-
me, a místo očekávaného efektu sklidíme výsměch!

A poslední rada v dnešní lekci:
Zásadně se vyhýbejte tomu, říkat někomu, že nemá 
pravdu!!!!  (- i kdyby tomu tak skutečně bylo). Pod-
vědomě tak druhého přivádíte k zuřivé sebeobraně  
a protiútoku – což nikam nevede.

NE:
„Nemáte pravdu!“
„Ani při nejlepší vůli to nejde!“
„Mýlíte se, tak to vůbec nebylo!“
„Jste na omylu!“ 

Pokračování příště...  <<<

Dr. Jana Sládková, MBA, IN LINE COMMUNICATIONS, s.r.o., www.vzdelavanisester.cz
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>>> Zřejmě už všichni víte, že od 1. dubna 2012 začal 
platit nový zákon č.372/2011 Sb., o zdravotních služ-
bách, díky kterému jsme povinni se přeregistrovat 
na příslušných krajských úřadech.

Společně s tímto zákonem vstoupila v platnost Vy-
hláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimál-
ní personální zabezpečení zdravotních služeb, která 
pro zubního technika nepřináší žádné výrazné změny 
a dále Vyhláška č.92/2012 Sb., o požadavcích na mini-
mální technické a věcné vybavení zdravotnických za-
řízení a kontaktních pracovišť domácí péče.

Protože při přeregistracích můžete být požádáni kraj-
ským úřadem, abyste prověřili splnění požadavků 
těchto vyhlášek, otiskujeme níže vybrané části vyhláš-
ky o požadavcích na minimální technické a věcné vy-
bavení zdravotnických zařízení týkající se zubních la-
boratoří.

Vybrané části Vyhlášky 92/2012 Sb. o požadavcích 
na minimální technické a věcné vybavení zdravot-
nických zařízení týkající se zubních laboratoří.

Obecné požadavky na technické a věcné vybave-
ní zdravotnických zařízení:
1. Zdravotnické zařízení musí z hlediska stavebně  
 technických požadavků na prostory a jejich funkč- 
 ní a dispoziční uspořádání umožňovat funkční  
 a bezpečný provoz.
2. Zdravotnické zařízení dále musí:
 a) tvořit provozně uzavřený a funkčně provázaný  
 celek,
 b) být umístěno v nebytových prostorech splňují- 
 cích obecné požadavky na výstavbu,
 c) mít zajištěnu dodávku pitné vody a dodávku  
 teplé vody, pokud není zajištěn její ohřev na místě, 
 d) mít zajištěn odvod odpadních vod,
 e) být vybaveno systémem přirozeného nebo nu- 
 ceného větrání a systémem vytápění,
 f) mít zajištěno připojení na veřejný rozvod elek- 
 trické energie,
 g) být vybaveno připojením k veřejné telefonní  
 síti, a to pevné nebo mobilní, pokud není dále  
 uvedeno jinak.
3. Prostory určené pro
 a) manipulaci s biologickým materiálem,
 b) provádění operačních výkonů, nebo
 c) provádění endoskopických výkonů s poruše- 
 ním integrity tělesného povrchu nebo se zvý- 
 šeným rizikem infekce, musí mít omyvatelný po- 
 vrch stěn minimálně do výšky 180 cm a povrch  

 nábytku a podlahy snadno čistitelné, omyvatelné  
 a dezinfikovatelné, pokud není dále uvedeno  
 jinak.

Zubní laboratoř
Vybavení:
 a) zubotechnický stůl s odsáváním pro každé pra- 
 covní místo,
 b) kahan, pokud to prováděné činnosti vyžadují,
 c) leštička, pokud to prováděné činnosti vyžadují,
 d) bruska na sádru,
 e) polymerátor,
 f) mikromotor,
 g) sádrovací stůl,
 h) digestoř, pokud to prováděné činnosti vyžadují, 
 i) dřez.
Laboratoř musí mít minimální plochu 8 m2.
Nevyžaduje se prostor pro příjem biologického mate-
riálu, laboratorní stůl a chladicí zařízení.

V laboratoři, kde se zpracovávají kovy, se zřizuje samo-
statná přístrojová místnost, která musí mít minimální 
plochu 8 m2; vybavení se doplňuje o:
 a) váhu,
 b) vypalovací pec,
 c) pískovač,
 d) licí přístroj,
 e) kompresor s rozvodem stlačeného vzduchu  
 umístěný mimo laboratoř.

Zpracovala: Naděžda Kroupová

Ze Sdružení podnikatelů a  živnostníků ČR jsme obdrželi 
následující upozornění, týkající se: Kontrol zaměřených 
na  nelegální práci, sankce a  související prohřešky 
s kontrolou na pracovišti. 

Od 1. dubna 2012 byl výrazně zpřísněn dohled 
na nelegální práci, tak jak ji nově definuje zákon č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Kontroly provádějí 
inspektoři Oblastního inspektorátu práce a postupu-
jí velmi nekompromisně. Na pracoviště firmy přichá-
zejí neohlášeni, na místě ověří totožnost přítomných 
fyzických osob a následně si vyžádají kopie dokladů 
prokazujících existenci pracovněprávního vztahu, 
tzn. pracovních smluv nebo dohod o pracovní čin-
nosti nebo o provedení práce. Tyto doklady je nutné 
předložit na místě, neexistuje možnost dodatečného 
předložení, jinak následuje sankce, viz. výtah z toho-
to zákona.

LEgISLaTIVa POD DRObNOhLEDEm
Naděžda Kroupová, Jiří Víšek
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Výtah ze zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
VyMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

§ 5 
Pro účely tohoto zákona se rozumí
 e) nelegální prací,
1. výkon závislé práce81) fyzickou osobou mimo pra-
covněprávní vztah82), 
81) § 2 zákoníku práce. 82) § 3 zákoníku práce.

§ 126
(1) Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspek-
toráty práce kontrolují dodržování pracovněprávních 
předpisů u:
 a) zaměstnavatelů, 
 b) právnických a fyzických osob, které vykonávají  
 činnosti podle tohoto zákona, zejména při zpro- 
 středkování zaměstnání a rekvalifikaci,
 c) fyzických osob, kterým jsou poskytovány služ- 
 by podle tohoto zákona, (dále jen „kontrolovaná  
 osoba“).

(2) Pro účely tohoto zákona se za pracovněprávní 
předpisy považují právní předpisy o zaměstnanosti 
a právní předpisy o ochraně zaměstnanců při plateb-
ní neschopnosti zaměstnavatele62).
62) Zákon č. 118/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

§ 128
Pro účely kontrolní činnosti se za zaměstnavatele po-
važuje také právnická osoba nebo fyzická osoba, která 
podniká podle zvláštních právních předpisů,16) i když 
nikoho nezaměstnává.  
16) Například živnostenský zákon. 

§ 131
Zaměstnanci orgánů kontroly jsou oprávněni vstu-
povat na pracoviště kontrolovaných osob, požadovat 
od nich a jejich zaměstnanců předložení potřebných 
dokladů, podání úplných zpráv, informací a vysvětle-
ní ve lhůtách k tomu určených, dále jsou oprávněni 
vyžadovat účast kontrolovaných osob při projedná-
vání výsledků kontroly a další součinnost potřebnou 
k vytvoření podmínek k nerušenému a rychlému pro-
vedení kontroly. Kontrolované osoby jsou povinny 
umožnit provedení kontroly a poskytovat zaměstnan-
cům orgánů kontroly potřebnou součinnost.

§ 132
(1) Zaměstnanci orgánů kontroly jsou oprávněni při 
kontrolní činnosti vyžadovat od fyzických osob, kte-
ré se zdržují na pracovišti kontrolované osoby a vy-
konávají pro ni práci, osvědčení totožnosti, a nejde-li 
o manžela nebo dítě kontrolované fyzické osoby, 
i prokázání, že tuto práci vykonávají na základě pra-
covněprávního vztahu nebo na základě jiné smlouvy. 
U cizinců jsou dále oprávněni vyžadovat předlože-
ní povolení k zaměstnání, pokud zákon jeho vydání 
vyžaduje, a povolení k pobytu, zelenou kartu nebo 
modrou kartu, pokud ji zákon vyžaduje.

(2) Fyzické osoby jsou povinny osvědčit svou totož-
nost a  prokázat další skutečnosti uvedené v  od-
stavci 1.

(3) Za nesplnění povinnosti uvedené v odstavci 2 
může kontrolní orgán uložit pořádkovou pokutu 
až do výše 10 000 Kč, a to i opakovaně, nejvýše však 
do částky 100 000 Kč.

§ 133
Pracovištěm kontrolované osoby se pro účely toho-
to zákona rozumí místa určená a obvyklá pro výkon 
činnosti kontrolované osoby. Za činnost kontrolova-
né osoby se považuje zajištění výroby nebo poskyto-
vání služeb a obdobná činnost podle zvláštních práv-
ních předpisů. 

§ 136
Právnická nebo fyzická osoba je povinna mít v mís-
tě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci 
pracovněprávního vztahu a dokladů, které je povinna 
uchovávat podle § 102 odst. 3.

SPRÁVNÍ DELIKTy

§ 139
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
       c) vykonává nelegální práci, 
Za přestupek podle odstavce 1 písm. c), lze uložit po-
kutu do 100 000 Kč.

§ 140
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická oso-
ba se správního deliktu dopustí tím, že:  
       c) umožní výkon nelegální práce, nebo podle § 5  
 písm. e) bodu 1.

(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická oso-
ba se dále dopustí správního deliktu tím, že jako za-
městnavatel:
       a) v rozporu s § 80 nevede evidenci zaměstnáva- 
 ných osob se zdravotním postižením nebo evi- 
 denci pracovních míst vyhrazených pro osoby se  
 zdravotním postižením,
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 b) nesplní povinnost zaměstnat osoby se zdravot- 
 ním postižením ve výši povinného podílu stano- 
 venou v § 81,

(4)  Za správní delikt se uloží pokuta do 
        - 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstav- 
 ce 1 písm. c), nejméně však ve výši 250 000 Kč.
       - 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstav- 
 ce 2 písm. a) a b),

§ 141
(1)  Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, 
jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo 
možno požadovat, aby porušení právní povinnosti za-
bránila.

(2)  Při určení výše pokuty právnické osobě se přihléd-
ne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způso-
bu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, 
za nichž byl spáchán.     

Od 1. ledna 2012 bylo stanoveno co je závislá práce 
a tím byl fakticky vymezen tzv. švarcsystém který je, 
pokud je vykonáván ve smyslu § 2, zákon č. 262/2006 
Sb.,  zákoník práce, tvrdě potírán a sankcionován, musí 
ovšem splňovat všechny čtyři podmínky uvedené 
v § 2, odst. 1), viz. výtah: 

VÝTAH ZÁKONA č.262/2006 Sb.

§ 2
(1) Závislou prací je práce, která je vykonávána 
ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenos-
ti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle po-
kynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstna-
vatele vykonává osobně.

(2) Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat 
nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost za-
městnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměst-
navatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.

§ 3 
Závislá práce může být vykonávána výlučně v základ-
ním pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvlášt-
ními právními předpisy2). Základními pracovněprávní-
mi vztahy podle tohoto zákona jsou pracovní poměr 
a právní vztahy založené dohodami o pracích kona-
ných mimo pracovní poměr.
2) Například zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců 
ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostat-
ních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru pří-
slušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

Další změna se týká pracovního poměru na dobu ur-
čitou, viz výtah. 

VÝTAH ZE ZÁKONÍKU PRÁCE:
§ 39
Pracovní poměr na dobu určitou
(1) Pracovní poměr trvá po dobu neurčitou, nebyla-li 

výslovně sjednána doba jeho trvání.
(2) Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou 
mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 
roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru 
na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. 
Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se 
považuje rovněž i jeho prodloužení. Jestliže od skon-
čení předchozího pracovního poměru na dobu urči-
tou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu 
poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stra-
nami se nepřihlíží.

(3) Ustanovením odstavce  2 není dotčen postup po-
dle zvláštních právních předpisů, kdy se předpokládá, 
že pracovní poměr může trvat jen po určitou dobu17).

17) § 92 odst.  2 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění zákona č. 347/2010 

Sb.

(4) Sjedná-li zaměstnavatel se zaměstnancem trvání 
pracovního poměru na dobu určitou v rozporu s od-
stavcem 2, a oznámil-li zaměstnanec před uplynu-
tím sjednané doby písemně zaměstnavateli, že trvá 
na tom, aby ho dále zaměstnával, platí, že se jedná 
o pracovní poměr na dobu neurčitou. Návrh na urče-
ní, zda byly splněny podmínky uvedené v odstavci 2, 
mohou zaměstnavatel i zaměstnanec uplatnit u sou-
du nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní 
poměr skončit uplynutím sjednané doby.

Sankce za porušení jsou uvedeny v zákoně č. 251/2005 
Sb., o inspekci práce, viz. výtah z tohoto zákona:

§ 25  
(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu 
na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích 
konaných mimo pracovní poměr tím, že 
  a) poruší stanovené povinnosti při vzniku, změ- 
 nách, skončení pracovního poměru, dohody  
 o provedení práce nebo dohody o pracovní čin- 
 nosti, nebo
  b) neuzavře písemně pracovní smlouvu, dohodu  
 o provedení práce nebo dohodu o pracovní čin- 
 nosti.

(2)  Za správní delikt podle odstavce 1 
 a) písm.  a) lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč,
 b) písm. b) lze uložit pokutu až do výše 10 000 000 Kč. 

Závěrem doporučuji mít na pracovišti vždy k dispozici 
kopie pracovních, či jiných smluv. Tato povinnost se 
vztahuje i na dislokovaná pracoviště, zde bude vhod-
né, aby pracovní smlouvu měl u sebe každý zaměst-
nanec, případně je může mít u sebe vedoucí tohoto 
dislokovaného pracoviště. Pracovištěm se stává i ka-
bina automobilu, či zemního nebo zemědělského 
stroje.  <<<

Zpracoval: Jiří Víšek
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VzděláVání

Praktické školení
komPlexní základní kurz zirko-
nové technologie 
(frézovací technologie a zirko-
nová keramika)
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Hanka Urbanová DiS.
Termín a místo konání: 
4. - 5. 6. 2012 - Školící a demonstrační centrum  
Zirkonzahn (Dentack, Dukelských hrdinů 1640, 
Kladno)
Téma kurzu: Kompletní MAD/MAM technologic-
ký postup zhotovení zirkonové náhrady: zhotove-
ní konstrukce z fotokompozita, frézování, barvení, 
sintrování, vrstvení zirkonové keramiky na zirkono-
vou konstrukci.
Cena kurzu: 8 500 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Hanka Urbanová, mobil: 777 600 804, 
e-mail: skoleni@dentack.cz

Kód akce: V-8
kovokeramika –Pokročilí
(teoretické  školení s praktickou ukázkou)
Přednášející: Milan Kořánek
Termín a místo konání: 
7. - 8. 6. 2012 - Školící 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- Školící laboratoř Milevsko
Téma kurzu: Teorie výběru zubů podle fyziogno-
mie obličeje, registrace mezičelistních vztahů,  
stavění zubů podle ověřených pravidel, anatomic-
ká modelace náhrady měkkých tkání, základní pra-
vidla správné adheze protézy  
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

Praktické školení
Prettau zirkon – základní kurz 
(teoretická a praktická část)
Přednášející: Hanka Urbanová DiS.
Termín a místo konání: 
11. – 12. 6. 2012 - Školící a demonstrační centrum 
Zirkonzahn (Dentack, Dukelských hrdinů 1640, 
Kladno) 
Téma kurzu: Kompletní MAD/MAM technologic-
ký postup zhotovení 100% Prettau (celozirkonové) 
náhrady, frézování, speciální barvící Prettau tech-
nika, sintrování, použití dobarvovacích Prettau 
barviček a speciální Glazura plus.
Cena kurzu: 9 500 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Hanka Urbanová, mobil: 777 600 804, 
e-mail: skoleni@dentack.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: Vrstvení keramických hmot Vita VM 
13 s důrazem na využití Vita Interno. Individuální 

estetika podle švýcarského zubního technika  
Renata Carretti.
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-15
kovokeramika - mistrovský  
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Renato Carretti
Termín a místo konání: 
14. - 15. 6. 2012 - Dental Training Centrum Praha
Téma kurzu: Vrstvení keramických hmot Vita VM 
13 s důrazem na využití Vita Interno.
Individuální estetika podle švýcarského zubního 
technika Renata Carretti.
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

Praktické školení
flexite  technologie                      
ziskání vysokého Povrchového 
lesku a oPravy flexite Protéz,                                          
teoretické  a Praktické školení
(teoretické školení s praktickým předváděním)
Přednášející: Věra Hejnová
Termín a místo konání: 
21. - 22. 6. 2012 - 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: V-29
bezkovová keramika 
- individuální vrstvení
(teoretické školení s praktickým předváděním)
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: INTERDENT s.r.o. tel: 274 783 114, 274 814 404,
email: interdent@interdent.cz; web: www.interdent.cz

Teoretické školení
zirkonová technologie 
cad/cam nebo mad/mam
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející:
Ing. Karel Urban, Hanka Urbanová DiS.
Termín a místo konání: 
22. 6. 2012 - Školící a demonstrační centrum Zir-
konzahn (Dentack, Dukelských hrdinů 1640, Klad-
no) 
Téma kurzu: Co je MAD/MAM systém?, Co je Pre-
ttau zirkon?, praktická ukázka frézování Prettau 
náhrady, Kalkulační program, Co je CAD/CAM sys-
tém?, technologický postup zhotovení můstku, 
včetně skenování, virtuální modelace, Nesting, 
praktická ukázka modelačního softwaru.
Cena kurzu: 500 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 4 kreditů
Kontakt: Hanka Urbanová, mobil: 777 600 804, 
e-mail: skoleni@dentack.cz

Praktické školení
cad/cam kurz zirkonzahn
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: 
Ing. Karel Urban, Hanka Urbanová DiS.
Termín a místo konání: 
25. - 26. 6. 2012 - Školící a demonstrační centrum 
Zirkonzahn (Dentack, Dukelských hrdinů 1640, 
Kladno) 
Téma kurzu: Kompletní technologický postup 
zhotovení zirkonové náhrady CAD/CAM techni-
kou: Skenování, virtuální modelace, Nesting, frézo-
vání, barvení práce, sintrování, vrstvení zirkonové 
keramiky na zhotovenou konstrukci.
Cena kurzu: 10 500 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Hanka Urbanová, mobil: 777 600 804, 
e-mail: skoleni@dentack.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 ke-
ramiky 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: 
28. - 29. 6. 2012 - Školící 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 zubní laboratoř Milan Kořánek, 
mobil: 777 635 190, e-mail: koranek@koranek.cz, 
internet: www.koranek.cz

Kód akce: V-36
snímací Protetika  
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Tom Arslanian
Termín a místo konání: 
28. - 29. 6. 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

Praktické školení
Prettau zirkon – kombinovaný 
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Hanka Urbanová DiS.
Termín a místo konání: 
2. - 3. 7. 2012   - Školící a demonstrační centrum Zir-
konzahn (Dentack, Dukelských hrdinů 1640, Kladno) 
Téma kurzu: Kompletní MAD/MAM technologic-
ký postup zhotovení 100% Prettau (celozirkonové) 
náhrady, frézování, speciální barvící Prettau tech-
nika, sintrování, použití dobarvovacích Prettau 
barviček a speciální Glazura plus.
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Cena kurzu: 9 500 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Hanka Urbanová, mobil: 777 600 804, 
e-mail: skoleni@dentack.cz

Kód akce: M-3
zásuvné sPoje acrylock 
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Tom Arslanian
Termín a místo konání: 
2. - 4. 7. 2012 - Dental Training Centrum Praha
Téma kurzu: Zhotovení konstrukce fixní a sníma-
telné části protetické náhrady, při použití dvou 
variant  zásuvných spojů Acrylock.
Cena kurzu: 6 300 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
kurz zirkonové keramiky
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Hanka Urbanová DiS.
Termín a místo konání: 
4. 7. 2012   - Školící a demonstrační centrum Zirkon-
zahn (Dentack, Dukelských hrdinů 1640, Kladno) 
Téma kurzu: Technologický postup fazetování  
keramiky na zirkonovou konstrukci 3-5čl. můstku.
Cena kurzu: 5 500 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 4 kredity
Kontakt: Hanka Urbanová, mobil: 777 600 804, 
e-mail: skoleni@dentack.cz

Praktické školení
Prettau zirkon - základní kurz 
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Hanka Urbanová DiS.
Termín a místo konání: 
9. – 10. 7. 2012  - Školící a demonstrační centrum 
Zirkonzahn (Dentack, Dukelských hrdinů 1640, 
Kladno) 
Téma kurzu: Kompletní MAD/MAM technologic-
ký postup zhotovení 100% Prettau (celozirkonové) 
náhrady, frézování, speciální barvící Prettau tech-
nika, sintrování, použití dobarvovacích Prettau 
barviček a speciální Glazura plus.
Cena kurzu: 9 500 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Hanka Urbanová, mobil: 777 600 804, 
e-mail: skoleni@dentack.cz

Praktické školení
cad/cam kurz zirkonzahn
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: 
Ing. Karel Urban, Hanka Urbanová DiS.
Termín a místo konání: 
27. - 28. 8. 2012 - Školící a demonstrační centrum 
Zirkonzahn (Dentack, Dukelských hrdinů 1640, 
Kladno) 
Téma kurzu: Kompletní technologický postup 
zhotovení zirkonové náhrady CAD/CAM techni-
kou: Skenování, virtuální modelace, Nesting, frézo-
vání, barvení práce, sintrování, vrstvení zirkonové 
keramiky na zhotovenou konstrukci.
Cena kurzu: 10 500 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Hanka Urbanová, mobil: 777 600 804, 
e-mail: skoleni@dentack.cz

Praktické školení
komPlexní základní kurz 
zirkonové technologie 
(frézovací technologie 
a zirkonová keramika)
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Hanka Urbanová DiS.
Termín a místo konání: 
30. - 31. 8. 2012  - Školící a demonstrační centrum Zir-
konzahn (Dentack, Dukelských hrdinů 1640, Kladno)
Téma kurzu: Kompletní MAD/MAM technologic-
ký postup zhotovení zirkonové náhrady: zhotove-
ní konstrukce z fotokompozita, frézování, barvení, 
sintrování, vrstvení zirkonové keramiky na zirkono-
vou konstrukci.
Cena kurzu: 8 500 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Hanka Urbanová, mobil: 777 600 804, 
e-mail: skoleni@dentack.cz

Kód akce: V-26
vmk master na Platinové fólii 
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Xavier Zahno
Termín a místo konání: 
6. - 7. 9. 2012 - Dental Training Centrum Praha
Téma kurzu: Zhotovení estetických faset materiá-
lem VMK Master na Pt fólii.
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

Praktické školení
flexite technologie ziskání 
vysokého Povrchového 
lesku a oPravy flexite Protéz,                                          
teoretické  a Praktické školení
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející:  Věra Hejnová 
Termín a místo konání: 
7. – 8. 9. 2012 - 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 
školení 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
Prettau zirkon – základní kurz
(teoretická a praktická část) 
Přednášející:  Hanka Urbanová DiS.
Termín a místo konání: 
10. - 11. 9. 2012 - Školící a demonstrační centrum Zir-
konzahn (Dentack, Dukelských hrdinů 1640, Kladno) 
Téma kurzu: Kompletní MAD/MAM technologic-
ký postup zhotovení 100% Prettau (celozirkonové) 
náhrady, frézování, speciální barvící Prettau tech-
nika, sintrování, použití dobarvovacích Prettau 
barviček a speciální Glazura plus.
Cena kurzu: 9 500 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Hanka Urbanová, mobil: 777 600 804, 
e-mail: skoleni@dentack.cz

Kód akce: E-7
teleskoPická náhrada 
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Milan Kořánek
Termín a místo konání: 
10. - 11. 9. 2012 - Školící laboratoř Milevsko
Téma kurzu: Teleskopická náhrada – jednoduše 
bez stresu. Zhotovení primárních a sekundárních 
dílů teleskopické náhrady z náhradního kovu s po-
užitím speciální frikční fólie Usig Erkodent.
Cena kurzu: 8 900 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

Kód akce: V-17
kovokeramika - mistrovský   
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Čeněk Neruda
Termín a místo konání: 
13. - 14. 9. 2012 - Školící 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 - Pokročilý kurz 
noritake ex-3   
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Miroslav Mádl
Termín a místo konání: 
14. - 15. 9. 2012 - 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 občerstve-
ní 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:  V-3
kovokeramika - základní
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Petr Řehořka
Termín a místo konání: 
17. - 19. 9. 2012 - Školící laboratoř Milevsko
Téma kurzu: Základní vrstvení keramických hmot 
z materiálu VM13 nebo VMK Master. Seznámení s 
teorií (modelace, opracování, vhodné slitiny) i pra-
xí (dvě korunky a tříčlenný můstek).
Cena kurzu: 4 200 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

Kód akce: V-30
bezkovová keramika - 
individuální vrstvení 
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Tom Arslanian
Termín a místo konání: 
20. - 21. 9. 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: 5 550 KČ VČ. DPH
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel: 274 783 114, 274 814 404,
email: interdent@interdent.cz; web: www.interdent.cz

Kód akce: E-3
tePelné tvarování fólií   
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Milan Kořánek
Termín a místo konání: 
20. - 21. 9. 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

Teoretické školení
zirkonová technologie 
cad/cam nebo mad/mam
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející:  
Ing. Karel Urban, Hanka Urbanová DiS.
Termín a místo konání: 
21. 9. 2012 - Školící a demonstrační centrum Zirkon-
zahn (Dentack, Dukelských hrdinů 1640, Kladno) 
Téma kurzu: Co je MAD/MAM systém?, Co je Pre-
ttau zirkon?, praktická ukázka frézování Prettau 
náhrady, Kalkulační program, Co je CAD/CAM sys-
tém?, technologický postup zhotovení můstku, 
včetně skenování, virtuální modelace, Nesting, 
praktická ukázka modelačního softwaru.
Cena kurzu: 500 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 4 kreditů
Kontakt: Hanka Urbanová, mobil: 777 600 804, 
e-mail: skoleni@dentack.cz
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Praktické školení
noritake czr 
bezkovová zirkoniová keramika 
- individuální vrstvení 
- mistrovský kurz  
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Zsolt Balogh a Filip Prokeš
Termín a místo konání: 
21. - 22. 9. 2012 - 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 mo-
delech, které obdrží v ceně kurzu. Vrstvení ke-
ramických hmot Noritake  CZR s důrazem na 
využití interní dobarvování individuální estetika 
podle madarského zubního technika Zsolt Balogh. 
Přednáška s promítáním a diskusí. Po dobu školení 
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
Prettau zirkon - kombinovaný
(teoretická a praktická část) 
Přednášející:  Hanka Urbanová DiS.
Termín a místo konání: 
24. – 25. 9. 2012 - Školící a demonstrační centrum 
Zirkonzahn (Dentack, Dukelských hrdinů 1640, 
Kladno) 
Téma kurzu: Kompletní MAD/MAM technologic-
ký postup zhotovení 100% Prettau (celozirkonové) 
náhrady, frézování, speciální barvící Prettau tech-
nika, sintrování, použití dobarvovacích Prettau 
barviček a speciální Glazura plus.
Cena kurzu: 9 500 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Hanka Urbanová, mobil: 777 600 804, e-mail: 
skoleni@dentack.cz

Kód akce: V-18
kovokeramika - mistrovský  
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Čeněk Neruda
Termín a místo konání: 
24. - 25. 9. 2012 - Školící laboratoř Milevsko
Téma kurzu: Individuální vrstvení keramic-
kých hmot VMK Master, použití Professional Kitu,  
Akzentu a Interna. Řešení barevně náročnějších  
rekonstrukcí ve frontálním úseku.
Cena kurzu: 6 700 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: I-1
kovové konstrukce 
- Precizní lití
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Mihael Skaza
Termín a místo konání: 
24. - 25. 9. 2012 - Dental Training Centrum Praha
Téma kurzu: Modelace vtokového systému různými 
způsoby, umístění do licího kroužku, různé techniky 
lití, chlazení.
Cena kurzu: 3 900 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: I-2
kovové konstrukce 
- Precizní lití 
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Mihael Skaza
Termín a místo konání: 
26. - 27. 9. 2012 - Školicí laboratoř Milevsko
Téma kurzu: Modelace vtokového systému růz-
nými způsoby, umístění do licího kroužku, různé 
techniky lití, chlazení.

Cena kurzu: 3 900 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

Praktické školení
cad/cam kurz zirkonzahn
(teoretická a praktická část) 
Přednášející:  
Ing. Karel Urban, Hanka Urbanová DiS.
Termín a místo konání: 
1. - 2. 10. 2012 - Školící a demonstrační centrum Zir-
konzahn (Dentack, Dukelských hrdinů 1640, Kladno) 
Téma kurzu: Kompletní technologický postup 
zhotovení zirkonové náhrady CAD/CAM techni-
kou: Skenování, virtuální modelace, Nesting, frézo-
vání, barvení práce, sintrování, vrstvení zirkonové 
keramiky na zhotovenou konstrukci.
Cena kurzu: 10 500 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Hanka Urbanová, mobil: 777 600 804, 
e-mail: skoleni@dentack.cz

Praktické školení
jednoduchost a estetika 
v Protetice - nový trend 
fazetovací techniky 
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Karel Špička
Termín a místo konání: 21. 6. 2012 - Praha
Cena kurzu: 999 Kč vč. DPH

Praktické školení
už jste objevili výhody 
digitálního světa? 
intraorální skener
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: MUDr. Zdeněk Klinkovský, MUDr. To-
máš Čáslava, Ing. Luboš Zachoval, Tomáš Skoupý
Termín a místo konání: 16. 6. 2012 
Centrum Sladovna, 679 21 Černá Hora 3/5 
(20km od Brna směr Svitavy)
Cena kurzu: 1 999 Kč vč. DPH

Praktické školení
Práce s keramikou
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Čeněk Neruda
Termín a místo konání: 11. 9. 2012 - Karlovy Vary
Cena kurzu: 999 Kč vč. DPH

Kontakt: Krbec Dent s.r.o., tel.: 377 223 380, 
email: info@krbec.cz, internet: www.krbec.cz
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Dentamed (ČR), spol. s r.o., Pod Lipami 41, 130 00  Praha 3, tel.: 266 007 111, fax: 266 007 199
e-mail: veronika.olbrichova@dentamed.cz, www.dentamed.cz

Veškeré informace naleznete na adrese www.dentamed.cz

CO JE PROJEKT ROKU 2012?
Dentamed Projekt Roku 2012 je soutěž o dotaci na zařízení nebo rekonstrukci stomatologické ordi-
nace nebo laboratoře. Unikátní na ní je, že můžete získat dotaci nejen na právě „rozjeté“ projekty, 
ale také na projekty, které plánujete do budoucna a dokonce i na projekty, které již máte zrealizovány!

V JAKÉM OBDOBÍ SOUTĚŽ PROBÍHÁ?
Soutěž probíhá od 30.3.2012 do 30.11.2012 
(přihlášku je nutno zaslat nejpozději do 31.10.2012) 
a výherci soutěže budou vyhlášeni do 20.1.2013.

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ 

získá dotaci ve výši 250 000 Kč!

1. místo v jednotlivé kategorii 

získá dotaci ve výši 40 000 Kč

2. místo v jednotlivé kategorii 

získá dotaci ve výši 20 000 Kč

3. místo v jednotlivé kategorii 

získá dotaci ve výši 10 000 Kč

NEPŘEHLÉDNĚTE 
SVOJI PŘÍLEŽITOST!

DRUHÝ ROČNÍK SOUTĚŽE PROJEKT ROKU 2012 JE TADY 
A OPĚT SOUTĚŽÍME O DOTACE V HODNOTĚ 500 000 Kč! 

   Absolutní vítěz 1. ročníku 

   Projektu roku 2011 

 
   MUDr. Tomáš Čáslava, Ph.D.

   a

   MDDr. Monika Kaňovská 

   Dentální klinika Diobe, Brno

mediální partner soutěže
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>>>  Nedávno ve Zdravotnických novinách psali, že 
edukace je pojem, který se v poslední době ve zdra-
votnictví skloňuje ve všech pádech. Pacient zkrátka 
musí být edukován. 

Faktem je, že se v posledních letech značně změnil  
postoj pacientů k jejich zdraví a hlavně výrazně 
stouply nároky na kvalitu péče. Předkládáme zde  
dopis jednoho pacienta, který edukovaně a barvitě líčí 

své první zkušenosti s protézou (bohužel máme k dis-
pozici pouze černobílý scan).

Cílem zveřejnění dopisu pacienta není v žádném  
případě výsměch. Ale naopak. Chceme poukázat 
na to, kdo je konečným článkem v řetězu stomatolo-
gické péče a kdo je tím, jehož informovanost a spoko-
jenost by měla být vždy na prvním místě.  <<<

PRVNí ZKušENOSTI S NOVOu ZubNí PROTÉZOu

 fah22-Jan-04

Dentamed (ČR), spol. s r.o., Pod Lipami 41, 130 00  Praha 3, tel.: 266 007 111, fax: 266 007 199
e-mail: veronika.olbrichova@dentamed.cz, www.dentamed.cz

Veškeré informace naleznete na adrese www.dentamed.cz

CO JE PROJEKT ROKU 2012?
Dentamed Projekt Roku 2012 je soutěž o dotaci na zařízení nebo rekonstrukci stomatologické ordi-
nace nebo laboratoře. Unikátní na ní je, že můžete získat dotaci nejen na právě „rozjeté“ projekty, 
ale také na projekty, které plánujete do budoucna a dokonce i na projekty, které již máte zrealizovány!

V JAKÉM OBDOBÍ SOUTĚŽ PROBÍHÁ?
Soutěž probíhá od 30.3.2012 do 30.11.2012 
(přihlášku je nutno zaslat nejpozději do 31.10.2012) 
a výherci soutěže budou vyhlášeni do 20.1.2013.

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ 

získá dotaci ve výši 250 000 Kč!

1. místo v jednotlivé kategorii 

získá dotaci ve výši 40 000 Kč

2. místo v jednotlivé kategorii 

získá dotaci ve výši 20 000 Kč

3. místo v jednotlivé kategorii 

získá dotaci ve výši 10 000 Kč

NEPŘEHLÉDNĚTE 
SVOJI PŘÍLEŽITOST!

DRUHÝ ROČNÍK SOUTĚŽE PROJEKT ROKU 2012 JE TADY 
A OPĚT SOUTĚŽÍME O DOTACE V HODNOTĚ 500 000 Kč! 

   Absolutní vítěz 1. ročníku 

   Projektu roku 2011 

 
   MUDr. Tomáš Čáslava, Ph.D.

   a

   MDDr. Monika Kaňovská 

   Dentální klinika Diobe, Brno

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

vodu nemovitostí, a to o 1 %. Ze současných 3 % by 
tak sazba vzrostla na 4 %.

Zápisné na vysokých školách
Vládě se nepodařilo zavést školné, které by student 
splácel díky studentským půjčkám až po absolvování 
školy. Nejspíše ale podaří prosadit zápisné, jehož výše 
by dosahovala pravděpodobně 2000 – 3000 Kč za je-
den semestr.

Dražší víno 
Pokud by snad chtěl někdo při čtení tohoto článku 
zapít žal, nechť tak učiní, dokud je to levné. Vláda to-
tiž navrhuje zavedení spotřební daně na víno ve výši 
10 Kč za litr vína. Zavedení daně by podle vlády ved-
lo ke zvyšování cen o více, než bude činit daň. Víno 
by mělo zdražit z 63,98 Kč na 75,98 Kč (jedná se o prů-
měrnou spotřebitelskou cenu) za litr (tedy o 15,8 %). 
Přestože bude od daně pravděpodobně osvobozena 
drobná produkce vinařů, která dosahuje asi 500 000 hl 
(kolem 25 % produkce), vinaři se proti tomuto záměru 
velmi bouří. 

A ještě uhlíková daň
A aby toho všeho nebylo málo, od roku 2014 by měla 
být zavedena emisní složka spotřební daně z topných 

olejů, daně z pevných paliv a daně ze zemního plynu 
a některých dalších plynů. Zavést by se tedy měla saz-
ba daně odpovídající 15 eur na tunu CO2, což by podle 
odhadů mohlo zvýšit ceny topných olejů asi o 15 %. 
U uhlí by zdražení dosáhlo zhruba 20 % a cena zemní-
ho plynu by se kvůli plánovanému opatření měla zvý-
šit asi o 10 %.

Počítejme tedy, že vzroste poptávka po péřových de-
kách, vlně a kožešinách  

Daňové přiznání a výběr daní
Jak již bylo naznačeno výše, jedním z hlavních příno-
sů reformy má být jednodušší administrativa a levněj-
ší správa daní i odvodů. Místo tří různých „daňových 
přiznání“ (přehledů) bychom měli vyplňovat jen je-
diné, které bude rychlejší i díky menšímu počtu výji-
mek. Počítá se rovněž se vznikem jediného výběrního 
místa pro daně, veřejnoprávní pojistné a clo. Pozitiv-
ní zprávou je i plánované sjednocení termínů placení 
daní i odvodů. Také komunikace s úředníky by měla 
být efektivnější. Taková opatření by měla vést k úspo-
rám jak na straně poplatníků, tak i na straně státu. Ale 
nejpříjemnější je na tom to, že namísto tří různých 
kontrol by nám měla hrozit už jen jediná 

reklama

Akademie dentální techniky, a.s.
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Akademie dentální techniky, o.s. 
nabízí všem majitelům a provozovatelům zubních laboratoří možnost zaměstnat od září 

letošního roku absolventy SZŠ a VOŠ, kteří byli vybráni do vzdělávacího projektu s názvem 

ÚSPĚŠNÝ ZUBNÍ TECHNIK

Více informací na www.dentalacademy.cz 
Kontakt: mikahynek@seznam.cz nebo sevcikovajindra@gmail.com

 a získali tak podporu pro vstup a uplatnění absolventů v oboru dentální techniky na trhu práce. 
Projekt je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, je spolufinancován z prostředků 
ESF a státního rozpočtu ČR. Cílem projektu je získání a zlepšení základních praktických návyků absolventů oboru 

zubní technik a připravit je na samostatnou práci.

ABSOLVENTI PROJEKTU „ÚSPĚŠNÝ ZUBNÍ TECHNK“ 
ZÍSKAJÍ PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI V TÉMATECH:

 
Základní praktické dovednosti ZT v praxi - zvládnutí základních praktických 

dovedností potřebných pro samostatnost zubního technika 
�

Artikulátor a jeho použití v praxi - praktické použití artikulátoru při výrobě 
protetické práce

�
Protetická implantologie - technika výroby korunky a můstku na implantát 

�
Výroba korunek a můstků pomocí technologie CAD/CAM - základních 

dovedností při počítačovém designování korunky a tříčlenného můstku 
�

Keramický kurz - zhotovení keramické korunky press technikou 
�

Keramický kurz II - získání pokročilých zkušeností při nanášení klasických 
práškových keramických hmot na konstrukci 

�
Snímací náhrady - moderní a progresivní technologie používané při výrobě 

snímacích náhrad
�

Management dentální techniky - zvládnutí komunikačních dovedností, 
stresu, prodejní dovednosti

V letošním roce letní kurzy dokončí 32 mladých zubních techniků 
do 25 let, absolventů SZŠ nebo VOŠ z celé ČR. V rámci programu

mohou zaměstnavatelé nejúspěšnějších absolventů získat finanční 
podporu na jejich mzdy po dobu 3 měsíců. 

MÁTE-LI ZÁJEM O ZAMĚSTNÁNÍ ABSOLVENTŮ PROGRAMU 
ÚSPĚŠNÝ ZUBNÍ TECHNIK - NAPIŠTE NÁM !!!

LASAK, spol.s r.o.
strana 27
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• Příliš hluboko zanořený implantát

• Individuální požadavek na angulaci pilíře

• Nevhodná poloha antirotačního prvku

• Nealergizující chromkobaltová slitina

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

Cast-On  Individualizovatelný pilíř  
K dispozici pro 

implantologické systémy:

LASAK Impladent

Astra Tech

Nobel Biocare

Straumann

CastOn_1_3.indd   1 09.05.12   16:28

reklama

PR - článek

>>>>Pilíř Cast-On nabízí jednoduché řešení supra-
konstrukce nesené implantátem, zhotovené z nealer-
gizující chromkobaltové slitiny bez obsahu niklu. Při 
stoupajících cenách zlata se jedná o cenově efektiv-
ní alternativu nabízející zubnímu technikovi maximál-
ní flexibilitu pro zohlednění individuálních požadav-
ků. Lze jej použít pro fixní náhradu cementovanou 
i podmíněně snímatelnou. Pilíř Cast-On umožňuje 
protetické ošetření i v případech, kdy standardní sys-
témový pilíř je nevyhovující, jako např. příliš zanořený 
implantát nebo nevhodná poloha antirotačního prv-
ku implantátu; používá se při individuálním požadav-
ku na angulaci pilíře nebo pro individuální modelaci 
cervikální části náhrady. Pilíř se skládá z pevné čás-
ti, vyrobené z nealergizující chromkobaltové slitiny, 
a plastové modelovací trubičky. Pro modelaci lze po-
užít běžné modelovací vosky i pryskyřice, které dobře 
adherují k plastové modelovací trubičce.

Pilíř Cast-On je k dispozici pro vybrané implantologic-
ké systémy – LASAK Impladent, Astra Tech, Nobel Bio-
care, Straumann. <<<

INDIVIDUALIZOVATELNÝ PILÍŘ 
CAST-ON – ČASOVĚ I CENOVĚ 
EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ
Společnost LASAK, český výrobce dentálních implantátů, uvedla 
letos na jaře na trh individualizovatelný pilíř Cast-On.

Krbec Dent s.r.o.
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VZDĚLÁVÁNÍ

reklama

Praktické školení
NORITAKE CZR 
BEZKOVOVÁ ZIRKONIOVÁ KERAMIKA 
- INDIVIDUÁLNÍ VRSTVENÍ 
- MISTROVSKÝ KURZ  
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Zsolt Balogh a Filip Prokeš
Termín a místo konání: 
21. - 22. 9. 2012 - 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 mo-
delech, které obdrží v ceně kurzu. Vrstvení ke-
ramických hmot Noritake  CZR s důrazem na 
využití interní dobarvování individuální estetika 
podle madarského zubního technika Zsolt Balogh. 
Přednáška s promítáním a diskusí. Po dobu školení 
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
PRETTAU ZIRKON - KOMBINOVANÝ
(teoretická a praktická část) 
Přednášející:  Hanka Urbanová DiS.
Termín a místo konání: 
24. – 25. 9. 2012 - Školící a demonstrační centrum 
Zirkonzahn (Dentack, Dukelských hrdinů 1640, 
Kladno) 
Téma kurzu: Kompletní MAD/MAM technologic-
ký postup zhotovení 100% Prettau (celozirkonové) 
náhrady, frézování, speciální barvící Prettau tech-
nika, sintrování, použití dobarvovacích Prettau 
barviček a speciální Glazura plus.
Cena kurzu: 9 500 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Hanka Urbanová, mobil: 777 600 804, e-mail: 
skoleni@dentack.cz

Kód akce: V-18
KOVOKERAMIKA - MISTROVSKÝ  
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Čeněk Neruda
Termín a místo konání: 
24. - 25. 9. 2012 - Školící laboratoř Milevsko
Téma kurzu: Individuální vrstvení keramic-
kých hmot VMK Master, použití Professional Kitu,  
Akzentu a Interna. Řešení barevně náročnějších  
rekonstrukcí ve frontálním úseku.
Cena kurzu: 6 700 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: I-1
KOVOVÉ KONSTRUKCE 
- PRECIZNÍ LITÍ
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Mihael Skaza
Termín a místo konání: 
24. - 25. 9. 2012 - Dental Training Centrum Praha
Téma kurzu: Modelace vtokového systému různými 
způsoby, umístění do licího kroužku, různé techniky 
lití, chlazení.
Cena kurzu: 3 900 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: I-2
KOVOVÉ KONSTRUKCE 
- PRECIZNÍ LITÍ 
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Mihael Skaza
Termín a místo konání: 
26. - 27. 9. 2012 - Školicí laboratoř Milevsko
Téma kurzu: Modelace vtokového systému růz-
nými způsoby, umístění do licího kroužku, různé 
techniky lití, chlazení.

Cena kurzu: 3 900 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

Praktické školení
CAD/CAM KURZ ZIRKONZAHN
(teoretická a praktická část) 
Přednášející:  
Ing. Karel Urban, Hanka Urbanová DiS.
Termín a místo konání: 
1. - 2. 10. 2012 - Školící a demonstrační centrum Zir-
konzahn (Dentack, Dukelských hrdinů 1640, Kladno) 
Téma kurzu: Kompletní technologický postup 
zhotovení zirkonové náhrady CAD/CAM techni-
kou: Skenování, virtuální modelace, Nesting, frézo-
vání, barvení práce, sintrování, vrstvení zirkonové 
keramiky na zhotovenou konstrukci.
Cena kurzu: 10 500 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Hanka Urbanová, mobil: 777 600 804, 
e-mail: skoleni@dentack.cz

Praktické školení
JEDNODUCHOST A ESTETIKA 
V PROTETICE - NOVÝ TREND 
FAZETOVACÍ TECHNIKY 
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Karel Špička
Termín a místo konání: 21. 6. 2012 - Praha
Cena kurzu: 999 Kč vč. DPH

Praktické školení
UŽ JSTE OBJEVILI VÝHODY 
DIGITÁLNÍHO SVĚTA? 
INTRAORÁLNÍ SKENER
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: MUDr. Zdeněk Klinkovský, MUDr. To-
máš Čáslava, Ing. Luboš Zachoval, Tomáš Skoupý
Termín a místo konání: 16. 6. 2012 
Centrum Sladovna, 679 21 Černá Hora 3/5 
(20km od Brna směr Svitavy)
Cena kurzu: 1 999 Kč vč. DPH

Praktické školení
PRÁCE S KERAMIKOU
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Čeněk Neruda
Termín a místo konání: 11. 9. 2012 - Karlovy Vary
Cena kurzu: 999 Kč vč. DPH

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

Dentamed, s.r.o.
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Dentamed (ČR), spol. s r.o., Pod Lipami 41, 130 00  Praha 3, tel.: 266 007 111, fax: 266 007 199
e-mail: veronika.olbrichova@dentamed.cz, www.dentamed.cz

Veškeré informace naleznete na adrese www.dentamed.cz

CO JE PROJEKT ROKU 2012?
Dentamed Projekt Roku 2012 je soutěž o dotaci na zařízení nebo rekonstrukci stomatologické ordi-
nace nebo laboratoře. Unikátní na ní je, že můžete získat dotaci nejen na právě „rozjeté“ projekty, 
ale také na projekty, které plánujete do budoucna a dokonce i na projekty, které již máte zrealizovány!

V JAKÉM OBDOBÍ SOUTĚŽ PROBÍHÁ?
Soutěž probíhá od 30.3.2012 do 30.11.2012 
(přihlášku je nutno zaslat nejpozději do 31.10.2012) 
a výherci soutěže budou vyhlášeni do 20.1.2013.

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ 

získá dotaci ve výši 250 000 Kč!

1. místo v jednotlivé kategorii 

získá dotaci ve výši 40 000 Kč

2. místo v jednotlivé kategorii 

získá dotaci ve výši 20 000 Kč

3. místo v jednotlivé kategorii 

získá dotaci ve výši 10 000 Kč

NEPŘEHLÉDNĚTE 
SVOJI PŘÍLEŽITOST!

DRUHÝ ROČNÍK SOUTĚŽE PROJEKT ROKU 2012 JE TADY 
A OPĚT SOUTĚŽÍME O DOTACE V HODNOTĚ 500 000 Kč! 

   Absolutní vítěz 1. ročníku 

   Projektu roku 2011 

 
   MUDr. Tomáš Čáslava, Ph.D.

   a

   MDDr. Monika Kaňovská 

   Dentální klinika Diobe, Brno

mediální partner soutěže

Microdent
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Dental Wings 7Series

*

...pravděpodobně nejlepší skener na světě:
nejpřesnější (* viz. obrázek) • 
nejrychlejší – 30 korunek zhotoveno za 20 minut• 
nejsofistikovanější – 5 os, 3 kamery• 
nejvybavenější – v ceně artikulátor SAM s příslušenstvím a moduly pro • 
implantologii, skelety, 3D tisk a tvorbu virtuálních modelů

...a navíc software v Českém jazyce a veškerá podpora zdarma!

Vizualizace odchylky skenu polohovacího tělesa 
implantátu a jeho CAD předlohy v programu 
ExoCAD prokazuje přesnost do 10 µm.

Dental Wings - ultimátní skenery pro ty, co chtějí jen to nejlepší.

Akční cena 549.000 Kč s DPH

Výhradní zastoupení pro ČR – Microdent s.r.o., tel. 773 448 865, www.microdent.cz
Výhradní zastoupení pro SK – Flava Slovakia s.r.o., tel. 903 414 657, flava@flava.sk

Vita
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Rychle a precizně do správného postavení s novými „Multi Functional Teeth”
VITA MFT® – snadněji stavět nejde!

statické vyrovnání a mnoha dalšími detaily. VITA MFT

lze použít univerzálně, jsou vysoce estetické a vhodné

pro každou indikaci. Kompaktní nabídka barev a tvarů je

další zárukou nejvyšší hospodárnosti. Jednoduše poutavé!/

www.vita-zahnfabrik.com

VITA MFT nemůže nikdo odolat. Díky konceptu stavby easy-

centric® dosahují i začátečníci se zuby z umělé hmoty téměř

automaticky optimální okluzi. Je to umožněno předem

obroušeným reliéfem kousacích ploch za účelem minimál-

ních třecích sil, speciálně formovanými hrbolky pro ideální

33
65
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CH

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

VITA shade, VITA made.
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ZVYŠTE SI SVOJI RADOST Z NÁKUPU A ZÍSKEJTE SKVĚLÝ GRIL!

Dentamed (ČR), spol. s r.o.  Pod Lipami 41, 130 00  Praha 3  tel.: 266 007 111, fax: 266 007 199
Jiří Hanek, tel.: 777 692 550, e-mail: renfert@dentamed.cz, www.dentamed.cz

Právě teď k vybraným 
výrobkům Renfert 
originální gril Weber
v ceně 4 390 Kč! 
Akce platí do 15.07.2012.

PAMATUJTE NA VÝHODY ČLENŮ KZT V DENTAMEDU!

1. Limitovaná nabídka: na objednávky do 30.6. získají členové KZT u Dentamedu SLEVU 15 %!* 

2. Celý rok 2012 sleva 10 % na všechny objednávky nad 2 500 Kč* 
 (nelze kombinovat s jinou akcí či slevou, při objednávce uvádějte kód KZT)

3. Sleva 50 % na jedno školení pořádané v laboratoři Dentamed 

4. Sleva 30 % na druhé školení pořádané v laboratoři Dentamed 

5. Sleva 10 % na všechna školení pořádané Dentamedem

Bruska MT Plus 
s diskem Marathon
běžná cena: 48 600 Kč
akční cena: 41 999 Kč

Basic Quattro
běžná cena: 43 390 Kč
akční cena: 41 699 Kč

Silent TS
běžná cena: 43 900 Kč
akční cena: 38 699 Kč

Twister Evolution
běžná cena: 44 899 Kč
akční cena: 42 999 Kč

Další výhodné nabídky Renfert
naleznete na www.dentamed.cz!

V tomto čísle též 
unikátní soutěž
Projekt roku 2012 
o 500 000 Kč! 
Více info na str. 49.

Dentamed, s.r.o.
strana 17

současně s veletrhem

DENTAL SUMMIT PRAGUE

- zahraniční přednášející

- live ukázky

Výstaviště Praha - Holešovice
11. - 13. 10. 2012

Odborní partneři

Mediální partneři

www.pragodent.eu

20. MEZINÁRODNÍ DENTÁLNÍ VELETRH
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Rychle a precizně do správného postavení s novými „Multi Functional Teeth”
VITA MFT® – snadněji stavět nejde!

statické vyrovnání a mnoha dalšími detaily. VITA MFT

lze použít univerzálně, jsou vysoce estetické a vhodné

pro každou indikaci. Kompaktní nabídka barev a tvarů je

další zárukou nejvyšší hospodárnosti. Jednoduše poutavé!/

www.vita-zahnfabrik.com

VITA MFT nemůže nikdo odolat. Díky konceptu stavby easy-

centric® dosahují i začátečníci se zuby z umělé hmoty téměř

automaticky optimální okluzi. Je to umožněno předem
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Dental Wings 7Series

*

...pravděpodobně nejlepší skener na světě:
nejpřesnější (* viz. obrázek) • 
nejrychlejší – 30 korunek zhotoveno za 20 minut• 
nejsofistikovanější – 5 os, 3 kamery• 
nejvybavenější – v ceně artikulátor SAM s příslušenstvím a moduly pro • 
implantologii, skelety, 3D tisk a tvorbu virtuálních modelů

...a navíc software v Českém jazyce a veškerá podpora zdarma!

Vizualizace odchylky skenu polohovacího tělesa 
implantátu a jeho CAD předlohy v programu 
ExoCAD prokazuje přesnost do 10 µm.

Dental Wings - ultimátní skenery pro ty, co chtějí jen to nejlepší.

Akční cena 549.000 Kč s DPH

Výhradní zastoupení pro ČR – Microdent s.r.o., tel. 773 448 865, www.microdent.cz
Výhradní zastoupení pro SK – Flava Slovakia s.r.o., tel. 903 414 657, flava@flava.sk


