
komorazt.cz
#1 2013
MK ČR E 19535
ISSN m1804-3720

Magazín Komory zubních techniků ČR

Aktuálně
4. řádný sněm KZT ČR

Odborné články
Efektivita práce v moderní zubní 
laboratoři
Ondřej Kudera, MSc.

Ekonomika
Změny v roce 2013
Radana Šmídová Ph.D



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

Nejspolehlivější laboratorní motor 
všech dob!

Od 36.900 Kč

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 4.4.13   13:58



3komorazt # 1  2013

Editorial

Vážení kolegové, 

V minulém čísle magazínu jsme oznamovali, že Rada 
KZT má v úmyslu změnit způsob vydávání magazí-
nu, a to tak, aby byl větším finančním přínosem pro 
KZT. Uvést tuto myšlenku do praxe je ovšem pro-
ces, který má svůj vývoj a nelze ho uspěchat. Proto 
v tomto roce ještě zůstává vše téměř při starém, ale 
do budoucna lze předpokládat, že ke změně s nej-
větší pravděpodobností dojde. 

Že zůstává vše „téměř“ při starém zdůrazňujeme pro-
to, že k jisté změně dochází. V tomto roce vyjde ma-
gazín pouze dvakrát. Nepodařilo se nám získat nové 
členy redakční rady, a ti stávající už nemohou praco-
vat s takovým nasazením, jako doposud. 

Přesto si myslíme, že KZT by měla svůj stavovský ča-
sopis mít. Jeho posláním není sdělovat zubním tech-
nikům odborné informace - za tímto účelem existu-
je více odborných periodik, a kdo má zájem, ví, kde 
odborné články najde. Posláním našeho magazínu je 
informovat o věcech, které souvisí s Komorou a je-
jím životem, a s profesí jako takovou. Má informo-
vat o věcech, které jsou nezbytně nutné k výkonu 
povolání jako takového - o legislativě, školství, ce-
nách, vnitřním prostředí, ve kterém se zubní tech-
nik nachází. Má za úkol poukázat na věci špatné, vy-
zdvihnout věci dobré a především - stmelovat zubní 
techniky, kteří jsou - ať chtějí nebo nechtějí - všichni 
na jedné lodi. 

Jako každý rok upozorňujeme na to, že je třeba za-
čátkem roku zaplatit členské příspěvky. Komora po-
třebuje pro svoji existenci zázemí/sekretariát, potře-
buje finance na běžný provoz a řadu dalších aktivit, 
jako je např. uspořádání Sněmu, Pragodentu, apod. 
Ani členové Rady nemohou pracovat zcela bez ná-
hrad ušlého času. 

Všem, kdo v KZT setrvali, děkujeme, že její důležitost 
pochopili. Těm, kdo stále zůstávají stranou, vzkazu-
jeme - přestaňte brát KZT jako nedůležitou a pro vás 
nepotřebnou instituci, neboť nikdo jiný, než vaše 
profesní organizace se o vás nepopere. 
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velikost ø cena
S 22 mm 399 Kč
S 25 mm 349 Kč
M 22 mm 460 Kč
M 25 mm 379 Kč
L 22 mm 490 Kč
L 25 mm 449 Kč

 

PRAKTICKÝ KURZ
Výroba flexibilních litých snímacích 

náhrad
pátek, 24. května - Otrokovice

Cena: 6 490 Kč (VIP 5 500 Kč)
Zahrnuje: účast na praktickém kurzu, 
veškerý spotřebovaný materiál nutný pro zhotovení 
1 kompletní snímací náhrady a 1 kompletního 
flexibilního skeletu, poukázky na nákup zboží 
v hodnotě 1 500 Kč, 4 kredity v rámci systému 
vzdělávání a občerstvení. Cena kurzu je z 50% 
refundována zákazníkům z ceny přístroje Sabilex, 
kteří si jej již zakoupili nebo po školení zakoupí.

Naučte se efektivně pracovat s flexibilními 
pryskyřicemi a to jak při tvorbě celkové sníma-
cí náhrady, tak skeletové náhrady. V průběhu 
kurzu se dozvíte spoustu praktických tipů a triků, 
jak můžete předejít případným chybám nebo 
neúspěchu a v neposlední řadě se společně 
podíváme na rentabilitu a cenotvorbu. Skutečně 
existuje nový a příjemnější způsob řešení zubní 
protézy, tak proč jej pacientům neposkytnout!?

Podrobné informace o kurzu Vám rád 
poskytne Váš obchodní zástupce 

nebo paní Mikšíková - tel. 576 771 407, 
miksikova@hufa.cz, u které se také na kurz 

můžete přihlásit.

Flexibilní protézy
Sabilex

• Jeden z nejdokonalejších systémů pro výrobu litých  
 snímacích náhrad.
• Kompaktní, s moderním designem a přehlednými   
 displeji.
• Snadné programování - integrovaná zahřívací 
 jednotka - zvuková indikace.
• Sabilex 2A - poloautomatický přístroj, vyžaduje   
 asistenci laboranta v určitých fázích licího procesu.
• Sabilex 2AD - plně automatický přístroj s jedním   
 programem, který Vám umožňuje věnovat se jiné   
 činnosti v době, kdy sám pracuje.
• Sabilex 5PRO - plně automatický přístroj s vylepše- 
 nými vlastnostmi - výkonnější pumpou, pěti progra- 
 my a zakrytovanou kyvetou.
• Rozměry: 52 x 22 x 16 cm (v x h x š), váha 11,8 kg.

uzavírací jednotka
drží kyvetu v průběhu 
licího procesu

zahřívací jednotka
slouží k vložení kartuše
s pryskyřicí a jejímu 
zahřátí

licí jednotka obsahuje
pneumatický píst 
ovládaný vzduchovým 
kompresorem

displeje pro kontrolu 
času a teploty

diody informující 
o průběhu licího cyklu 

tlačítka pro nastavení 
času a teploty

hlavní vypínač

Cena     88 900 Kč  2A
Cena 100 900 Kč 2AD
Cena 114 900 Kč 5PRO

NEODOLATELNÁ NABÍDKA

zvolte si typ přístroje (2A, A2D nebo 5PRO) 
a my Vám přidáme 15 kartuší nejčastěji 

používané velikosti M v nejoblíbenější barvě intenzivní růžová zcela ZDARMA! 
Navíc můžete využít 50% SLEVY na praktický kurz!

estetické	 nezničitelné	 za skvělou cenu

• Licí pryskyřice pro výrobu 
 flexibilních snímacích náhrad 
 s přirozeným vzhledem.
• Díky vynikající zatékavosti můžete  
 snížit sílu protézy až na 1 mm.
• Doživotní záruka v ústech
 - materiál je v ústech nerozbitný 
 a odolný na nárazy a pády.
• Žádné neestetické spony poškozu- 
 jící sklovinu.
• Odstíny: transparentní, průsvitná  
 růžová, intenzivní růžová, etnická  
 hnědá.
• Dva průměry kartuší: 22 mm nebo  
 25 mm.
• Licí teplota: 230 oC, snadno 
 nastavíte na Vašem licím stroji.

Hu-Fa Dental a. s., Moravní 909, 765 02 Otrokovice
Tel.: 577 926 226 - 9, Fax: 577 926 205, objednavky@hufa.cz

Flexifast-inz-2013-UNOR.indd   1 9.4.2013   11:07:07
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>>> KZT podala podnět ombudsmanovi, aby po-
soudil stav v oblasti „plně hrazených“ výrobků. 

Doufáme, že nám pod tíhou argumentů a ne-
zpochybnitelných čísel veřejný ochránce práv dá 
za pravdu. Ale má-li být občan srozuměn s tím, že 
bude, doufejme v blízké budoucnosti, existovat 
možnost doplatků k dosud plně hrazeným výrob-
kům, musí pochopit, jak vysokou hodnotu má zub-
ní náhrada, kolik úsilí musí vyvinout tým odborní-
ků, aby mu dobře sloužila. V této souvislosti plánuje 
KZT v letošním roce ve spolupráci s renomovanou 
PR agenturou velkou a dlouhodobější mediální 
kampaň, která by měla přiblížit veřejnosti práci zub-
ního technika, jeho nezastupitelnost, aby vstoupil 
do podvědomí každého občana. Že tomu dosud 
tak není, to víme všichni. PR agentura, která má 
kampaň pro nás připravit, také ale nebude praco-
vat zadarmo. Zda bude tato naše představa realizo-
vaná, nezáleží na pouhých několika členech Rady 
KZT, ale na každém zubním technikovi v ČR. Každý 
může přispět k naplnění vize KZT, už jenom tím, že 
zůstane členem KZT, nebo nově do KZT vstoupí. 

Měli bychom být jednotní a svůj problém řešit spo-
lečně. Naše práce je náročná, ale také krásná. Nedá 
se dělat jinak než s láskou, protože jediný, kdo ob-
vykle naši práci ocení, jsme my sami. Dopředu nás 
žene jenom náš vlastní pocit, že něco umíme tak, 
jako nikdo jiný, že jsme svým způsobem jedineční 
a nenahraditelní. Jsme obětaví a svoji práci miluje-
me. Jinak bychom ji nemohli dělat. Pomozte sami 
sobě a podpořte naši snahu o to, aby tohle o nás 
věděl každý občan ČR. 

Vážení kolegové, máme před sebou Sněm naší 
organizace. Jak bylo řečeno, tento se koná dne 
27.04.2013 v  pražském hotelu Pyramida. Věřím, že 
vám osud naší organizace není lhostejný a uvidíme 
se tam tak ve velkém počtu.

Předem bych ráda avizovala následující. Z organi-
začních, praktických a členských důvodů bylo před 
časem konání Sněmu přesunuto na  jarní termín. 
Současné Radě KZT, stejně tak jako mě, prezident-
ce, vyprší výkon mandátu až na  podzim tohoto 
roku. 

Vážení, jelikož se konání jarního termínu Sněmu 
osvědčilo i  co do  počtu účastníků, a  to je ten nej-
větší důvod Sněm konat, bylo by dobré a též účelné, 

aby byla sladěna kontinutita – termín konání Sně-
mu – délka mandátu, případně jeho vypršení.

Jelikož mně a Radě KZT jde především o posloup-
nost a  zachování souvislého stavu, dovolíme si 
na  jednání Sněmu KZT navrhnout jednorázové 
a výjimečné řešení, které přispěje k jistotě mandátů 
a navždy tak již budou sladěny termíny konání Sně-
mu a voleb. V souladu se Stanovami existuje něko-
lik variant řešení, které budou Sněmu předložené. 
První z variant je ta, že volby se budou konat před-
časně. K tomu je třeba mít kandidáty, které v tuto 
chvíli nemáme. Druhá varianta je uspořádat voleb-
ní Sněm na podzim, což jsou další výdaje a náro-
ky na čas. Třetí variantou je prodloužení volebního 
období o půl roku od vypršení mandátu - do jara 
2014. Sněm musí vybrat nejvhodnější variantu. Jis-
tě chápete, že k takto zásadnímu rozhodnutí musí 
mít Sněm dostatek účastníků, aby nebyl náš man-
dát zpochybněn.

Ale nejenom proto je potřeba, aby byl náš Sněm 
usnášení schopný. Bude rozhodovat o  dalších zá-
sadních věcech. Musí rozhodnout o tom, zda se 
bude konat mediální kampaň na zviditelnění naší 
profese, protože prostředky na ni vynaložené jsou 
příliš velké a Rada o takovém výdaji nemůže roz-
hodnout sama. Celá koncepce kampaně bude 
dopodrobna představena v jednotlivých krocích. 
Sněm bude také podrobně seznámen se zněním 
podání podnětu ombudsmanovi. Nástin obsahu 
již byl přednesen na „Infóru“, byl ale dopracován 
do detailu a doplněn o statistické přílohy s jasný-
mi daty a čísly, jako nezpochybnitelnými argumen-
ty. Každý účastník Sněmu tyto dokumenty dostane 
v tištěné podobě k dispozici.  

Jedna věc je ale jistá. Noví kandidáti se do Rady 
KZT příliš nehrnou. Ze stávajících členů Rady KZT 
chtějí pokračovat jen někteří. Ukázalo se, že práce 
v Radě je pro mnohé příliš časově náročná a psy-
chický tlak z přemíry zodpovědnosti je neúnosný. 
K těmto pocitům členů Rady velmi přispívá i mnoh-
dy nespravedlivá kritika, která nemá reálný základ. 
Rada KZT netvoří legislativu, ani si administrativní 
zátěž nevymýšlí, takže nenese ani zodpovědnost 
za to, že těsně před koncem roku padl zákon, který 
nám nařizoval přeregistraci nestátního zdravotnic-
kého zařízení. Snažíme se pouze podchytit povin-
nosti, které na nás státní správa klade a co možná 
nejvíce vám usnadnit jejich plnění. Takže poplatek 

SLOVA PREZIDENTKY
Alexandra Seidlová

Alexandra Seidlová

Dění v KZT
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Dění v KZT

spojený s přeregistrací vám určitě nebude vracet  
KZT, a nebude se vám za zbytečnou administrativ-
ní zátěž spojenou s přeregistrací NZZ ani omlouvat. 
Žijeme bohužel v době, kdy ve státní správě levá 
ruka neví, co dělá pravá, takže občas ten chaos do-
padne i na toho, kdo za nic nemůže a nemůže ani 
nic ovlivnit. Jediným výsledkem takto špatně cílené 
kritiky, která vychází z neinformovanosti zubních 
techniků, kteří nemají potřebu být členy KZT, je ne-
chuť pokračovat v práci. 

Rada KZT se snaží nějak přispět k tomu, aby bylo 
lépe. Snaží se plnit programové prohlášení, hledá 

další cesty k nápravě neutěšeného stavu. Něco se 
podařilo, něco ne, některé ovoce se bude sklízet, až 
přijde Rada nová, v čele s novým prezidentem. Ur-
čitě jsme ale udělali alespoň něco. Až na výjimky to 
nemůže říct každý. 

Přesto svůj boj nevzdáváme a do řádných voleb 
hodláme svůj mandát vykonávat, jak nejlépe doká-
žeme.   <<<

                          Srdečně Vás zveme na

               IV.  SNĚM KZT 
                                   který se koná

                                    27. 4. 2013 
                                             

      v hotelu  
   

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



8 komorazt # 1  2013

4. řáDNý SNěm KZT čR
27. 4. 2013 - OREA Hotel Pyramida

Vážení kolegové, srdečně Vás zveme na v pořadí 4. 
řádný Sněm, na kterém budete podrobně informo-
váni, jaké kroky KZT v posledních měsících podnik-
la, co nás všechno čeká a zároveň Vás budeme in-
formovat, co se za celý minulý rok událo. Tentokrát 
bude Sněm probíhat v krásném prostředí hotelu 
PYRAMIDA, který se nachází v Praze 6 – Břevnově 
v jedné z nejklidnější části Prahy, v blízkosti Pražské-
ho hradu a je svou polohou a vybavením ideálním 
místem zejména pro pořádání konferencí, sněmů 
a podobných akcí. Komora se sama o této skuteč-
nosti přesvědčila na podzimním „Infóru“, kdy byla 
překvapena příjemnou a profesionální obsluhou 
a veškerými poskytnutými službami při zajištění 
akce, a to je důvod proč se do těchto prostor ho-
telu znovu vrací.  

Přijeďte si pro informace, je jich mnoho. Některé 
souvisí s legislativou, týkají se podnětu podanému 
ombudsmanovi, jehož hlavní body se týkají I kódů. 
Celý dokument dostanete k dispozici. Ale přijeď-
te hlavně proto, abyste rozhodli o volbách, tedy 

o budoucnosti vedení KZT. Budete také rozhodo-
vat o tom, zda pokračovat v PR kampani pro zvidi-
telnění práce zubního technika a hodnoty zubních 
náhrad.

Tím, že přijedete na Sněm, dáte najevo, že není 
zbytečné se prát za lepší zítřek zubního technika 
a posílíte náš elán v této práci pokračovat aspoň 
do konce volebního období. Udělejte si čas, obě-
tujte jednu volnou sobotu a přijeďte. Děkujeme.

Prosíme všechny zájemce, kteří se chtějí zú-
častnit Sněmu, aby se přihlásili nejpozději 
do 23.4.2013 na sekretariátu KZT. 

Přihlásit se můžete e-mailem na: sekretariat@
komorazt.cz nebo lze účast potvrdit telefonic-
ky na: 224 213 168 nebo 602 224 298

Z kapacitních důvodů je vhodnější přihlásit se 
dříve!

Program 
4. řádného Sněmu KZT ČR dne 27. 4. 2013 

10.00 - 10.10 Zahájení Sněmu, organizační pokyny
10.10 - 10.20 Volba komisí
10.20 - 10.50 Zpráva o činnosti KZT ČR za uplynulé
   období
10.50 - 11.00 Zpráva o hospodaření, rozpočet 2013
11.00 - 11.10 Zpráva revizní komise
11.10 - 11.20 Stanovy
11.20 - 11.45 Dílčí zprávy:   
   n podnět ombudsmanovi  
   n „I“ kódy - zákon o zdravotnických  
    prostředcích
   n web
   n facebook
   n časopis
   n škola roku
   n Komora pro zdravotnické 
    pracovníky
   n DPH
   n různé   
 
13.45 - 14.00  Diskuze
14.00 - 14.15  Organizační záležitosti
14.15 - 14.20  Zpráva návrhové komise, 
   návrh usnesení
14.20 - 14.30  Přijetí usnesení
14.30 - 15.00  Závěr
15.00  Školení: „Pojištění odpovědnosti nestátního 

zdravotnického zařízení a úspora financí v NZZ.“ / 4 
kredity

Přestávka na občerstvení bude vyhlášena v průběhu jed-
nání, dle potřeby.

Jak se dostanete na sněm KZT?
GPS souřadnice
N 50° 5.13263‘, E 14° 22.79857‘
50.0855439N, 14.3799761E

Doprava MHD:
Tramvajová a autobusová zastávka MALOVANKA 
se nachází přímo naproti hotelu. Parkování je mož-
né v okolí hotelu nebo  na hotelovém parkovišti (300 
Kč/24 hod)

Příjezd po R7 a D5:   Itinerář od exitu č. 26 výjezd 
směr centrum
mírně vpravo po silnici I. třídy Karlovarská - 984 m rov-
ně po silnici I. třídy Bělohorská - 573 m, Karlovarská – 
548 m, Bělohorská – 2.4 km, Patočkova - 1,6 km,  vpra-
vo po hlavní Pod Královkou - 256 m, vlevo po hlavní 
Bělohorská - 173 m, vlevo po ulici Gymnastická - 14 m, 
vlevo po hlavní Bělohorská - 100 m, OREA Hotel Py-
ramida

D1, D11, R10: Itinerář od křížení Jižní spojky a uli-
ce 5. května
rovně po rychlostní silnici Jižní spojka směr Barran-
dov - 5.3 km, Barrandovský most – 650 m, Strakonická 

Aktuálně
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Trasa linky č. 22
Interval mezi 8.00 - 9.00 10 minut
Interval od 9.00   7-8 minut

Nejrychlejší trasa z autobusového nádraží Florenc
Varianta č. 1 :
Tramvaj č. 8 odjezd ze zastávky Florenc 8.58 hod., příjezd 
na zastávku Malostranská 9.08 hod.
Tramvaj č. 22 odjezd ze zastávky Malostranská 9.10 hod., 
příjezd na zastávku Malovanka 9.19 hod.
Celkový čas 21 min. cena 24 Kč (interval linky č. 8 - 15 min, 
linky č. 22 - 7-8 minut)
Varianta č. 2:
Metro – trasa „C“ směr Letňany odjezd 9.01 hod., příjezd 
do zast. Vltavská 9.03 hod., přesun cca 1 min. Tramvaj č. 25 
odjezd ze zastávky Vltavská 9.06 hod, příjezd na zastávku 
Malovanka 9:21 hod. Celkový čas 20 min. Cena 24,- Kč (in-
terval metra 7-8 min.)

Nejrychlejší trasa ze zastávky Hlavní nádraží
Metro -  trasa „C“ směr Letňany odjezd 8.59 hod., příjezd 
do zastávky Vltavská 9:03 hod., přestup cca 1 min.
Tramvaj č. 25 odjezd ze zastávky Vltavská 9.06 hod., pří-
jezd na zastávku Malovanka 9.21 hod. Celkový čas 23 min. 
cena 24 Kč (interval metra 7-8 minut, linky č. 25 - 15 minut)

Trasa linky č. 25
Interval     15 minut

– 790 m, Dobříšská - 1,1 km, Tunel Mrázovka - 1,5 km, 
Městský okruh – 202 m, mírně vlevo po rychlost-
ní silnici Strahovský tunel - 2.0 km, rovně po silnici I. 
třídy Patočkova - 573 m, vlevo po hlavní Pod Králov-
kou - 256 m, vlevo po hlavní Bělohorská - 173 m, vlevo 
po ulici Gymnastická - 14 m, vlevo po hlavní Bělohor-
ská - 100 m, OREA Hotel Pyramida

D8: Itinerář od přejezdu mostu Barikádníků
rovně po silnici I. třídy Argentinská - 197 m, vyjeďte 
po výjezdu MÚK Holešovice vpravo na silnici II. třídy 
Vrbenského - 599 m, vlevo po silnici II. třídy Partyzán-
ská - 349 m, rovně po silnici II. třídy 
U Výstaviště - 395 m, vpravo po silnici II. třídy Stroj-

nická - 407 m, mírně vpravo po silnici I. třídy Veletrž-
ní - 391 m, rovně po silnici I. třídy Milady Horákové - 
2.3 km, a dále se vám nabízí 2 varianty, kudy můžete jet: 
Varianta č. 1.: vlevo po hlavní U Brusnice - 169 m, 
vpravo po hlavní Keplerova - 839 m, mírně vpravo 
po hlavní Dlabačov - 287 m, rovně po hlavní Bělohor-
ská - 329 m, OREA Hotel Pyramida 

Varianta č. 2.: rovně po hlavní Patočkova (před Stra-
hovským tunelem lehce vpravo) - cca 850 m, vlevo 
ulice Pod Královkou - 256 m, vlevo po hlavní Bělohor-
ská - 173 m, vlevo po ulici Gymnastická - 14 m, vlevo 
po hlavní Bělohorská - 100 m, OREA Hotel Pyramida

OREA HOTELS, s.r.o. - OREA Hotel Pyramida
Orea Hotel Pyramida se nachází v blízkosti Hradčan 
a Strahova, v pěší dostupnosti areálu Pražského hradu, 
Lorety, Strahovského kláštera a Malé Strany.
Hotel
Bělohorská 125/24
169 00 Praha 6, Praha-Břevnov
Telefon: +420 233 102 271
Fax: +420 233 102 200
E-mail: recepce@hotelpyramida.cz 
WWW: www.hotelpyramida.cz

Aktuálně

Zastávka Metro dojezd

Nádraží Hostivař 58 min.

Náměstí Míru M 31 min.

I. P. Pavlova M 28 min.

Štěpánská

Karlovo náměstí M 24 min.

Národní třída

Národní divadlo

Újezd

Hellichova

Malostranské nám.

Malostranská M 9 min.

Královský letohrádek

Pražský hrad

Brusnice

Pohořelec

Malovanka

Zastávka Metro dojezd

Lehovec 40 min.

Hloubětín M 38 min.

Nádraží Libeň 28 min.

Multiaréna Praha

Palmovka M 25 min.

Libeňský most

Pražská tržnice

Vltavská M 16 min.

Strossmayerovo nám.

Kamenická

Letenské nám.

Sparta

Hradčanská M 7 min.

Brusnice

Hládkov

Malovanka

MHD
Tramvajová zastávka MALOVANKA (trasa linek 22 a 25) se nachází přímo naproti hotelu OREA PYRAMIDA, 
Praha 6, Bělohorská 125/24
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>>> Začal třetí ročník soutěže, vyučující jsou proškole-
ni a v závěru mého článku se můžete seznámit s jejich 
hodnocením.

Možná malinko zklamání, myslela jsem, že ve  třetím 
ročníku už budeme vše umět a poběží to jako na bě-
žícím páse. Letos se zúčastní zatím nejvyšší počet škol 
a  jejich nadšení doufám neovlivní chyby, ke  kterým 
došlo.

Soutěž by měla zvyšovat prestiž škol a je náročná pro 
všechny, kteří se jí účastní. Studenti i vyučující pracují 
na soutěžní práci ve volném čase, ve výuce nelze stih-
nout, a studenti pracují na něčem novém, co zhotovují 
poprvé a je to tím pádem pro ně náročné.

Chybou byla změna kritérií, která doufám do  třetice 
mají již definitivní podobu. Jako pozitivní hodnotím 
dodatečné vytvoření protiskusu k  fixní práci, který je 
pro studenty jistě důležitý. Protiskus k  dolní celkové 
náhradě si vytvoří každý vyučující sám, ze své práce 
zhotovené při školení v Celje. Trochu nám vázne i or-
ganizace zavezení potřebným materiálem, na začát-
ku února je materiál pouze ve 4 školách.

I přes všechny tyto potíže doufám, že všechno stihne-
me včas, práce budou krásné a hodnotící komise ocení 
snahu všech zúčastněných.

Tak hlavu vzhůru a do boje, držím vám palce a vyhraj-
te...

Za mne, poučila jsem se a příště slibuji už bez potíží.

A takto školení hodnotily zúčastněné školy
Školení bylo opět na  vysoké odborné úrovni, školitel se 
nám maximálně věnoval. Vyzkoušeli jsme si nový  postup 
při stavění celkových náhrad. Jen škoda, že jsme neměli 
k dispozici zuby od firmy VITA, které jsou k tomu určené. 
Přínosem určitě bylo i  to, že se setkali vyučující ze všech 
zdravotnických škol v České republice. Ve večerních hodi-
nách bylo dost času podělit se o zkušenosti s výukou žáků.

Táňa Traxmandlová, Plzeň

Školení se konalo ve školícím centru v Celje ve firmě Inter-
detnt ve  dnech 26. - 30. 11. 2012. Dle mého názoru, byť 
problematiku zadaných prací znám, tak zcela určitě bylo 
poučné a pro přípravu studentů k soutěži Škola roku mělo 
svůj význam. Přednášky i  praktická část měla vysokou 
úroveň, vše bylo prezentováno nejnovějšími technologi-
emi, poznatky a zkušenostmi týkajících se těchto konkrét-

ních prací. Setkal jsem se zde s paní Prezidentkou Komo-
ry zubních techniků paní Alexandrou Seidlovou, která se 
spolupodílí na organizaci této soutěže, ovšem s politová-
ním musím konstatovat, že s  jejími výroky týkajícími se 
chodu a  budoucnosti oborů zubních techniků, které se 
vyučují na středních školách, nemohu souhlasit. Její vy-
jádření, že tento čtyřletý obor se musí, ať se to někomu 
líbí nebo nelíbí zrušit, není možné akceptovat. Dle mého 
názoru se zde jedná o střet zájmů a naprosto přesahuje 
kompetence paní Prezidentky.

Každopádně přípravu studentů povedu zodpovědně 
a  na  profesionální úrovni, abychom důstojně reprezen-
tovali naši školu.

Martin Rippl, Praha

Stejně jako v  loňském roce chci v  prvé řadě poděkovat 
všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili do organizace 
třetího ročníku soutěže „Škola roku“, především firmě In-
terdent za materiální a odborné zabezpečení a Komoře 
zubních techniků. 

Je těžké shrnout do pár řádků týden plný skvělé atmosfé-
ry, profesionálního, ale srdečného přístupu z řad zaměst-
nanců firmy Interdent a také „úmorné dřiny“ při poznává-
ní krás zubotechnického povolání. 

ŠKOLA ROKu
Jana Černá
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Opět jsme měli možnost se seznámit pod vedením fun-
dovaného školitele Mihaela Skazi s novými postupy zho-
tovení zubních náhrad, ale také s novými materiály, kte-
ré bezesporu ušetří zubnímu technikovi čas a  nabídnou 
nový pohled na zhotovení zubní náhrady.  

Doufám, že nebudu hovořit jenom za sebe, když zhodno-
tím toto školení jako velmi přínosné, jak pro učitele oboru 
zubní technik, tak pro žáky, kteří se následně tohoto pro-
jektu zúčastní.  

Bc. Pavel Ingr, DiS, Brno

Chtěla bych touto cestou poděkovat firmě Interdent 
za příjemný a informacemi nabitý pobyt ve Slovinsku.
Školení považuji za velice přínosné, zajímavé a dobře zor-
ganizované.  Učitelé, kteří se účastnili tohoto školení, zcela 
jistě ocení a uplatní přínos nových poznatků a informací 
ve vzdělávání svých žáků. Pan Petr Řehořka se nám maxi-
málně věnoval a snažil se vyhovět našim přáním. 

Do  budoucna bychom uvítali, kdyby se soutěže mohli 
účastnit také studenti VOŠ.

Ještě jednou děkuji a těšíme se na další ročníky.

Martina Nová, Karlovy Vary

Školení bylo opět velmi poučné. Organizace, informace, 
ubytování, a  vše okolo proběhlo opět na  jedničku, jsem 
velmi ráda, že jsem se zúčastnila. 

Jinak bych také velmi ráda dostala ucelené zadání od ko-
mory. 

K. Šotková, Nymburk

Na školení v Celje jsem se seznámila s příjemným prostře-
dím a s milými kolegy z jiných zdravotnických škol. Chtěla 
bych poděkovat panu Řehořkovi, školiteli Michalovi a celé 
firmě Interdent za nadstandardní péči, kterou se nám vě-
novali. 

Mgr. Karin Funioková, Ostrava

3. ročník soutěže Škola roku začal školením vyučujících 
ve  školících laboratořích firmy Interdent ve  slovinském 
Celje. Školení probíhalo v přátelské a pohodové atmosféře 
všech vyučujících. Během celého týdne nás školitel Mihael 
Skaza podrobně seznámil s pracovními postupy soutěž-
ních prací. Nově nabyté zkušenosti a poznatky využijeme 
nejen v samotné soutěži, ale i ve výuce. 

Chtěla bych tímto poděkovat firmě Interdent a všem, kte-
ří se zapojili do realizace tohoto ročníku. Všem zúčastně-
ným školám přeji hodně štěstí.

Bc. Petra Doubravová, Hradec Králové

Školení v Celje, pro mě bylo zajímavé, že jsem mohl slyšet 
nové poznatky, ohledně CSN- stavění pryskyřičných zubů 
do protézy. K fixnímu můstku nezaznělo mnoho informa-
cí. Firma Interdent se hostitelské úlohy zhostila výborně, 
tomu se nedá vytknout vůbec nic. Školení bylo spíše po-
znamenáno špatnou domluvou mezi zadavateli témat 
prací a  školitelem. Podle zadání, které jsem obdržel pár 
dní před školením, měla být zhotovena dolní snímatelná 
náhrada s výztuhou. To bylo i potvrzeno v časopise KZT. 
Zhotovená práce během školení byla horní a dolní CSN. 
Čekáme tedy na upřesnění zadání, zda přijde s materiá-
lem, nebo se bude zhotovovat náhrada, kterou jsme vy-
tvořili na školení v Celje.

Vladimír Špaček, SZŠ a VOŠZ České Budějovice.

S odbornými učitelkami a učiteli oboru Asistent zubního 
technika z  Hradce Králové, Nymburka, Brna, Olomouce, 
Karlových Varů, Ostravy, Českých Budějovic, Plzně a Pra-
hy, jsme se opět sešli na počátku dalšího, již třetího roč-
níku „Školy roku 2013“ ve  Slovinsku v  Celje. Tentokrát se 
sešlo kompletní zastoupení všech škol z  celé republiky. 
Společně jsme sbírali všechny potřebné teoretické a prak-
tické znalosti k tomu, abychom nejnovější metody předali 
před soutěží vybraným studentům oboru Asistent zubní-
ho technika na svých školách.

Tentokrát naše řady na první dva dny posílila i prezident-
ka Komory zubních techniků paní Seidlová a  pan Sova 
z Interdentu, který má zastoupení v Praze.

Velmi podrobný pracovní program pod vedením slovin-
ského školitele Michaela Skazy probíhal opět perfektně 
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s  vysokým pracovním nasazením nás všech. Pracova-
li jsme ve  špičkově vybavené laboratoři firmy Interdent 
na nejnovějších přístrojích a současně jsme si vyzkoušeli 
i nové materiály firmy Interdent.

Celý pracovní týden byl zakončen udělením certifikátu.

Dvě nejlepší práce, které vybereme ve školním kole, jedná 
se o  fixní práci - konstrukci horního frontálního můstku 
připraveného pro fasetování kompozitem a horní a dol-
ní celková náhrada postavená podle moderních pravidel.  
Tyto soutěžní práce budou posuzovány Komorou zub-
ních techniků a  vyhodnocení soutěže „Škola roku 2013“ 
proběhne opět na  stomatologické soutěži Pragodent 
2013.

Závěrem bych ještě velmi ráda podotkla, že obě práce 
jsou pro studenty příliš náročné na zhotovení. Myslím si, 
že by pro studenty třetího a čtvrtého ročníku AZT stačilo 

vyrobit práci jen jednu, ale za to perfektně a až do úplné-
ho konce. A  také jak už bylo ve  Slovinsku zmíněno pre-
zidentkou komory paní Seidlovou, bychom do  soutěže 
mohli zapojit i studenty DZT.

Velmi bych chtěla poděkovat celému týmu firmy Inter-
dent, za starostlivost po celý pracovní týden v Celje. Vel-
ký dík Petru Řehořkovi za vstřícnost a ochotu a Martinu 
Ripplovi z pražské zdravotnické školy za bezpečnou jízdu 
tam i zpět.     

Mirka Hnízdilová, Ústí nad Labem <<<
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>>> Se zájmem jsem si přečetl článek v odborném 
časopisu Komory zubních techniků (KZT, č.4/2012), 
ve kterém jsou zhodnoceny výsledky posledního roč-
níku soutěže pořádané pro žáky oboru Asistent zub-
ního technika ze zdravotnických škol České republiky.
Musím ale konstatovat, že i jako laika v tomto obo-
ru mě nemile zaskočila a překvapila forma, jakou byl 
hodnotící text nejmenovaného autora nebo autor-
ky napsán. Netrvalo dlouho a začaly přicházet ohla-
sy na článek od samotných odborných učitelů obo-
ru zubní technik ze zdravotnických škol, které se, až 
na jednu výjimku, soutěže zúčastnili.

Protože nejsem hlouběji zasvěcen do samotné přípra-
vy a průběhu soutěže (i když jsem se osobně zúčastnil 
před dvěma lety jednání s představiteli komory, kde 
byl první ročník soutěže tehdejším prezidentem KZT 
iniciován) a nepřísluší mi hodnotit soutěž po odbor-
né stránce, dovolím si přesto z pozice předsedy aso-
ciace sdružující všechny středoškolské obory shrnout 
ohlasy odborníků našich škol na uveřejněnou kritiku.
Odborní učitelé a zdůrazňuji – zkušení pedagogové 
zároveň, kteří byli do soutěže zasvěceni a účastnili se 
jí od počátečního školení ve slovinském městě Celje 
až po odeslání soutěžních výrobků, se cítí rozčarová-
ni z často neoprávněné kritiky ze strany organizátora 
soutěže z následujících důvodů, na nichž se ve své re-
akci shodli:

Vybraní vyučující ze zapojených škol jsou týden ško-
leni ve Slovinsku, kde není přítomen nikdo ze členů 
soutěžní poroty, která pak finální výrobky posuzuje. 
I když se předpokládá, že školitel ve slovinském Celje 
má instrukce od KZT jak a v čem účastníky proško-
lit, může mít KZT při své absenci na školení jen těžko 
představu o tom, podle jakých parametrů byla práce 
zhotovena (rozsah a uložení třmenů, rozsah retence, 
velikost měrného terčíku a umístění spon apod.). KZT 
včetně porotců nezná přesné zadání školitele a para-
metry na zhotovení práce, jak je tedy potom může ob-
jektivně zhodnotit? Ukázkové vzorové práce by měly 
pocházet přímo od slovinského školitele, který v rámci 
školení stanovuje hodnotící parametry a v rámci ob-
jektivity by měl být také členem hodnotící komise. 
Nebo naopak – jeden z členů komise by se měl z výše 
uvedených důvodů zúčastnit školení v Celje. Někte-
ré z těchto opatření by jistě v budoucnu eliminovalo 
problémy se stanovením technologických postupů 
a použitím materiálů pro výrobu zadaných soutěž-
ních výrobků.

Vyučující se shodují na tom, že všichni zúčastnění, 
tedy učitelé i žáci, se zapojují do soutěže dobrovolně 
ve svém volném čase a soutěžním pracím se věnují té-
měř výhradně v době mimo výuku! Náročnost přípra-
vy finálních soutěžních výrobků nedovoluje ukrajovat 

učitelům čas určený na praktickou výuku danou strikt-
ně školními vzdělávacími programy. Kritika svědčí 
o tom, že KZT  bohužel nerozeznává dva, svými kom-
petencemi, odlišné obory – asistent zubního technika 
a zubní technik. Odborníci z praxe, kteří nejsou dosta-
tečně seznámeni s náplní učebních dokumentů výše 
jmenovaných oborů, by se neměli vyjadřovat ke kva-
litě výuky a výsledkům odborných dovedností a zna-
lostí v jednotlivých ročnících na střední škole. Hlavním 
posláním soutěže by pravděpodobně nemělo být 
obecně uváděné kriterium – „dobro oboru“, ale pře-
devším podpora zkvalitnění výuky a získávání nových 
zkušeností jak ze strany vyučujících, tak i žáků.

Před unáhlenou kritikou úrovně praktické přípra-
vy žáků ve školách by si měla KZT předem ověřit, že 
snižování hodinových dotací na praktickou výuku 
a zvyšování nároků na obsah vzdělávání nedovoluje 
učitelům zpětně procvičovat a upevňovat žákovy do-
vednosti. Šanci zhotovit např. složitější stomatologic-
ké náhrady tak má žák během studia prakticky pouze 
2x. Je proto absurdní srovnávat výslednou práci žáka, 
který se pracovní postup učí, s mnohaletou praxí zub-
ního technika. Kritizovat „z terénu“ je vždy lehčí, než 
se zamyslet nad tím, kdy byly naposledy vydány po-
slední kvalitní odborné učebnice… Za absolutně ne-
relevantní považují účastníci soutěže podezírání ne-
zúčastněných škol z autorem článku uváděných tzv. 
mnohem prozaičtějších důvodů (bojkot soutěže, ne-
chuť vyučujících k práci navíc apod.). Tato vyjádření 
považují jak jednotlivé školy, tak i předseda asociace 
za demotivující „podpásovky“, které jistě v budoucnu 
žáky a učitele do soutěže nepřitáhnou…

V jedné věci lze objektivně kritiku přijmout, a to je 
způsob a lhůty zasílání prací do soutěže. V některých 
případech může jít o pochybení učitelů, kteří si neumí 
přečíst instrukce. Přesto někteří ze zúčastněných pou-
kazují na to, že informace o vyhlášení soutěže a pod-
mínkách konání váznou a musely být získány z jiné 
školy. Vyučující také postrádají u zveřejněných vý-
sledků soutěže výčet konkrétních nedostatků u kon-
krétních soutěžních prací, které by v budoucnu moh-
ly vést k odstranění chyb a přispět také k sebereflexi 
žáků a jejich učitelů.

Na závěr chci za sebe a za všechny své kolegyně a ko-
legy - odborníky oboru zubní technik vyjádřit naději, 
že oběma stranám, a to jak profesní organizaci KZT, 
tak zástupcům zdravotnických škol, by mělo jít o zá-
sadní a podstatnou věc, která je může v budoucnu 
spojovat – o vzájemnou spolupráci bez zbytečných 
invektiv a podezírání, která povede ke společnému 
posílení prestiže tradičního, uznávaného a krásného 
řemesla, jímž obor zubní technik bezesporu je. <<<

REAKcE NA čLáNEK „ŠKOLA ROKu 
Z POhLEDu hODNOTící KOmISE“
Mgr. Karel Štix, předseda Asociace zdravotnických škol ČR
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>>> Co myslíte? Nadpis článku není až tak vypovída-
jící, ale na první pohled je zřejmé, že budeme hledat 
viníka. Jak již bylo zmíněno ve  slovech prezidentky,  
v současné době na KZT dopadá kritika ohledně po-
vinnosti přeregistrace a její následné zrušení Ústavním 
soudem, ale i když se ohlédneme do minulosti, mno-
hokrát jsme zaznamenali výroky typu: „Co si to na nás 
komora vymyslela!“ “Proč nám komora komplikuje ži-
vot!“ a podobně.

Kritika, která není postavena na reálných základech, 
je pro nás tak trochu úsměvná, ale pro vás, co nejste 
v oblasti legislativy příliš v obraze, může navozovat 
dojem, že kritik má naprostou pravdu a začnete se 
s ním ztotožňovat. Kritizovat je velice snadné a jed-
noduché, ale ještě jednodušší je kritizovat s použitím 
lží a zkreslených informací, a vůči lidem, kteří se této 
práci věnují, je to velmi nekorektní. Kritika ano, proč 
ne – pokud je konstruktivní a nabízí pomocnou ruku, 
je vítána. Ráda bych proto zmínila dva citáty, které 
o mnohém vypovídají. 

„Kritika, jejímž cílem je pomoc, nemůže zůstat u obecnos-
ti a mít formu obvinění.“ - Stefan Garzyňski
„Nejtvrdším kritikem je ten, kdo je k naší práci lhostejný.“ 
- Sinclair Lewis

Ale vraťme se k tématu přeregistrace, zákonným nor-
mám a jejich plnění. 

Nejdříve zkusíme trošku zabrousit do historie. Přesný 
moment, kdy právo vzniklo, není možné určit, ale již 
v prvních lidských společenstvích se objevovala urči-
tá pravidla chování, kterými se lidé řídili. Původně to 
byla pravidla nepsaná (tzv. právo zvykové), předávaná 
ústní tradicí. S vývojem písma se pak začala tato pra-
vidla zapisovat do podob prvních zákoníků a vzniklo 
tak právo normativní. Nejstarší zákony sepsali pravdě-
podobně Sumeřané v Mezopotámii kolem 24. - 22. st. 
př.n.l.. Nejstarší slovanský zákoník pro Velkou Moravu 
vytvořili Konstantin a Metoděj v 9. st. jako překlad vý-
chodo-římského zákoníku. První psaný zákoník v čes-
kých zemích napsal ve 12. st. kníže Konrád II. Ota. V 18. 
a 19. st. se začaly objevovat právní normy svou podo-
bou velmi blízké těm současným. Občanský zákoník 
vypracovaný v roce 1804 za císaře Napoleona I. se stal 
vzorem pro další evropské země. 

A jak je to se zákony v České republice v současnosti?

Na území České republiky bylo od roku 1918 vydá-
no odhadem 60 000 právních předpisů, tedy zákonů, 
vyhlášek a nařízení. Dalších 10 000 předpisů převza-
la republika v roce 1918 od Rakouska-Uherska, mno-

hé z nich přitom nejsou ani zdokumentované. Podle 
odhadu nyní v České republice platí na 15 000 před-
pisů, říká na svých webových stránkách Česká advo-
kátní komora.

A když už přibližně víme, kolik předpisů máme, tak se 
ještě pokusím co možná nejjednodušším způsobem 
vás seznámit, jak vlastně takový zákon vzniká, kdo ho 
navrhuje a kdo za to vlastně může, že si někdy připa-
dáte jako v Kocourkově. Ale nicméně v takovém státě 
žijeme a bohužel se neřídíme rozumem starých učen-
ců a slovy, která pronesl Seneca: „Zákon má být struč-
ný, aby si jej nezkušení lidé snáze zapamatovali.“

Po prostudování následných schémat i postupů sami 
zjistíte, že legislativní proces není vůbec žádná jed-
noduchá záležitost, že schválení zákona předchá-
zí zdlouhavý postup a proces, který může prochá-
zet různými úskalími a překážkami, a že i konečné 
schválení zákona není vždy neměnné (viz rozhodnutí 
Ústavního soudu). Ale hlavně zjistíte, že Komora zub-
ních techniků zákony nevymýšlí a netvoří, je jen ma-
lým ozubeným kolečkem této legislativní mašinérie, 
kdy může zákony týkající se zubních techniků připo-
mínkovat, i když ne vždy jsou její připomínky do těch-
to zákonů zapracovány. Ale i tento stav, kdy jsou KZT 
zasílány návrhy zákonů k připomínkám, považujeme 
za velký úspěch, kterého se za doby existence Komory 
podařilo dosáhnout. 

V prvním schématu je znázorněno, kdo podává ná-
vrh zákona a kam dále směřuje po přijetí Poslaneckou 
sněmovnou Parlamentu až do konečné fáze, kterou je 
vydání ve Sbírce zákonů. Ovšem i schvalování Posla-
neckou sněmovnou Parlamentu je velmi zdlouhavý 
a náročný proces, a ten vám přiblíží znázornění dru-
hého schématu a pro ty koho zaujme i podrobný po-
pis procesu.

KDO ZA TO můžE…
Naděžda Kroupová

Aktuálně

Naděžda Kroupová
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Návrh zákona - poslanci, senátoři, 
vláda, zastupitelstva krajů

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna Prezident republiky

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna

Senát Parlamentu České 
republiky

Sbírka zákonů

Senát Parlamentu České 
republiky - po rozpravě

Organizační výbor

výbor výbor výbor

Návrhy zákonů se podávají Poslanecké sněmovně. Návrh 
zákona může podat poslanec, skupina poslanců, Senát, vlá-
da nebo zastupitelstvo vyššího územního samosprávného 
celku.

Všechny návrhy zákonů s výjimkou zákona o státním roz-
počtu a státního závěrečného účtu, které projednává pou-
ze Poslanecká sněmovna, jsou po schválení Poslaneckou 
sněmovnou postoupeny Senátu. Organizační výbor Senátu 
přikáže tyto návrhy zákonů výborům k projednání. Zároveň 
doporučí předsedovi Senátu termín a pořad schůze. Senát 
má na projednání „běžných“ návrhů zákonů třicetidenní lhů-
tu. Senát může vyjádřit vůli se návrhem zákona nezabývat, 
schválit jej, zamítnout či vrátit s pozměňovacími návrhy. Po-
kud Senát nepřijme žádné usnesení, uplynutím lhůty platí, 
že je návrh zákona přijat. V případě vrácení návrhu zákona 
s pozměňovacími návrhy o něm Poslanecká sněmovna hla-
suje znovu. Nejprve hlasuje o znění schváleném Senátem; 
k jeho přijetí je potřeba hlasů nadpoloviční většiny přítom-
ných poslanců. K opětovnému přijetí návrhu zákona ve zně-
ní schváleném Poslaneckou sněmovnou je potřeba hlasů 
nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy 101 hlasů. Posla-
necká sněmovna hlasuje o všech pozměňovacích návrzích 
najednou, nemůže si vybrat pouze některé z nich. V přípa-
dě zamítnutí návrhu zákona hlasuje Poslanecká sněmovna 
o tom, zda trvá na svém původním znění. K přijetí je potřeba 
hlasů nadpoloviční většiny poslanců, tedy 101 hlasů. Nezís-
ká-li návrh dostatečný počet hlasů, není návrh zákona přijat.

vrátí s pozměňovacími 
návrhy

zamítne

hlasuje znovu o svém 
původním 

znění (nadpoloviční většina 
všech)

hlasuje znovu: 1. o znění Senátu 
(nadpoloviční většina přítomných)

2. o svém původním znění
(nadpoloviční většina všech - 101)

schválí

vrátí do 
15 dnů

vyjádří vůli se návr-
hem nezabývat

neprojedná do 30 dnů 
návrh je schválen

Schéma legislativního procesu (od podání návrhu zákona až po schválení a zveřejnění ve Sbírce zákonů)
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Schéma legislativního procesu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Vláda Poslanec Skupina poslanců

Předseda PSP

Organizační výbor

Výbor Výbor projedná 
z vlastní iniciativy

Další výbory dle 
přikázání

Předseda

Obecná rozprava

Obecná rozprava

Podrobná rozprava

Podrobná rozprava

3. čtení

Návrh zákona je ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou postoupen Senátu

Senát Krajská zastupitelstva

schválí

ukončí

zamítne

zamítne

předkladatel vezme zpět

předkladatel vezme zpět

zamítne

zamítne

přikáže výborům

doporučí schválit zamítnout

pozměňovací návrhy

vrátí navrhovateli

vrátí do 2. čtení

vrátí výboru k dalšímu projednání

navrhují

vyjádří se do 30 dnů k nevládním návrhům

postoupí

doporučí zařazení na schůzi

určí zpravodaje pro 1. čtení

doporučí výbor

zařadí na schůzi

schválí

1. čtení

2. čtení

Aktuálně
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Návrh zákona se předkládá předsedovi Sněmovny, který jej 
postoupí organizačnímu výboru. Předseda zároveň rozešle 
návrh zákona všem poslancům a poslaneckým klubům, aby 
se mohli na jeho projednávání včas připravit.

Řízení po podání návrhu zákona
Stanovisko Organizačního výboru
Pokud se nejedná o vládní návrh, zašle předseda Sněmovny 
návrh vládě a požádá ji, aby se do 30 dnů od doručení žádos-
ti k návrhu vyjádřila svým stanoviskem. Vláda zasílá stanovis-
ko, ve kterém vyjadřuje svůj souhlas, souhlas s připomínka-
mi, nebo nesouhlas. Pokud vláda nevyjádří své stanovisko 
včas, platí, že se vláda vyjádřila kladně.

Prvé čtení návrhu zákona v Poslanecké sněmovně
Prvé čtení návrhu zákona znamená první projednávání návr-
hu v plénu Poslanecké sněmovny. Návrh uvede navrhovatel, 
po něm vystoupí zpravodaj, kterého určil organizační výbor 
nebo předseda Sněmovny. O návrhu se koná obecná rozpra-
va, což znamená, že vystupují poslanci s názory na záměr zá-
kona a na zpracování zákona. Po skončení obecné rozpravy 
je možno návrh zákona zamítnout nebo vrátit navrhovateli, 
pokud se tak nestane, je návrh přikázán usnesením Sněmov-
ny některému z výborů, a to na návrh organizačního výboru 
nebo některého z poslanců.

Jednací řád v § 90 odst. 2 připouští projednání návrhu záko-
na pouze v prvém čtení - viz zkrácené projednávání.

Projednání zákona ve výboru
Návrh zákona může plénum přikázat jednomu nebo i více 
výborům. Výbor projedná návrh ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta 
se může prodloužit, ale i zkrátit. Výbor si sám určí, kdy a ja-
kým způsobem bude návrh zákona projednávat. Pro projed-
nání návrhu zákona ve výboru určí předseda výboru zpra-
vodaje, který vypracuje o návrhu zákona zprávu. Následuje 
rozprava, a to nejprve rozprava obecná, poté rozprava po-
drobná. V rozpravě podrobné podávají poslanci – členové 
výboru pozměňovací návrhy. Po skončení rozpravy ve výbo-
ru se hlasuje o podaných pozměňovacích návrzích. Ty, které 
jsou schváleny, jsou součástí usnesení, jež výbor vypracová-
vá. Kromě toho v usnesení výbor Sněmovně doporučí, zda 
má návrh zákona schválit nebo zamítnout popřípadě vrátit 
navrhovateli k dopracování. Nejméně pětinová většina čle-
nů výboru může předložit oponentní zprávu, která se stá-
vá součástí usnesení výboru. V případě, že se výbor usnese, 
přistoupí k vypracování tzv. komplexního pozměňovacího 
návrhu. Původní návrh je tím přepracován, a pokud s tím 
plenární schůze ve druhém čtení souhlasí, je komplexní po-
změňovací návrh brán jako základní text pro další projedná-
vání jak ve výboru, tak ve druhém čtení v plénu. K němu se 
pak vztahují podávané pozměňovací návrhy.

Druhé čtení návrhu zákona
Po projednání návrhu zákona ve výboru a po uplynutí lhůty 
určené k projednávání je návrh zařazen na pořad další schů-
ze Sněmovny ke druhému čtení. Koná se obecná rozprava, 
po jejímž uzavření je možno návrh zákona vrátit výboru 
nebo navrhnout jeho zamítnutí. Pokud byl podán komplex-
ní pozměňovací návrh, musí se Sněmovna vyjádřit k tomu, 
zda jej přijme za základ dalšího projednávání. Návrh záko-
na může vzít navrhovatel zpět až do skončení druhého čte-
ní, poté již k tomu potřebuje souhlas Poslanecké sněmovny. 
Následuje rozprava podrobná, během níž jednotliví poslanci 
podávají pozměňovací návrhy.

Třetí čtení návrhu zákona
Mezi druhým a třetím čtením se zajistí vytištění všech po-
změňovacích návrhů, které předseda Sněmovny rozešle 
všem poslancům. Třetí čtení návrhu zákona lze zahájit nej-

dříve 72 hodin po doručení pozměňovacích návrhů po-
slancům. Ve třetím čtení návrhu zákona se koná rozprava, 
ve které však lze navrhnout pouze opravu legislativně tech-
nických, gramatických a písemných nebo tiskových chyb 
nebo podat návrh na opakování druhého čtení. Následně 
se přistoupí k hlasování - nejprve se hlasuje o pozměňova-
cích návrzích obsažených v usnesení výborů. Teprve potom 
se hlasuje o pozměňovacích návrzích jednotlivých poslanců 
přednesených v rámci podrobné rozpravy ve druhém čtení, 
a to buď v pořadí, v jakém byly předneseny, nebo v pořadí 
podle předchozího procesního usnesení Sněmovny. Napo-
sledy se hlasuje o návrzích podaných v rámci třetího čtení. 
Na závěr hlasování se hlasuje o tom, zda Sněmovna vyslo-
vuje souhlas s návrhem zákona jako celkem, samozřejmě 
ve znění dříve přijatých pozměňovacích návrhů. Je-li sou-
hlas vysloven, projednávání v Poslanecké sněmovně v této 
fázi končí a návrh zákona postupuje předseda Poslanecké 
sněmovny bez zbytečného odkladu předsedovi Senátu.

Konec popisu legislativního procesu.

Takže máme schválený zákon, je vydaný ve Sbírce zá-
konů a nabyl platnosti. Jenže to ještě nemusí zname-
nat, že je úplně vyhráno. Zákon platí a ten, koho se 
týká, má povinnost jej plnit, dodržovat nebo se jím 
řídit. Platnost zákona nebo platnost některých jeho 
ustanovení se dá však ještě zvrátit ústavní stížností 
a následným ústavním rozhodnutím.

Ústavní stížnost může podat fyzická nebo právnická 
osoba, pokud tvrdí, že pravomocným rozhodnutím 
v řízení, v němž byla účastníkem, opatřením nebo zá-
sahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základ-
ní právo nebo svoboda garantovaná ústavním pořád-
kem. Stěžovatel musí uvést, které právo či svoboda 
byla porušena. Ústavní soud není nadřízený obecným 
soudům. Jeho pravomocí není přezkoumávat cizí roz-
hodnutí, nýbrž ústavnost. Každý účastník i vedlejší 
účastník řízení musí být zastoupen advokátem.

Ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů od doru-
čení posledního procesního prostředku. Lhůta začíná 
běžet následující den od doručení rozhodnutí stěžo-
vateli. Nelze ji prodloužit a ani prominout. Stížnost je 
přípustná jen tehdy, pokud stěžovatel vyčerpal všech-
ny procesní řádné i mimořádné prostředky, které mu 
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umožňuje zákon. Ústavní soud může zrušit napade-
né rozhodnutí, zakázat příslušnému státnímu orgánu, 
aby v porušování práva a svobody pokračoval, a může 
mu rovněž přikázat, aby obnovil stav před porušením.
Ústavní soud figuruje i v řízení o zrušení zákonů nebo 
jiných právních předpisů. Návrh na zrušení zákona či 
jeho jednotlivých ustanovení může podat prezident 
republiky, skupina nejméně 41 poslanců nebo 17 se-
nátorů, senát Ústavního soudu v souvislosti s rozho-
dováním o ústavní stížnosti, vláda za určitých podmí-
nek nebo ten, kdo podal ústavní stížnost anebo ten, 
kdo podal návrh na obnovu řízení.

Už vám z toho jde taky hlava kolem? Tak se na to pojď-
me podívat konkrétně. 

Přeregistrace a její následné zrušení

Zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních služ-
bách a podmínkách jejich poskytování (nově posky-
tovatelům zdravotních služeb) ukládal povinnost 
podat žádost o oprávnění k poskytování zdravot-
ních služeb (tzv. přeregistraci) na krajský úřad pří-
slušného kraje. Tento zákon byl vyhlášen 8. 12. 2011 
s účinností od 1. 4. 2012 a žádost o přeregistraci bylo 
podle zákona nutné podat do 31. 12. 2012.

Jenže skupina poslanců v čele s Bohuslavem Sobot-
kou napadla v lednu roku 2012 celou řadu právních 
norem, které přijal Parlament na podzim roku 2012. 
Mezi nimi byl i návrh zákona 372/2011 Sb. o zdravot-
ních službách.

Ale známe rychlost našeho soudnictví – takže teprve 
až 27. listopadu 2012 Ústavní soud na veřejném jed-
nání zrušil též omezení platnosti dosavadních regist-
rací poskytovatelů nestátních zdravotnických zařízení 
podle dosavadního zákona č. 160/1992 Sb., o zdravot-
ní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, a s tím 
související požadavek nové registrace podle zá-
kona o zdravotních službách v ustanoveních § 121 
odst. 1, 4 a 5. Ústavní soud totiž dospěl k závěru, že 
tato povinnost nesleduje žádný objektivně zjistitelný 
účel, k jehož dosažení by měla vést.

Vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí nabylo platnos-
ti vyhlášením ve Sbírce zákonů až 10. prosince 2012, 
a většina nestátních zdravotnických zařízení již zasla-
la na příslušný krajský úřad žádost o přeregistraci (ně-
kteří zaplatili i registrační poplatek ve výši 1000,- Kč), 
jsou tyto žádosti v řízení a existuje několik možností, 
jak dále postupovat.

Postupy jednotlivých krajů se trochu liší, ale v zá-
sadě platí stejné možnosti:
1) Žádosti ukončené rozhodnutím 
Pokud již bylo na základě žádosti uděleno nové 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb, zůstává 
rozhodnutí o poskytování zdravotních služeb nále-
zem Ústavního soudu nedotčeno. 

2) Žádosti podané a zatím neukončené 
Varianta a) 
Žadatel o přeregistraci vezme podanou žádost zpět. 
V případě žadatele, který nebude souhlasit s dokonče-
ním správního řízení a vezme svoji žádost o přeregis-
traci písemně zpět, bude řízení zastaveno. Na zákla-
dě písemné žádosti o vrácení zaplaceného správního 
poplatku mu bude správní poplatek vrácen. 

Varianta b) 
Žadatel bude souhlasit s dokončením správního řízení 
a vydáním oprávnění k poskytování zdravotních slu-
žeb.

Správní řízení žadatele, který zašle žádost o dokonče-
ní řízení o přeregistraci, viz příloha, bude dále vedeno 
jako řízení o vydání oprávnění k poskytování zdravot-
ních služeb. Žádost musí být v tomto případě doplně-
na o všechny dokumenty, které zákon o zdravotních 
službách vyžaduje, a nejsou obsahem stávající spiso-
vé dokumentace. 

Žadatel podal žádost o přeregistraci a nebude chtít 
v probíhajícím zahájeném řízení pokračovat, ale záro-
veň nevezme svoji žádost zpět.

Správní orgán řízení zastaví, neboť se žádost stane 
zjevně bezpředmětnou. Zjevná bezpředmětnost je 
dána tím, že dosavadní registrace nestátních zdravot-
nických zařízení mají neomezenou časovou platnost 
a byla zrušena povinnost těchto poskytovatelů zdra-
votních služeb o přeregistrace požádat, včetně nále-
žitostí takové žádosti a lhůty, ve které má krajský úřad 
rozhodnout. 
Pro podrobnější informace jsou na stránkách KZT 
(www.komorazt.cz) uvedeny odkazy na jednotlivé 
krajské úřady, kde najdete formuláře žádosti o pokra-
čování řízení, formuláře žádosti o zpětvzetí nebo for-
muláře o vrácení poplatku a jiné upřesňující informa-
ce jednotlivých krajských úřadů.

Tentokráte Ti, kteří si vyřizování přeregistrace nechá-
vali na poslední chvíli a žádost o přeregistraci na kraj-
ský úřad nestihli do 9. prosince 2012 zaslat, jsou ve vý-
hodě a nemusí nic podnikat.

Závěrem se vracím k titulku článku a zároveň otázce: 
„Kdo za to může?“
Je to ten, kdo v zákoně ustanovení o přeregistraci 
navrhl?  Nebo ten, kdo zákon schválil? Anebo ten, 
kdo podal ústavní stížnost a tím vše zkompliko-
val? Ještě by to mohl být ten, kdo vydal ústavní 
rozhodnutí…

Politické síly v našem státě (pravice a levice) jsou příliš 
vyrovnané a důsledkem toho je, že když vládne jedna 
z nich, druhá jí hází klacky pod nohy a zase naopak. 
Je zde proto nestabilní politické prostředí, schvalová-
ní a následné rušení zákonů je jen daní za tento stav.

KDO ZA TO MŮŽE?  
Jedno vám mohu garantovat se 100% jistotou, že to 
určitě není KOMORA ZUBNÍCH TECHNIKŮ. <<<
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>>> • Daň z příjmu právnických osob sazba 19%, fy-

zických osob sazba 15%.

• Základní sleva na dani z příjmu u fyzických osob  

24 840 Kč (mimo důchodců z 1.1.)

• Daňové roční zvýhodnění na jedno dítě 13 404Kč, 

maximální daňový bonus 60 300Kč

• zavedení příplatku k dani z příjmů fyzických osob 

ve výši 7 % příjmů pro příjmy ze závislé činnosti resp. 

podnikání přesahující strop vyměřovacího základu 

pro pojistné na sociální pojištění (1 242 432 Kč/ rok, 

103 536 Kč/měsíc)

• omezení pro fyzické osoby (OSVČ a pronajímatelé) 

uplatňující většinu výdajů z % z příjmů ( daňové zvý-

hodnění na dítě a manželku, strop paušálních výdajů 

30 a 40%)

• zvýšení sazby srážkové daně pro nerezidenty EU 

z 15 % na 35 % 

• zvýšení hranice osvobozeného příjmu zaměstnance 

podle § 6 odst. 9 písm. p) ZDP z 24 000 Kč na 30 000 Kč 

– jedná se o osvobození příspěvku zaměstnavatele 

na doplňkové penzijní spoření či kapitálové životní 

pojištění jeho zaměstnanců

• ceny za 1 litr PHM podle §158 Zák. práce 36,10 Kč 

za benzin 95, 36,50Kč za naftu 

• Sazba základní náhrady za 1 km jízdy u osobních sil-

ničních motor. vozidel : 3,60 Kč 

• Sazby stravného při pracovních cestách dle zákoníku 

práce „dále jen ZP“: 66–79 Kč při pracovní cestě 5–12 

hod., 100 -121 Kč při pracovní cestě 12–18 hod., 157 

- 188 Kč při pracovní cestě delší než 18 hod. (upravit 

vnitřním předpisem firmy).

Zákl. sazby zahr. stravného (nad 18 hod. mimo hrani-

ce ČR) bez zásadních změn vyhl.392/2012Sb. Sloven-

sko,Maďarsko, bývalé země Jugoslávie, Polsko 35,Čína, 

Estonsko 40, Rakousko, Německo, Irsko, Itálie 45 EUR

Povinné krácení stravného při bezplatném poskytnu-

tí stravy.

• Daň z nemovitostí spravuje FÚ na území příslušné-

ho kraje prostřednictvím svých územních pracovišť 

(bývalé zrušené finanční úřady)

• zvýšení daně z převodu nemovitosti ze 3 % na 4 % 

omezení zelené nafty pro zemědělce

• DPH snížená sazba 15%, základní sazba 21%,  

• Základním zdaňovacím obdobím je měsíc

• Zkrácení lhůty pro registraci o 1 měsíc (po překroče-

ní obratu 1mil.)

• Povinnost zveřejňování účtů pro ekonomickou čin-

nost (webové stránky min. financí)

• Zveřejnění nespolehlivých plátců v informačních 

systémech o plátcích DPH

• Rozšíření ručení za tuzemské DPH odběrateli (plátci 

DPH) pokud hradí závazek nespolehlivému dodava-

teli nebo na bank. účet plátce nezveřejněný finanční 

správou 

• Novinkou je zavedení okruhu „identifikovaných 

osob“. Podle minulé úpravy se např. podnikatel (ne-

plátce) při přijetí „přeshraniční služby“ s místem plnění 

v ČR stával plátcem daně se všemi povinnostmi – po-

dle nové úpravy zůstane neplátcem (ke svým běžným 

plněním nebude uplatňovat daň), avšak vznikne mu 

povinnost přiznat a zaplatit z přijaté přeshraniční služ-

by daň a registrovat se jako identifikovaná osoba 

• rozšíření povinnosti přiznávat daň z plateb přija-

tých přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění 

i na plátce, kteří nevedou účetnictví

• nová pravidla pro osvobození převodu staveb po-

dle § 56 (do 31.12.2012 pro převody po více jak 3 le-

tech od prvé kolaudace/prvého užívání, od 1.1.2013 

nově 5letá lhůta s možností dobrovolného zdaně-

ní po uplynutí této lhůty, podle přechodného usta-

novení se nová lhůta vztahuje až na stavby nabyté 

po 31.12.2012)

• Daňový řád: U jednoho finančního úřadu může mít 

účetní neomezeně plných mocí za klienty.

• Od 16.3.2013 se budou uplatňovat pravidla splat-

nosti faktur dle směrnice 2011/7/EU, o postupu proti 

opožděným platbám v obchodních transakcích. Tato 

nová směrnice jako novinku zavádí maximální dobu 

splatnosti pohledávek – mezi podniky standardně 

maximálně 60 dnů, při dodávkách orgánům státní 

moci standardně maximálně 30 dnů. Na tuto eurou-

nijní úpravu boje s opožděnými platbami by měla 

reagovat připravovaná novela obchodního zákoníku 

od 1. 3. 2013

• Pojistné: sociální - roční vyměřovací základ max. 

1 242 432Kč. OSVČ minimální pojistné od podání pře-

hledu 1 890Kč pro hlavní činnost, 756Kč pro vedlejší 

činnost a současném dosažení dílčího základu daně  

62 121Kč.

VYbRANé ZměNY OD ROKu 2013
Sdružení živnostníků a podnikatelů
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• Povinné sociální a nemocenské pojištění zaměstnan-

ců a členů statutárních orgánů vzniká od měsíčního 

příjmu 2500Kč přičemž u dohod o provedení práce až 

od 10 000Kč (rovněž tak zdravotní pojištění jež má pro 

ostatní závislou činnost minimum 1 080Kč odpovída-

jící minimální mzdě 8 000Kč)

• Pojistné z příjmů společníků a jednatelů má stejná 

pravidla jako u zaměstnanců

Směrový kód ČNB za lomítkem 0710

Variabilní symbol u právnických osob IČ, u fyzických 
osob RČ

Specifický symbol = kmenová část DIČ příjemce zda-
nitelného plnění v případě zajištění daně dle zákona  
o DPH (ručení za daň příjemcem plnění)

Zpráva pro příjemce = datum dne uskutečnění zda-
nitelného plnění nebo přijetí úplaty poskytovatelem  
v případě zajištění daně dle DPH ve tvaru DD/MM/
RRRR-P nebo U

Zpracoval Ing. J. Pomikálek                                                
V Českých Budějovicích 7. 1. 2013 

Pozn.: * dobrovolné pojištění u organizací do 25 zaměstnanců, odpočet 1/2  mzdových náhrad vyplácených 
  až do 21. dne trvání pracovní neschopnosti
 ** dobrovolné pojištění současně zakládá vznik hlavní činnosti OSVČ
 *** alternativa pojištění v rámci 2. důchodového pilíře přesun 3% a 2% soukromě

Placení daní
Předčíslí bankovního účtu = druh daně

Matriková část účtu určuje finanční úřad

Sazby sociálního a zdravotního pojištění 

• OSVČ má nadále nemocenské poj. dobrovolné s mi-

nimální výší 115Kč/měs., a vyměřovací základ nemůže 

být vyšší než 1/12 základu pro důchodové pojištění

• Sjednocení lhůty doplatku zdravotního pojištění 

u OSVČ na 8 dnů od podání přehledu

• Minimální záloha na zdravotní pojištění 17 487Kč, 

zrušení maximálního vyměřovacího základu pro po-

jistné na zdravotní pojištění

v %
Celkem 

zdravotní 
a sociální 
pojištění

Z toho Z toho

Zdravotní 
pojištění

Sociální 
pojištění
(celkem)

Důchodové 
pojištění

Nemocenské 
pojištění

Státní politika 
zaměstna-

nosti

Zaměstnavatel 11,0 4,5 6,5 *** 6,5 0,0 0,0

Zaměstnanec (35,0) 34,0 9,0 (26) 25,0 21,5 * (3,3) 2,3 1,2

Celkem (46,0) 42,7 13,5 (32,5) 31,5 28,0 (3,3) 2,3 1,2

OSVČ (45,0) 42,7 13,5 (30,6) 29,2 28,0 ** (2,3) 1,2

DPH DPPO DPFO přiznání DPFO závislá činnost Daň silniční Dań z nemovitostí

705 7704 721 713 748 7755

Finanční úřad pro hlavní město Prahu 77628031

Finanční úřad pro Středočeský kraj 77628111

Finanční úřad pro Jihočeský kraj 77627231

Vláda ČR zrušila všechny nižší sazby minimální mzdy 
pro všechny bez ohledu na zdravotní pojištění. Jak Mi-
nisterstvo práce a sociálních věcí (MPSV) uvedlo, nově 
je dnes minimální mzda 48,1 Kč pro zaměstnance od-
měňované hodinovou mzdou a pro zaměstnance
odměňované měsíční mzdou 8 000 Kč. <<<
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>>> Česká společnost pro implantologii již sedmým 
rokem nabízí zájemcům o dentální implantologii z řad 
lékařů, zubních techniků, dentálních hygienistek a asi-
stentek různé typy systematického vzdělávání. Pro 
zvyšování odborné způsobilosti v oboru dentální im-
plantologie připravila ČSI vzdělávací programy nejen 
pro lékaře, kteří se zabývají implantologií nebo jen 
protetikou na dentální implantáty, ale i zubní techni-
ky, dentální hygienistky a asistentky. Tyto programy 
v rámci Curricula implantologie ČSI jsou určeny ne-
jen pro začátečníky, ale i pro ty, kteří již určité znalosti 
i zkušenosti mají.

Curricula implantologie ČSI jsou kvalifikovaná, uce-
lená a certifikovaná vzdělávání v oboru dentální im-
plantologie pro lékaře, zubní techniky, protetiky, ale 
i dentální hygienistky a asistentky. Chceme, aby tato 
vzdělávací činnost probíhala jak na úrovni teoretické, 
tak především na úrovni praktické, s ohledem na nej-
novější trendy při zavádění nových postupů a ma-
teriálů, které vycházejí z klinických výzkumů, vývojů 
i praxe s přihlédnutím k potřebám začínajících i po-
kročilých implantologů a zubních techniků v terénní 
praxi. I když v rámci kurzů jsou představovány ověře-
né systémy, materiály, postupy a technologie různých 
výrobců, nejsou tato vzdělávání firemně zatížená.
Pro zkušené lékaře, zubní techniky, dentální hygienist-
ky v oboru dentální implantologie jsou určeny vzdě-
lávací kurzy v rámci Continua implantologie ČSI.  
V těchto prakticko - teoretických kurzech je dostateč-
ný prostor pro věnování se jednotlivým tématům po-
drobně a detailně a možnost seznamovat účastníky 
průběžně s aktuálními novinkami v dentální implan-
tologii.

Vzdělávací akce pro zubní techniky a dentální hygie-
nistky jsou připravovány díky spolupráci s Komorou 
zubních techniků České republiky a Asociací den-
tálních hygienistek ČR .

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

Hlavním cílem všech typů vzdělávání je kromě zvýše-
ní odborné úrovně teoretické a praktické i vytvoření 
týmů a zvládnutí týmové spolupráce lékař – zubní 
technik - dentální hygienistka – asistentka.

Česká společnost pro implantologii klade velký dů-
raz nejen na kvalitu obsahu všech odborných akcí, ale 
i na výběr vysoce kvalifikovaných referentů v oboru 

dentální implantologie ať již z klinických, vědeckých 
pracovišť či z předních privátních praxí u nás i v zahra-
ničí. Všechny odborné akce probíhají na akademické 
půdě 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

V letošním roce pokračuje 2. cyklus Curricula implan-
tolgie pro lékaře, kterého se účastní 18 lékařů z Čech 
i Slovenska. V listopadu zahajujeme již 3. cyklus toho-
to jediného systematického vzdělávání u nás. V úno-
ru byl zahájen první cyklus Curricula implantologie 
pro dentální hygienistky a  asistentky. Poprvé tak 
mají možnost naše hygienistky a asistenky získat uce-
lené vědomosti z dentální implantologie. V rámci te-
oretických přednášek i praktických cviční mají mož-
nost naučit se a poznat obecné zásady implantologie, 
kompletní průběh implantologického ošetření – od 
naplánování ošetření, operační a protetickou fázi, až 
po vlastní hygienickou péči o implantologického pa-
cienta před, v průběhu a hlavně po ukončení ošetření.
V loňském roce měl proběhnout první cyklus Curri-
cula implantologie pro zubní techniky a protetiky,
ale pro malý počet zájemců bylo toto vzdělávání od-
loženo. V současné době připravujeme nové termíny 
a probíhají jednání s přednášejícími. O zahájení vás 
budeme informovat.

Continua naší společnosti nabízejí v letošním roce za-
jímavá témata pro lékaře a zubní techniky z protetiky 
na implantáty. Problematika úspěšné a dlouhodobé 
léčby pomocí implantátů z pohledu správného vy-
hodnocení situace a stanovení optimálního parodon-
tologicko - implantologického ošetření, rozpoznání 
rizika periimplantitid a současné koncepty v léčbě 
těchto komplikací, určitě zaujmou nejen implantolo-
gy, ale i parodontology. Pro tým lékař - zubní tech-
nik - dentální hygienistka - asistentka je určené téma 
o významu a správné technice digitální fotografie  
v implantologii.

VIII. Odborný implantologický kongres ČSI, který 
se koná 4. října 2013, bude tématicky převážně za-
měřen na současné možnosti „digitální implantolo-
gie“ . Přál bych si, aby vám vzdělávací programy, které 
Česká společnost pro implantologii připravila na rok 
2013, přinesli mnoho poznatků, úspěchů i příjemných 
zážitků při samotném vzdělávání a pomáhali vám při 
ošetřování vašich pacientů.

Se srdečným a kolegiálním pozdravem za výbor ČSI
MUDr. Jiří Hrkal - viceprezident ČSI

Podrobné informace o akcích, tématech, referentech 
i přihlášky najdete na www.implantologiecsi.cz

AKcE čSI V ROcE 2013
MOTTO: Kvalitně připravený tým – vítězství pro pacienta

Aktuálně
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Program akcí ČSI - 2013

5. 4. - 6. 4. 2013
Curriculum implantologie pro dentální 
hygienistky a asistentky.
Modul II.- Optimální průběh implantolo-
gického ošetření.
Prof. MUDr. T. Németh DrSc.
Doc. MUDr. E. Gojišová
MUDr. Jiří Hrkal

17. 5. - 18. 5. 2013
Curriculum implantologie pro lékaře.
8. téma - Ošetřování implantátů v přízni-
vých i v nepříznivých situacích.
Dr. Dr. K.Müller

7. 6. - 8. 6. 2013
Curriculum implantologie pro dentální 
hygienistky a asistentky.
Modul III. - Postimplantologická hygiena  
a Recall.
Prof. MUDr. T. Németh DrSc.
Doc. MUDr. E. Gojišová
MUDr. Jiří Hrkal

20. 9. 2013
Continuum implantologie pro lékaře a 
zubní techniky.
Téma - Implantologie a protetika na im-
plantáty- zkrácený zubní oblouk a chrup 
s mezerami.
Prof.Dr.Dipl. 
Ing. E.J.Richter

27. - 28. 9. 2013
Curriculum implantologie pro lékaře.
9. téma - Augmentace II.část.
Dr. Dr. P. Streckbein

4. 10. 2013  
VIII. Odborný mezinárodní implanto-
logický kongres ČSI

5. 10. 2013 
Continuum implantologie pro lékaře.
Téma- Rizikové profily v tzv. Perio-Implan-
tat- protetické terapii
Dr. K. L. Ackermann
Současné přístupy k prevenci, diagnostice  
a léčbě zánětu kolem implantátu.

9. 11. 2013 
Continuum implantologie pro lékaře, 
zubní techniky, hygienistky a asistentky.
Téma - Digitální fotografie v implantolo-
gii. Dr. A. Krausse

23. 11. 2013 
Curriculum implantologie pro lékaře.
10. téma - Dokumentace v implantologii, 
právní aspekty, hygienické předpisy, man-
agement ordinace.
Prof. MUDr. T. Németh DrSc.
Doc.MUDr. E. Gojišová
Doc. Ing. T. Krabec

Listopad 2013
Curriculum implantologie ČSI pro lé-
kaře – 2013 - 2015.
Zahájení 3.cyklu systematického vzdělá-
vání v implantologii pro lékaře.

Podrobné informace o akcích, téma-
tech, referentech i přihlášky najdete 
na:
www.implantologiecsi.cz
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>>> Když se vysloví toto jméno mezi zubními techniky, 
mnoho z nás ví, o koho jde. Někoho z nás učil, někomu 
seděl jako přísedící u  maturit, učili jsme se z  učebnic, 
na jejichž tvorbě se podílel.

Pan Šišma byl jedním z  těch, kdo jsou pro svoji práci 
zapálení a považují ji za náplň svého života. Díky lásce 
k povolání se z takových lidí stávají odborníci v oboru, 
kteří za sebou nechávají nesmazatelnou stopu. 

Vzpomeňte s  námi a  dcerou pana Šišmy, paní Miro-
slavou Kupečkovou na  tohoto výjimečného zubního 
technika. 

Curiculum vitae
Po vyučení v Praze odešel v roce 1947 do pohraniční-
ho Sokolova, kde nastoupil do zubní laboratoře OÚNZ. 
Zde pracoval jako zubní technik do roku 1957. Mezitím 
absolvoval vojenskou službu a večerní studium na SZŠ 
Karlovy Vary, které zakončil maturitou.

V roce 1957 odešel do Kraslic u Sokolova, kde praco-
val jako vedoucí zubní laboratoře. Zde působil do roku 
1962, kdy dostal nabídku SZŠ Karlovy Vary vyučovat 
obor zubní laborant.

Doplnil si požadované vzdělání (pedagogika a psy-
chologie, pomaturitní studium-atestaci) a vedl obor 
zubní laborant na SZŠ Karlovy Vary. Budoval záze-
mí laboratoří a učeben, podílel se na tvorbě osnov 
a metodiky jednotné celostátní výuky v oboru zubní 
laborant. Prosazoval souvislé praxe studentů na pra-

covištích a práce pro pacienty ve  3-4. ročníku studia, 
podílel se na zavedení stáží v zubních ordinacích, pro-
sazoval výměnné praxe studentů v tehdejší NDR, poz-
ději v Itálii a Švédsku.

Na škole v Karlových Varech působil do roku 1983, 
kdy byl obor zubní laborant úřady zrušen, což těžce 
nesl. Poté odešel vyučovat obor zubní laborant na SZŠ 
v Praze, kde působil 5 let.

Podílel se na vydání učebnic „Zhotovování zubních 
protéz I+II“(vydání v roce 1984 a 1985). 

Po znovuotevření oboru v Karlových Varech v roce 
1988 se vrátil zpět a znovu budoval zrušené laborato-
ře a učebny. Zde působil do roku 2004. 

Jako pedagog v oboru zubní technik pracoval 43 let.
Tolik v kostce o profesní dráze pana Šišmy. Jak na své-
ho otce vzpomíná dcera, paní Kupečková, která je zub-
ním technikem?

Paní Kupečková, stala jste se zubním technikem proto, že 
to chtěl otec, nebo jste si neuměla představit, že byste se 
věnovala jiné profesi?
Vzhledem k tomu, že zubním technikem nebyl v rodi-
ně jenom tatínek, ale i maminka, nikdy jsem si neumě-
la představit, že bych dělala něco jiného. Bylo samo-
zřejmé, že půjdu jejich cestou, a tak se také stalo.

Pomáhal vám otec při studiu?
Ano, pomáhal mi velmi. Nejdůležitější bylo, že když 

mIROSLAV ŠIŠmA
* 2. 4. 1930 - †25. 12. 2007

Rozhovor
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jsem něčemu nerozuměla, dokázal  všechno vysvětlit 
úplně jednoduše, z ničeho nedělal zbytečnou vědu. 
Všechno bylo přirozené a zapadalo to do sebe, jedno 
navazovalo na druhé. Taťka prostě uměl učit.

Měla jste díky otci nějaké úlevy ve škole, nebo naopak - 
byl přísný?
Naopak, byl ke mně přísnější, nic mi neodpustil. A já 
sama jsem to taky chápala, byla jsem trochu jeho vi-
zitka, tak jsem to musela brát.

Bavili jste se doma o práci?
Ano často, vždyť to znáte, doma se probere všechno, 
obzvlášť když všichni členové rodiny pracují v jednom 
oboru. 

Pracoval otec někdy privátně?
Vyučil se u soukromníka, pracoval jako zaměstnanec 
ve státních laboratořích a potom už jen učil. Jakmile 
bylo možné mít vlastní privátní praxi, ihned mi dopo-
ručil podnikání. Sám říkal, že pro něj a mamku je už 
pozdě, ale mě ovlivnil výrazně. Vyprojektoval mi labo-
ratoř a celkově mě oba rodiče v začátcích velmi pod-
porovali.

Měl kromě práce otec nějaké koníčky? 
Rád se věnoval fotografování, hodně četl. Měl hodně 
přátel jak mezi kolegy techniky, tak i mezi stomatolo-
gy, s kterými spolupracoval ve škole. Hrál volejbal, pla-
val, byl lyžařským instruktorem.

Jak se váš otec díval na nový „porevoluční“ vývoj v oboru?
Vítal nadšeně nové technologie a poznatky a všech-
no, co s tím souviselo při zařizování školních labora-
toří.

Jakou vám dal otec nejdůležitější profesní radu?
V naší profesi je pacient na prvním místě. Svojí prá-
ci v oboru odvádět poctivě a stoprocentně. On sám 
osobně byl v práci důsledný a nenáviděl lajdáckost 
a neprofesionalitu, což vyžadoval i od studentů.

A jakou lidskou radu? /třeba měl nějaké krédo…
Upřednostňovat řešení mezilidských problémů 
po dobrém. A hlavně- při práci i v osobním životě po-
užívat „selský rozum“. Tím se řídil celý život a bylo to 
jedině dobře. <<<

Vyjádření přítele a stomatologa MUDr. Knára
„S  panem Miroslavem Šišmou jsme se kamará-
dili a  spolupracovali 35 roků. Byl to vynikající 
odborník a  kamarád. Důsledně dbal na  kvalitu 
a  organizaci práce ve  škoIní zubní laboratoři. 
Prosadil stáže studentů v ordinaci,aby viděli vý-
sledky své práce a měli přehled o práci v ordina-
ci. Ke své profesi přivedI jak svou dceru,která má 
privátní zubní laboratoř,tak svého vnuka, který 
též učí na SZŠ v oboru zubní technik.“

Rozhovor
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POjIŠTěNí PROfESNí ODPOVěDNOSTI.
LEVNějI ANEbO LéPE!

>>> Představujeme Vám MedicalFin. Tým specialistů 
ve  světě financí, který vám může pomoci lépe či lev-
něji realizovat vaše projekty, ať již jde o  financování 
výstavby nové zubní laboratoře a jejího zařízení nebo 
o pojištění či správu soukromých financí. Za Medical-
Fin na naše otázky odpovídal Ing. Petr Minárech.

Redakce: Jako pilotní produkt jsme v  Komoře zubních 
techniků po skupině MedicalFin požadovali pojištění pro-
vozní odpovědnosti. Jaké jsou parametry tohoto nového 
produktu?

MedicalFin: Produkt, který jsme připravili je výhrad-
ním produktem pro členy komory zubních techniků 
a nelze jej sjednat jinde, nežli přes MedicalFin. Tento 
produkt je naší reakcí na potřebu pomoci této důleži-
té profesní skupině. Obdobný produkt již funguje pro 
zubní lékaře ve spolupráci s Českou stomatologickou 
akademií. Sjednání pojištění je dnes povinné a ten-
to nový produkt klade důraz i na snížení nákladové 
stránky u zubních techniků. 

Redakce: O kolik je cenově výhodnější?

MedicalFin: Záleží na pojistné částce, kterou si zub-
ní technik zvolí, ale obecně se dá říci, že je pojištění 
o 50% levnější, než při sjednání přímo v pojišťovně. 
Využíváme zde totiž celý kmen zubních techniků.

Redakce: Cena je samozřejmě pro mnoho zubních tech-
niků důležitá. Přesto – má produkt nějaké další výhody?

MedicalFin: Ano, cena není to jediné, čím dané pojiš-
tění vyniká. K dispozici je i pojištění souvisejících rizik 
nebo i zpětné krytí, což je pojistné plnění za škody již 
vzniklé. Podrobnější informace naleznete i na našem 
webu www.medicalfin.cz

Redakce: Co dále můžete nabídnout a  co chystáte 
do budoucna?

MedicalFin: Nabízíme komplexní finanční služby, za-
měřené prioritně na pracovníky v lékařství a souvise-
jících oborech. Na prvním místě stojí vždy individuál-
ní potřeby zákazníka. Někdo potřebuje optimalizovat 
pojištění, někdo chce investovat vydělané prostředky 
a jiný chce vložit prostředky do stavby nové zubotech-
nické laboratoře. Každý má jiné požadavky a z toho 
vycházejí navržená řešení, která odrážejí skutečné po-
třeby zákazníka. Pojištění provozní odpovědnosti je 
první a myslím, že skvělou vlaštovkou zvýhodněných 

finančních služeb pro VIP klientelu, kterou jsou členo-
vé Komory zubních techniků. V průběhu roku přijde-
me s dalšími stejně výhodnými produkty. Například 
úrokově zvýhodněné bankovní úvěry a leasingy nebo 
další druhy pojištění. Sledujte náš web a kromě toho 
budeme s novinkami informovat Komoru i redakci ča-
sopisu.

Redakce: Jen častěji. Budete tedy poskytovat komplexní 
služby? Co má Vaší prioritu?

MedicalFin: Jak jsem již zmínil, každý klient má své 
specifické požadavky a někdo chce nové vybavení 
laboratoře, jinou lepší formu spoření či ochranu před 
riziky. Umíme také optimalizovat mzdové náklady. 
Jednoduše na základě znalosti klientovy současné si-
tuace navrhneme optimální řešení. Našimi partnery 
jsou všechny významné společnosti ze světa bank, 
pojišťoven či leasingových společností. Na nás je vy-
brat to nejlepší řešení. V případě, že má zákazník uza-
vřeny nějaké smlouvy, zajistíme jejich porovnávání 
s aktuální situací na trhu.

Redakce: Můžete blíže specifikovat Vaše partnery? Jaká 
splňují kritéria?

MedicalFin: Našimi partnery jsou nejvýznamnější fi-
nanční instituce v České republice v oblasti bankov-
nictví, financování projektů bydlení, pojištění i za-
bezpečení na stáří a investic. (Na našem webu jsou 
všichni uvedeni v sekci O nás/Naši partneři).

Vhodné partnery vybíráme na základě vlastní analy-
tické činnosti. Každý partner nabízí určité produkty, 
ale prakticky žádný se nehodí pro každého – ač to rádi 
inzerují. Naší činností je tedy vybrat ten pravý produkt 
pro klienta tak, aby výsledek odpovídal klientovým cí-
lům.

Redakce: Dnešní doba není zcela přehledná a  na  fi-
nančním trhu vystupuje velké množství institucí. Není ani 
snadné se na trhu vyznat.

MedicalFin: Máte pravdu, na finančním trhu se dnes 
objevuje, jen v Česku, přibližně 16 000 produktů. Běž-
ný klient, ač vzdělaný, se často ocitá v situaci, kde není 
lehké si vybrat. Prakticky každá banka Vám sdělí, že je 
nejlepší a má v podstatě „vše“ na vše, ale nemá ve sku-
tečnosti nic, protože platí spoustu produktů a zřídka-
kdy přesně ví, kolik kdy obdrží peněz a jaká je efektivi-
ta jeho investice. My se snažíme vnést do financí řád.

PR - článek
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Redkace: V  případě, že má zubní technik požadavek 
na řešení finančních otázek, jak má postupovat? 

MedicalFin: Zubní technik by se měl podívat na naše 
internetové stránky, kde může vyplnit poptávkový 
formulář, na jehož základě se mu ozve náš pracovník. 
Další možnost je telefonický kontakt nebo e-mail. Vše 
je k nalezení na našem webu www.medicalfin.cz.

Redakce: Pracujete pouze „virtuálně“ přes internet nebo 
je možné i osobní jednání?

MedicalFin: Přestože internet je rychlé médium, pre-
ferujeme osobní setkání. Při kontaktu si domluvíme 
vhodný termín a za zákazníkem přijedeme.

Redkace: Kolik zubní technik zaplatí za služby Medical-
Fin?

MedicalFin: Za služby poskytované skupinou Medi-
calFin klient nic neplatí, což samozřejmě neznamená, 

že pracujeme zdarma. Naše odměna je kryta smlou-
vami s partnery. A přestože nás tedy platí všechny 
ty banky, pojišťovny a další subjekty, jsou naše služ-
by vždy levnější, než sjednání napřímo v bankách. 
Zjednodušeně řečeno, je to proto, že naše služby 
jsou efektivnější, nežli práce kmenových zaměstnan-
ců v nákladných pobočkách a tyto finanční ústavy to 
dobře vědí.

Redakce: Děkujeme za rozhovor.

Na dotazy odpovídal člen vední MedicalFin – Ing.Petr 
Minárech. <<<

MedicalFin 
W. Churchilla 4 

400 01 Ústí nad Labem 
E-mail: info@medicalfin.cz 

Tel.: +420 739 557691
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reklama

Anotace: Chybné (či nijaké) kalkulace cen 
jsou černou můrou minulých let – vý-
znamně přispěly k úpadku oboru. Pouč-
me se z minulých chyb a naučme se ko-
nečně korektně spočítat cenu své práce. 
Následně je naším úkolem – naučit se ji 
i prodávat! 
   
Obsah: 

Pravda a mýty o cenových kalkulacích. 
Správná evidence a struktura nákladů 
– předpoklad správných kalkulací. 
Analýza výsledků statisticko-ekono-
mické studie ČSA, VŠE a KZT.  
Jaké jsou skutečné průměrné náklady 
zubního technika v ČR. 
Pravda o reálné hodnotě práce ZT (mi-
nutová sazba a ceny výrobků).
Obecný kalkulační vzorec a příklady 
výpočtu nejčastějších výrobků.

Dilema: … a jak své výrobky za reálnou 
(vyšší) cenu prodám???
   
Čas konání: 13.00 – 16.00 (3 hodiny)
   
Cena: 1.950 Kč/osoba

Počet bodů ČSK: 0
Datum konání: 24. 10. 2013
Místo konání: 
Školicí středisko České stomatologické 
akademie, Vtelenská 1331/2, Most
   
Přednášející: Ing. Tomáš Košumberský
Ing. Tomáš Košumberský vystudoval ekono-
miku a řízení na Technické univerzitě v Liber-
ci. Působí v České stomatologické akademii 
a je šéfredaktorem jejího odborného maga-
zínu DentalCare. Svou bohatou publikační 
i vzdělávací činností se zaměřuje především 
na  aplikaci marketingových principů jako 
nástroje ekonomických cílů ve stomatologii.

Nově se zaměřuje na moderní manage-
ment stomatologických praxí, řízení pro-
cesů a management kvality. 

Honorář: 5.900 Kč
(včetně cestovních výloh)
   
Název přednášky: Cenové kalkulace vý-
konů pro zubní techniky

Určení: Zubní technici
   

Přednáška: Cenové kalkulace výkonů 
pro zubní techniky
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Vyšší plnění a levněji
Pojištění profesní odpovědnosti je produkt, který musí mít ze záko-
na sjednaný každý zubní technik. Nyní Vám přinášíme VIP produkt, 
speciální nabídku jen pro zubní tehniky, připravený ve spolupráci 
s Komorou zubních techniků. Nové pojištění je nesrovnatelně lev-
nější a variabilnější.

Neobsahuje jen prosté pojištění provozní odpovědnosti, ale mů-
žete si zvolit i z dalších doplňkových připojištění jako jsou: zásah 

do práv osobnosti, přenos hepatitis či přenos HIV v provozovně 
zubního technika. Oproti Vašemu současnému pojištění si tak buď 
můžete zvolit vyšší plnění a rozsáhlejší, nebo levnější pojištění.

Limit pojištění si zvolíte dle vlastního uvážení nebo po konzultaci 
s pracovníkem MedicalFin. Pracovník MedicalFin Vám také pomů-
že s přechodem ze stávající smlouvy.

Kontakt: 
MedicalFin
info@medicalfin.cz  
Tel.: +420 739 557 691 
www.medicalfin.cz

přirážka k zákl. poj. přirážka k zákl. poj.

LPP pojistné ochrana osobnosti rozšířené krytí - výrobek

pro základní rozsah pro základní rozsah sublimit 1 mil. Kč sublimit 1 mil. Kč

1 000 000 1 881 Kč 513 Kč 2 445 Kč

2 000 000 2 291 Kč 688 Kč 2 978 Kč

3 000 000 3 064 Kč 919 Kč 3 370 Kč

4 000 000 3 871 Kč 1 161 Kč 4 258 Kč

5 000 000 5 390 Kč 1 608 Kč 5 929 Kč

6 000 000 6 168 Kč 1 850 Kč 6 785 Kč

7 000 000 6 942 Kč 2 083 Kč 7 636 Kč

8 000 000 7 722 Kč 2 317 kč 8 494 Kč

9 000 000 8 495 Kč 2 549 Kč 9 345 Kč

10 000 000 9 268 Kč 2 780 Kč 10 195 Kč



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 2013. Konkrétně se 
jedná o tyto slevy: AurixL, AurixL60, Aurosa 5%, Argenpal, Palargen 10%, Oralium Ceramic 20%, Oralium 10%
Stačí se při nákupu prokázat kódem člena KZT a sleva je vaše! Doufáme, že naše vzájemná spolupráce bude mít efekt pro obě 

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

Vážení 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 velký počet praktických kurzů 

v různých školících střediscích. Aktuální nabídku školicích akcí naleznete na internetových stránkách www.interdent.cz

Členové KZT při současném objednání více kurzů (vyjma dotovaných) ve školicích laboratořích v Praze a v Milevsku získávají na dru-

hý kurz slevu 25% a na každý další 50%.

Celoroční nabídka pro členy KZT je i letos zaměřena na výhodný nákup slitin Interdent, knimž získáte zdarma tzatmelovací hmotu 

s tekutinou.

Vážení členové Komory zubních techniků, 
děkujeme Vám za přízeň projevenou v uplynulém roce a jako poděkování jsme pro Vás připravili řadu výhod i na rok 2013.

Poskytneme Vám slevu 10% na všechny objednávky nad 5 000 Kč po celý rok 2013*

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

Dále slevu 50% na první školení pořádané v laboratoři Dentamed 

a slevu 20% na druhé školení pořádané v laboratoři Dentamed.

SPECIáLNÍ NABÍDKA PLATNá DO 30. 6. 2013:
Pokud si u nás objednáte do 30. června, poskytneme Vám slevu ve výši 15%!*
*slevu lze uplatnit při objednávce nad 10 000 Kč, sleva se počítá z platných katalogových cen.

Pro vaše objednávky využijte našich bezplatných zelených linek (Čechy 800 149 657, Morava 800 304 040) nebo internetového 

obchodu na adrese obchod.dentamed.cz (pro uplatnění slev, prosíme, uvádějte vždy heslo „KZT“).

Máte-li zájem o předvedení některého přístroje, zásuvných spojů, keramického či kompozitního systému či CAD/CAM technolo-

gie, obraťte se na svého obchodního zástupce z Dentamedu nebo zavolejte na tel.: 777 692 550. Rádi přijdeme do Vaší laboratoře 

a požadovaný přístroj či systém u Vás předvedeme. Přístroje si můžete po dohodě také prohlédnout a vyzkoušet kdykoliv v naší 

školicí laboratoři v Praze.

Těšíme se na viděnou s Vámi, ať již na některém z námi pořádaných kurzů, ve Vaší laboratoři nebo u nás v Dentamedu.

Vážení zubní technici!
všem členům KZT poskytujeme slevu 10 % z účastnického poplatku na praktické kurzy pro zubní techniky, pořádané společnos-

tí LASAK, v roce 2013. Bližší informace a vypsané termíny pro rok 2013 naleznete na našich webových stránkách www.lasak.cz. 

 Z našich školení si odnesete sádrový model s hotovou prací na manipulačních implantátech a originálních pilířích a můžete si také 

vyzkoušet modelaci pro frézované konstrukce. Pro uplatnění slevy uvádějte při registraci heslo „KZT“. 

 

Těšíme se na viděnou! 

ZVýhODNěNé NAbíDKY fIREm 
PRO čLENY KZT



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 2013. 

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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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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>>> Dnešní doba nám přináší několik možností výro-
by kovových konstrukcí zubních náhrad. V první řadě 
se jedná o tradiční metodu vosku a lití („metoda ztra-
ceného vosku“) nebo pomocí skenování modelů a ná-
sledně zhotovení ve výrobním centru. 

Já osobně ve své zubní laboratoři využívám obě vari-
anty. První zpracování, pomocí odlévání v licím apará-
tu a později vypracování kovové konstrukce, není tak 
finančně nákladné, avšak má své hranice, za které Vás 
nepustí. Uveďme si to na příkladu. Dle mého názoru 
vymodelovat a přesně dosadit velkou práci na im-
plantáty je takřka nemožné. Pokud chceme docílit pa-
sivního dosedu na abutment, tak musíme eliminovat 
vzniklé pnutí kovu. A to podle mých zkušeností bez la-
serového svařování a CAD/CAM skeneru není možné. 
Naštěstí technologický pokrok v dentálním světě, kde 
vyčnívá především obecná digitalizace oboru, pádí 
vysokým tempem. Proto se dnes zubním technikům 
nabízí moderní metoda, a tou je využití CAD/CAM ske-
neru. Já jej využívám a skenuji velké i malé práce (je 
to čistá a přesná práce), které zasílám do evropského 
výrobního centra SINTEO, které sídlí v Brně. Rozho-
dl jsem se pro českou firmu, která nabízí kvalitu kon-
strukcí i služeb (přístroj EOSINT M270) a pro moji labo-
ratoř i časovou dostupnost, tj. doručení do 48 hodin 
od odeslání dat.

Myslet si, že koupí skeneru jsem vyřešil všechny pro-
blémy v laboratoři, je naivní. Sice laserem sintrované 
konstrukce jsou velmi přesné (přesnost 20 mikronů), 
ale existují specifické případy, které ani skener nevy-
řeší. V takových situacích přichází na řadu laboratorní 
laser, který nám pomůže odstranit nedostatky skeno-
vaných prací. 

Laserové svařování upotřebíme prakticky u všech dru-
hů protetických prací. Například šroubované práce 
na implantáty (transverzální kotvení) musíme klasicky 
vymodelovat pomocí spalitelné pryskyřice, poté od-
lít na více kusů, a spojit v jeden celek pomocí laseru. 
Některé chyby, které se Vám mohou stát, díky laseru 
můžete opravit. 

Anebo Vám přijde kovová konstrukce, která přes-
ně sedí na modelu, jenže při zkoušce v ordinaci jsou 
zjištěny nedostatky v krčkové partii. I v tomto přípa-
dě můžete pomocí laseru konstrukci poopravit. Ob-
dobná situace může nastat při „propískovaných“ nebo 
špatně indikovaných konstrukcí, kde si na poslední  
chvíli lékař rozmyslí spojení pilířových zubů. Všechny 
tyto chyby můžete jednoduše odstranit pomocí labo-
ratorního laseru. 

Proto si myslím, že preciznost našich prací se odvíjí ne-
jen od získaných zkušeností, ale především využívaní 
moderních přístrojů dnešní doby, jako je CAD/CAM 

skener a laser. Doporučil bych všem, aby se nebáli vy-
užívat moderní technologie, protože výsledek se tak-
to mnohem více přibližuje ideálu, který si představují 
všechny strany – zubní technik, stomatolog  i samotný 
pacient. 

KOVOVé KONSTRuKcE V 21. STOLETí.
Hynek Rožnovský

3.

2.

1.

4.
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16.

Laserem sintrovaná konstrukce s defektem ve frontál-
ním úseku. Tento defekt se Vám může přihodit napří-
klad tím, že si špatně navrhnete kovovou konstrukci 
při modelaci v PC. Zde velmi záleží na tloušťce stěn či 
ostrosti okluzních hran. Jelikož nás často tlačí termíny 
odevzdání prací a nemáme dostatek času na zaslání 
opravených dat do výrobního centra, tak využijeme 
dentálního laseru. Odřízneme chybnou část mezičle-
nu a následně si vybereme ze dvou možností - buď 
vymodelujeme část z vosku, zatmelíme a po odlití la-
serem sletujeme nebo využijeme kovového odlitku. 
(Obr. č. 1)

Odřízneme potřebnou část a to opět přivaříme na po-
žadované místo. (Obr. č. 2)

Já jsem vsadil na druhou možnost, protože se vše 
bude překrývat keramikou. Při viditelnosti kovové čás-
ti bych ovšem preferoval první možnost – odlití z vos-
ku. (Obr. č. 3)

Pohled z vestibulární, resp. lingvální strany. Zde je vi-
dět již hotová práce. Konstrukce je po opískování a při-
pravená k nanášení opaqeru. Při spájení dentálním la-
serem bylo použito drátu o síle 0,5 a 0,35. Tento typ 
drátu je určený speciálně pro spájení laserem a obsa-
huje z převážné části pouze čistý kobaltchrom, stejně 
jako laserem sintrovaná konstrukce z frézovacího cen-
tra SINTEO. Proto se nemusíme bát, že nám konstruk-
ce v keramické peci bude podléhat nějakým změnám 
a pnutím. (Obr. č. 4 a 5)

Dentální laser využijeme k mnoha zapeklitým situa-
cím, které nás běžně potkávají v laboratoři. Ukažme 
si to na konkrétním příkladu, kterým je například ne-
chtěné probroušení kovové konstrukce. 

I zde použijeme drát na sváření a jednoduše díru „za-
látáme“. (Obr. č. 6)

Musíme dbát, aby jsme místo dobře provařili. Výho-
da dentálního laseru je, ,že můžeme svár provádět 
i z vnitřní strany. (Obr. č. 7)

Vše poté zkontrolujeme a konstrukci opískujeme.
 (Obr. č. 8)

Na tomto případu si můžeme ukázat spojení pilířů 
v můstku. Tato kovová konstrukce byla naprosto v po-
řádku. Jenže při zkoušení práce v ordinaci ošetřující 
lékař zjistil, že opomenul do štítku zakreslit spoj mezi 
zubem 12 a 11. A právě tady lze krásně demonstrovat 
užitečnost dentálního laseru. Jelikož mezera mezi pilí-
ři byla dosti velká, použil jsem klín, který jsem nejprve 
spojil s jednou částí kovové konstrukce a poté jsem 
svařil obě části dohromady. (Obr. č. 9 a 10)

Tento krok je poměrně náročný, protože musíme neu-
stále kontrolovat dosed obou částí na schůdek. Proto 
se sváří pod ochrannou vrstvou argonu a jednotlivé 
spoty se umísťují oproti sobě, tj. jeden vpřed a druhý 
vzad. (Obr. č. 11)

Poté je nutné konstrukci poupravit - zkontrolujeme 
dosedy na schůdkovou preparaci a opískujeme. Tento 

svár je dle mého názoru jeden z nejnáročnějších. Mu-
síme neustále sledovat kovovou konstrukci a zabránit 
tomu, aby se nám jakkoli kroutila. Chce to dostateč-
nou zručnost a trpělivost. Pnutí při spojování kovo-
vých konstrukcí ale můžeme využít i pozitivně. Když 
odléváme konstrukce metodou ztraceného vosku, 
tak při dosazení na sádrový model se stává, že se kon-
strukce mírně pohupuje. V takovém případě mírně 
nařízneme spoj a opět přidáme kov. Tím mírně ohne-
me kovovou konstrukci, aby nám lépe sedla. (Obr. č. 
12 a 13)

Dentální laser můžeme využít nejen ve fixní, ale 
i ve snímací protetice. Velké starosti nám může přivo-
dit zhotovování skeletové náhrady, kde se můžeme 
opět dopustit nespočetně chyb. Tyto nedostatky mají 
vliv na podobu finální práce. 

U skeletové náhrady mi seděla pouze jedna strana – 
levá či pravá. (Obr. č. 14)

Proto jsem se rozhodl kovovou část skeletu rozříz-
nout, aby mi dosedly oba kusy na model. (Obr. č. 15)

Poté za pomocí laserového drátu došlo ke spojení 
skeletové náhrady. (Obr. č. 16)

17.

PR - článek
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Aby se nám konstrukce skeletu neohnula, musíme 
provádět sváření opětovně jeden zespod a druhý se-
shora. Toto je velmi důležité! (Obr. č. 17)

Kontrola na modelu a následné vyleštění hotového 
skeletu. (Obr. č. 18)

Při přehnaném leštění se může stát, že se nám zleští 
kousek lité spony – za normálním okolností katastro-
fický scénář. (Obr. č. 19)

Ovšem i to lze laserem napravit. (Obr. č. 20) <<<
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Digitalizace
Dnešní dynamicky se měnící doba přináší stomato-
logickým laboratořím stále nová a inovativní tech-
nologická řešení. Pro každého zubního technika tak 
není snadné se v této oblasti dobře orientovat. Pokud 
chce však zubní laboratoř držet krok a být konkuren-
ceschopná, jenom dlouholeté zkušenosti a jméno ne-
musí být navždy jejím hlavním trumfem. Informace 
má v 21. století velkou hodnotu, a tudíž být informo-
ván je pro business zubního technika stěžejním před-
pokladem.

Neodmyslitelným faktem a rysem současného dentál-
ního světa nejen v zahraničí, ale i v tuzemsku, je proces 
digitalizace. To platí i v jiných odvětvích.  Sledujeme 
trend, který je reprezentován zejména novými zaříze-
ními a technologiemi výroby v zubních laboratořích 
i ordinacích stomatologů. Symbolizuje jej ovšem také 
nový systém fungování laboratoří či dynamika, rych-
lost, přesnost, flexibilita, ale také pojem známý jako 
outsourcing, na který se podrobněji zaměříme. To 
všechno musí zubní technik vnímat a tomuto faktu se 
přizpůsobovat. 

Outsourcing
Majitel laboratoře by si měl položit tyto otázky: 
„Je nutné, abych veškeré procesy spojené s chodem 
zubní laboratoře stále zajišťoval sám nebo moji spolu-
pracovníci? Je nutné, abych vlastnil a udržoval stále to-
lik zařízení? Je nezbytně nutné trávit tolik drahocenné-
ho času například odlíváním kovové konstrukce, když 
bych jej mohl zužitkovat jinak a lépe?

To jsou otázky, které se vztahují k problematice efekti-
vity práce v zubní laboratoři. Dnes je obecně vyžado-
váno progresivní myšlení. Nejinak tomu je u zubního 
technika. Věčný boj o klienty je nesmlouvavý a labo-
ratoř musí být neustále konkurenceschopná. A k tomu 
všemu je tu čas – možná nejdůležitější faktor. Hospo-
dařit je třeba nejen s penězi, ale současně s časem, 
protože právě čas jsou peníze.

Není žádnou ostudou, pokud zubní technik nezná po-
jem outsourcing. Ten lze definovat takto:
„Pojmem outsourcing se obecně označuje zajiště-
ní určité části činnosti firmy jinou, externí organizací. 
Zjednodušeně tedy outsourcing představuje jakýsi 
pronájem externích zdrojů. Smyslem outsourcingu je 
nedělat to, co pro nás může zajistit někdo jiný levněji, 
a raději se soustředit na tu oblast podnikání, v níž sami 

vynikáme. Outsourcing také umožňuje přechodně 
zvýšit kapacity firmy a vyhovět tak náhlé poptávce. „
Laicky řečeno, pokud outsourcing převedeme do ob-
lasti stomatologické laboratoře, značí to de facto mož-
nost přenechat některé dílčí procesy jinému subjektu, 
respektive jinému subdodavateli. Outsourcing je dnes 
velmi moderní nástroj, kterému přispívá globální pro-
středí dnešního světa. Ve stomatologii je přesto využí-
ván nedostatečně například v porovnání s IT sférou či 
strojírenstvím. 

Zásadní problém českého zubního technika tkví pře-
devším ve způsobu myšlení, především v matematic-
kém uvažování. Často se totiž domnívá, že odpracuje-
-li si všechno sám, dosáhne nejvyšších možných zisků 
a jeho práce bude kvalitní. Tedy že nejlepších výsled-
ků zubní technik dosáhne tehdy, projde-li každý malý 
proces spojený se zhotovením zubní náhrady pod 
jeho rukama. Nehledě na to, že mu vůbec nemusí va-
dit, že stráví obrovský kus času v laboratoři.  Ne, tento 
přístup není radno považovat vždy za jediný správný. 
Každý chce být efektivní, maximalizovat zisk, minima-
lizovat náklady, a to při využití co nejméně času. Pro-
to se nebojte svěřit tu méně příjemnou práci někomu 
jinému. Tím je myšleno zejména outsourcovat výro-
bu kovových konstrukcí, které ztělesňují tu špinavou, 
nepříjemnou a zdlouhavou práci, která nemusí vždy 

EfEKTIVITA PRácE V mODERNí ZubNí 
LAbORATOřI
Ondřej Kudera, MSc.
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Zubní laboratoře by si měly dávat při outsourcingu 
pozor na to, aby dodávající používal pouze certifiko-
vané technologie výroby pro dentální účely, to samé 
platí o používaných materiálech, které musí splňovat 
dentální normy a musí být certifikované. 

Většina zubních laboratoří samozřejmě není uzpůso-
bena k tomu, aby si mohly v budoucnu pořídit CAD/
CAM skener či celý systém, a není důležité z jakého 
důvodu. Takové subjekty však nemusejí automatic-
ky vyloučit možnost outsourcingu. Výrobní centra či 
digitální laboratoře dnes poskytují možnost nechat si 
vyrobit konstrukce zubních náhrad na základě zaslání 
sádrového odlitku, který již sami zpracují a zubní la-
boratoř obdrží hotovou práci již dosazenou. Takové 
řešení je nesmírně vhodné zejména u větších či slo-
žitějších prací, u kterých by zubní technik jinak strávil 
mnoho času, ničil si nervy a takové přesnosti by navíc 
nemohl sám dosáhnout. Ale opět je to otázka mate-
matického či podnikatelského myšlení majitele labo-
ratoře.

Prognóza vývoje trhu
Jak rychle a jakou cestou se bude dentální segment 
zdravotnictví nadále vyvíjet, lze poměrně těžko před-
vídat. 

Vize rozvoje trhu stomatologických laboratoří by ale 
mohla zjednodušeně vypadat tak, že za pět sedm let 
laboratoř, která nebude využívat přednosti digitaliza-
ce, bude ve velké nevýhodě oproti těm subjektům, 
které na té vlně již dávno jsou. Může se stát, že někte-
ré laboratoře, které jsou tvořeny jedním, maximálně 
dvěma zubními techniky, budou odsouzené k nuce-
nému zániku. Jejich klientelu totiž „spolknou“ konku-
renti využívající metody CAD/CAM, laboratoře využí-
vající outsourcing zcela běžně. 

Je tedy dosti možné, že na trhu již nebude tolik ma-
lých stomatologických laboratoří, naopak ty digitální 
budou zažívat určitý druh konjunktury. Budeme tak 
moci sledovat jev signalizující větší počet laboratoří, 
kde funguje více pracovníků, mají větší objem prací, 
vyšší obraty apod.

Dnešní rychle se vyvíjející dentální trh hledá a v ko-
nečném důsledku oceňuje zubních technika, který 
je moderní - reaguje na nové trendy a neuzavírá se 
do svých představ a přesvědčení. Moderní laboratoř 
lze charakterizovat jako předvídavou a proaktivní or-
ganizaci, nikoliv stagnující. Tím není myšlena pouze 
technologická vyspělost. Jde o přístup a systém ve-
doucího laboratoře, resp. jejího majitele.

Závěrem už jen dodejme, že změna by neměla být 
vnímána jako něco nepříjemného, ale jako fakt, který 
je třeba brát jako výzvu. Tak nemějte obavy a přijměte 
tuto výzvu. <<<

dopadnout dle představ technika. Proč tedy tuto fázi 
nepřenechat výrobnímu centru či tzv. inhouse CAD/
CAM přístroji? Odpovědi hledejme ve vhodně nasta-
veném systému laboratoře. Sami si srovnejte plusy 
a minusy outsourcingu v zubní laboratoři.

Výhody outsourcingu v zubní laboratoři:
• Úspora času, který může zubní technik věnovat 

konečné estetice práce
• Zvětšení kapacity laboratoře -> možnost navýšit 

objem prací
• Zvýšení přesnosti konstrukcí díky digitálním 

CAD/CAM systémům
• Méně přístrojů a zařízení ve vybavení laboratoře
• Méně spotřebního materiálu na skladě
• Energetická úspora aj.
• 
Nevýhody outsourcingu v zubní laboratoři:
• Nutnost spolehnout se na služby cizího dodava-

tele
• Riziko dodávek nekvalitního produktu
• V některých případech nutnost investovat do ná-

kladné CAD/CAM technologie
• 
CAD/CAM řešení
Outsourcing v dentální laboratoři lze provádět právě 
díky CAD/CAM technologiím, které výrazně urychlují 
a zefektivňují práci zubního technika.

Na trhu se již objevuje celá řada CAD/CAM skenerů 
různých značek, které nabízejí vesměs velmi podob-
ná řešení, díky kterým zubní technik naskenuje sádro-
vý model, virtuálně vymodeluje konstrukci dle vlastní 
představy a má tak vše pod kontrolou. O preciznosti 
těchto zařízení v porovnání s tradiční metodou netře-
ba polemizovat.

Na skenery navazují CAM systémy, které tyto digitál-
ní data přeměňují v hotové výrobky, tedy konstrukce, 
a to z různých materiálů, z nichž nejčastěji využívané 
jsou chromkobaltové, zirkonové či titanové.

Bavíme-li se o outsourcingu, kam tedy tyto data po-
sílat? Možností je několik, ovšem řešení je zapotře-
bí selektovat dle materiálu. Z praxe dnes již víme, že 
chromkobaltové (kovové) konstrukce, které stále patří 
mezi masově produkované a finančně méně náklad-
né, se nejvíce vyplatí outsourcovat do výrobních cen-
ter, které jsou schopny nabídnout perfektní kvalitu 
za přívětivou cenu, čehož lze dosáhnout tehdy, pou-
žívá-li centrum výrobní metodu selektivního laserové-
ho napalování (SLM).

V případě zirkonu a ostatních materiálů se nabízí jedi-
ná metoda výroby – frézování.  To si lze představit buď 
jako velké frézovací zařízení, která jsou většinou sou-
částí frézovacích center, nebo jako tzv. inhouse frézku, 
která se stala hitem zejména v posledních měsících. 
O funkcích jednotlivých CAD/CAM systémů se může-
te detailněji informovat u lokálních distributorů.
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VZájEmNá SPOLuPRácE ZubNíhO
TEchNIKA ORTODONTISTY A PROTETIKA 
PřI ZhOTOVOVáNí ORTODONTIcKých 
APARáTů
Marián Svorad, Jan Dlouhý

>>> Zhotovování ortodontických aparátů bylo až 

donedávna záležitostí zubních techniků – specialistů 

v ortodoncii. I když ortodoncie, myslím, nepostupuje 

mílovými kroky vpřed jako protetika, i v ortodoncii po-

stupně vyvíjíme nové metody zhotovení ortodontic-

kých aparátů. S existencí takových technologií jako je 

laser, CAD/CAM systémy, frézovací centra a podobně, 

se nabízejí možnosti využít je i v ortodoncii. V dnešní 

době neustálého pokroku, zdokonalování pracovních 

a technologických postupů začala i v ortodoncii změ-

na. Komunikujeme s různými odborníky a také s kole-

gy protetiky. 

Výsledkem je, že jsme v některých případech, postup-

ně po zkušenostech, začali nahrazovat zažité technic-

ké postupy jinými metodami a vyrábět individuálně 

původně prefabrikované části aparátů. Mezi prvními 

a také zásadními důvody pro změnu v postupech 

bylo letování – pájení a snaha ho zdokonalit.

Pájení je způsob spojování součástí roztaveným po-

mocným materiálem, tzv. pájkou s nižší teplotou tave-

ní než mají spojované součásti, které se při tom neroz-

taví. Je zvykem rozlišovat pájení na tzv. měkké a tvrdé, 

podle teploty tavení pájky. (Odpovídající výrazy v an-

gličtině jsou „soldering“ a „brazing“.) Pájky s teplotou 

tavení do cca 400 °C jsou označovány jako měkké, nad 

touto teplotou jako tvrdé. V ortodoncii se na letování 

používají pájky tvrdé s teplotou tavení 700°C.

Přešli jsme z pájení na laserové svařování. Proč?                                                                                                                                           

Na počátku byly problémy se stabilitou letovaného 

spoje. V některých případech letované místo po urči-

té době prasklo. Komplikace vznikaly zejména u spojů 

náročných na pevnost. Mezi nejčastější aparáty, kde 

se problém vyskytl ve větší míře, patřil Hyrax, Distali-

zátor, Herbst. (Obr. 1-5)

Při letování dochází k přehřátí letovaného místa a ča-

sem po velké zátěži, která na letované místo působí, 

dochází k prasknutí. Obzvlášť velká komplikace se při-
hodí, pokud se něco takového stane u aparátů, které 
jsou v ústech nacementované. V tom případě se musí 
celý aparát sejmout a nejlépe na počkání opravit, jinak 
hrozí recidiva. Pokud to situace nedovoluje, je nutné 
nahradit sundaný aparát nějakým dočasným způso-

bem a v nejbližším možném termínu vrátit opravený.

Dovolím si tvrdit, že 99% zubních techniků – ortodon-

Marián Svorad

2.

1.

2.

3.
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tistů nemá možnost vlastnit laser, aby změnili techno-

logický postup a nahradili letování laserovým svařo-

váním. Sám jsem musel zjistit, kde bych mohl laserové 

svařování provádět. V tu chvíli bylo nutné oslovit tech-

niky protetiky a najít někoho, kdo by mohl pomoci. Je 

dobré, abychom se, technici  ortodontisti a protetici, 

navzájem respektovali. A pokud to jde a já věřím, že 

ano, taky přátelili, abychom si mohli navzájem pomá-

hat. Možná Vám to zní trochu pateticky, ale sám tyhle 

zkušenosti mám a jsem za ně rád. A tudy vedla moje 

cesta ke kolegovi Dlouhému, se kterým v současnosti 

spolupracuji.

Po společné konzultaci a dohodě jsme začali spolu-

pracovat v ortodoncii. Nejdřív to bylo změnou v po-

stupu, kde jsme letování zaměnili za laser. Po kladných 

zkušenostech a počátečních úspěších se ale objevily 

určité problémy. I po použití laseru docházelo k pras-

kání tentokrát ne spojovaného místa, ale prefabri-

kovaných kroužků u silně mechanicky namáhaných 

prací, jako je Herbst. Museli jsme zaměnit nosné pre-

fabrikované kroužky se závěsy za lité. Nakonec jsme 

ve spolupráci začali zhotovovat celolité laterální seg-

menty. (Obr. 6-7)

Základem pro přesnou práci s litými konstrukcemi je 

otisk. Nejlépe silikonem nebo polyéterem, v kvalitě 

jako pro fixní protetiku. 

Pracovní model se zhotoví ze sádry typu IV (stone). 

Ortodontista vyznačí rozsah práce, eventuálně model 

upraví. 

Zuby vyblokuje voskem a naizoluje. Předtvar kon-

strukce se jednoduše vymodeluje z pryskyřice (pa-

ttern resin apod.) a opracuje tak, aby šel lehce nasadit 

na model. (Obr. 8) V místě budoucího připojení závě-

sů kroužky zesílíme. Modelujeme rovnou plošku jako 

podklad pro prefabrikát závěsu. Čepovat vtokovou 

soustavu doporučuji do spojů mezi kroužky. (Obr. 9) 

4. 5.

6. 7.

8. 9.
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Jednak jsou nejsilnější a pokud už by vznikla porozita, 

bude na nejméně škodlivém místě. Zatmelíme a odli-

jeme. Slitiny na odlévání skeletů se jeví jako zbytečně 

tvrdé, naopak nejtvárnější jsou niklchromové slitiny. 

V případě fixní protetiky jsme se setkali s alergií na nikl, 

a proto i prefabrikované kroužky odléváme z kobalt-

chromové slitiny na korunky a můstky.

Po opracování a dohotovení se zkouší konstrukce 

v ústech pacienta. Kontroluje se dosazení jednotli-

vých segmentů. Pak přebírá práci ortodontista a po-

11.

13.

12.

10.

kračuje v nakroucení všech drátěných prvků a umístě-

ní retenčních závěsů. Kvůli transportu a přesné fixaci 

je nutné drátěné prvky přilepit voskem a ještě překrýt 

sádrou. (Obr. 10-11) Práce je připravena na svařování.

Všechny technické pulzní lasery určené pro stoma-

tologickou laboratoř, které jsme zkoušeli, jsou použi-

telné ke svařování ortodontických výrobků. Prakticky 

nebudete potřebovat maximální výkon ani u slabších 

laserů. Uživatelský komfort a plynulost nastavení pa-

rametrů roste s cenou přístroje. Ale kvalitní výsledky 

závisí víc na vašich schopnostech a zkušenostech než 

na přístroji. 

Svařuje se pod ochrannou atmosférou. Používá se 

technický argon o čistotě 4.6. Ze zkušenosti chrání 

běžné slitiny dostatečně. Reaktivnější titan je bez ar-

gonu nesvařitelný a někdo doporučuje vyšší čistotu 

4.8. (99,998 %).Plyn je dodáván do místa sváru jednou 

nebo dvěma tryskami. 

Součástí přístroje je stereomikroskop s obvykle 8x-15x 

zvětšením. 

Pro svařování je třeba nastavit parametry sváru - vý-

kon, fokus (průměr bodu sváru) a čas (v milisekun-

dách). Svařování probíhá v pulzech. Během práce je 

třeba výkon a fokus přizpůsobovat. Používáme svářecí 

dráty na bázi CoCr a NiCr o tloušťkách 0,35 – 0,50 mm. 

Složením prakticky odpovídají běžně používaným li-

tinám. 

V ortodontickém svařování lze bez problému spo-

jovat prefabrikované i individuálně zhotovené díly 

a ocelové dráty. 

Titanové díly, pokud se vyskytnou, nelze svařit jinak 

než s titanem. 

Některé slabé prefabrikované kroužky jsou chou-

lostivé a příliš tenké. Svár se musí provádět opatrně 

a s omezeným výkonem. Silná drátěná ramena s ten-

kými kroužky lze svařit jen jemnou prací s nejtenčím 

svařovacím drátem.  

Mezi svařovanými díly vzniká napětí. Pokud se svařo-

vané díly nedotýkají, je nutné je naadaptovat přesněji, 

jinak dojde při svařování k tahu mezi díly a deforma-

cím výrobku. Sváry je třeba provést i z opačné stra-

ny, pokud nešlo svařovat palatinálně nebo lingválně 

bez sejmutí aparátu z modelu, jinak také nastane ne-

žádoucí pnutí. 

Dokončovací práce šetřící čas, spočívají v rozleštění 
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Využívání laseru v ortodoncii není nezbytně nutné. 

Na konstrukce zhotovované pro potřeby ortodontické 

léčby je stále dostatečné pájení. I když použitím laseru 

se otevírají nové možnosti, jak technologické postupy 

zjednodušit a zlepšit.

Do budoucna zjišťujeme, jak využít CAD-CAM systé-

my vyvinuté pro protetiku i v ortodoncii. (Obr. 14-19) 
Snažíme se zakomponovat nejmodernější počítačo-

vé postupy vyvinuté zejména pro protetické práce 

do širšího povědomí pro celou obec zubních tech-

niků a tím pádem zefektivnit práci zubního technika 

s důrazem na zkvalitňování výsledných prací pro léka-

ře a zejména pacienta. Využití nejmodernější techniky 

je finančně náročné a jen čas ukáže, jestli je tato naše 

představa dosažitelná. <<<

povrchu širokými povrchovými sváry. Svařovaná mís-

ta lze lehce gumovat a leštit, pokud je potřeba, nebo 

jen sjednotit otryskáním skleněnými perličkami.

Laser zkracuje pracovní dobu ve srovnání s alternativ-

ními metodami pájení. 

Sváry jsou stabilní, bez pórů, shodně barevné, odolné 

korozi. Tepelně ovlivněné zóny jsou minimální. V pro-

tetice lze svařovat těsně vedle plastu a keramiky. V or-

todoncii zbytkové teplo neovlivňuje zásadně mecha-

nické vlastnosti dalších konstrukčních prvků. 

Laser lze dobře využít při svařování konstrukčních prv-

ků u složitých ortodontických aparátů jako Hyrax, Di-

stalizátor, Herbst a Distraktor a při zhotovení individuál-

ních kroužků s přivařením drátěných prvků. (Obr. 12-13) 

Používáním laseru se v ortodoncii otevřely nové mož-

nosti ve zhotovování ortodontických aparátů. Bohu-

žel není v možnostech všech techniků ortodontistů 

spolupráci s protetikem praktikovat, ať už z důvodu 

dostupnosti, vzdálenosti, nebo finanční náročnosti.

16.

18.

17.

14.

19.

15.
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>>> Již tradičně přicházím v prvním čísle nového roč-
níku časopisu Komorazt.cz s chystanými změnami, 
které nám přináší nadcházející rok. Přelom roku totiž 
obvykle k takovému tématu vyzývá – na jedné stra-
ně se hodnotí rok předešlý, na druhé straně nás však 
zajímá, na co se máme připravit. S dychtivostí očeká-
váme zlepšení v různých směrech, pomalu si však zvy-
káme na to, že chléb, voda, elektřina, plyn či maso už 
nikdy levnější nebudou. Už více než rok se připravu-
jeme na to, že se nevyhneme daňové reformě, která 
nám přitáhne opasky. A dokonce to snad už i těm po-
litikům odpouštíme. Rok 2013 přinese mnoho změn, 
nejen v médiích nejprezentovanější novinku -  zvýšení 
daně z přidané hodnoty, kterou pocítí každý.  

Nastávají rovněž velké změny v oblasti důchodové re-
formy, neboť se rozdmýchává druhý pilíř penzí, tedy 
nové fondy umožňující vyvést část povinných odvo-
dů ze státního systému. Reforma se ale nevyhne ani 
těm, kdo zůstanou u dosavadního systému penzijní-
ho připojištění. Na poslední chvíli definitivně schvá-
lený vládní balíček přináší také vyšší daně pro vyso-
kopříjmovou skupinu, pro některé osoby samostatně 
výdělečně činné i pro všechny, kteří zamýšlejí prodat 
nemovitost. Rok 2013 zpřísňuje také pravidla exekucí 
a poskytování spotřebitelských úvěrů. Zavádí některé 
změny pro řidiče, zhoršuje podmínky pracujícím dů-
chodcům a definitivně ukončuje regulaci nájemného.

Vyšší DPH a další zdražení
Do 31. 12. loňského roku jsme kalkulovali se sazbou 
daně z přidané hodnoty ve výši 14 a 20 procent.  
Od nového roku se však obě sazby zvedají, a to o je-
den procentní bod, tedy na 15 procent a na 21 pro-
cent. 

Vláda chce tímto krokem získat další příjmy do stát-
ního rozpočtu a udržet tak jeho schodek na původ-
ně plánované úrovni v poměru k výkonu ekonomiky. 
Většina firem ihned promítla zvýšení DPH do cen. Kdo 
však přišel po Silvestru nakupovat, všiml si, že kupříkla-
du košík běžných potravin je dražší než jen o „pouhé“ 
jedno procento. Pojďme se podívat, co za tím zřejmě 
stojí. Mnohé firmy zdražily více, s uvedením nám již 
známého důvodu, a to hlavně kvůli zdražení pohon-
ných hmot nebo elektřiny.

Jistě nepříjemnou zprávou bude i to, že spolu se 
schváleným „balíčkem“ na zvýšení daní dochází rov-

něž k omezení rozsahu zdravotnických prostředků 
podléhajících snížené sazbě daně. Zatímco do kon-
ce roku 2012 se s 14% sazbou daně nakupovalo vše, 
co bylo zdravotnickým prostředkem podle zvláštního 
zákona, od ledna 2013 podléhají snížené sazbě pouze 
ty zdravotnické prostředky, které jsou obvykle určeny 
pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených 
k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho 
důsledků. 

Většina zdravotnických prostředků (i přístrojového vy-
bavení) tedy nyní podléhá sazbě 21 %.  To má pro zub-
ní techniky takový důsledek, že se reálně zdraží náku-
py přístrojového vybavení o 7 procentních bodů.

Se sníženou sazbou daně můžeme nově počítat 
u stomatologických výrobků dle přílohy č. 4 zákona 
č. 48/1997 Sb.  Jedná se například o stomatologické 
protetické náhrady, ortodontické aparáty a rehabi-
litační a léčebné pomůcky, korunkové náhrady, fixní 
můstky, pilířové konstrukce můstků, spojení pilířových 
můstků, adhesivní náhrady, provizorní fixní náhrady, 
částečné snímatelné náhrady defektu chrupu, celko-
vé snímatelné náhrady, rekonstrukční náhrady, pokud 
nebudou dodány stomatologickými laboratořemi, tj. 
pokud podle § 58 zákona o DPH nebudou osvobo-
zeny.

Doprava i energie bude opět dražší
České dráhy nečekaly se zdražováním až od nového 
roku. Velmi důvtipně zdražily již s předstihem, a to 
od 9. prosince minulého roku. Proč takové věci odklá-
dat, když mohou peníze z vyššího jízdného přitékat už 
teď, máme-li k tomu dobrý důvod: zdražíme součas-
ně s novým jízdním řádem. Každý kilometr, který se 
svezeme vlakem, nyní bude v průměru o 2,5 procen-
ta dražší. Kdo má režijní jízdenky, nechť počítá s jejich 
zdražením rovnou o padesát procent. 

Žlutým autobusům Student Agency se podařilo vy-
těsnit z pole konkurence několik hráčů, a tak si mo-
hou nyní dovolit zdražit většinu vnitrostátních jízde-
nek. Od ledna si připlatíme o pět až deset korun, ale 
nekupte to, když dostanete během jízdy teplý nápoj 
zdarma, navíc denní tisk či starší časopis a také mů-
žete během jízdy sledovat film či poslouchat hudbu 
. Otázkou zůstává, jaké jízdné zaplatíme, až se žlu-
tým autobusům podaří vytěsnit většinu ostatní kon-
kurence.

ZměNY V ROcE 2013, OPěT VE jméNu 
uTAhOVáNí OPASKů

Ing. R. Šmídová, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická 
v Praze

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

Ing. Radana Šmídová, Ph.D.

Ekonomika
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ZměNY V ROcE 2013, OPěT VE jméNu 
uTAhOVáNí OPASKů

Elektřina, voda, plyn
Lány fotovoltaických elektráren, které v současné 
době sledujeme místo luk či obilných polí, jsou zřej-
mě vinou nedotažených zákonů příčinou toho, že 
elektřina jen tak levnější nebude. Spíš naopak. Společ-
nost ČEZ totiž zdraží elektřinu pro domácnosti zhru-
ba o 300 až 2000 korun ročně. Přestože tržní cena 
„samotné“ silové elektřiny klesá, celková cena roste, 
tentokrát kvůli dalšímu zvýšení příspěvku na dotace 
obnovitelných zdrojů. Domácnosti, které elektřinu 
používají ke svícení a vaření, zaplatí o 2,2 procenta 
více než v roce 2012. 

Kvůli vyššímu příspěvku na obnovitelné zdroje zdražu-
jí elektřinu také další přední dodavatelé  - E.ON a Praž-
ská energetika. Naopak ceny plynu se od nového 
roku letos zásadně nemění, čemuž běžný spotřebitel 
pomalu ani nemůže uvěřit. A protože se vodou začí-
ná šetřit (všimněte si, že lidé začínají kupříkladu rušit 
zahradní bazény), je potřeba zdražit vodné a stočné. 
Tak například v Praze zdraží voda o jedenáct procent 
a na Jihlavsku o sedm procent. 

A co nám ještě zbylo? Ještě teplo by mohlo být draž-
ší. A samozřejmě bude -  tak například v Plzni se nyní 
ohřejeme o patnáct procent dráž, čili předpokládám, 
že vzroste poptávka po pletených svetrech a fleeso-
vých dekách. Pražská teplárenská je milosrdnější – ne-
čekejte však zlevnění, nýbrž zdražení o pouhá necelá 
čtyři procenta. Aby byl výčet kompletní, ještě se dá 
zdražovat na svozu odpadů, což v mnoha regionech 
nastane. Čili kdo netřídil odpad, nechť začne, neboť 
poloviční popelnice je levnější než velká. Když se to 
však vezme kolem a kolem, dalo by se říci, že zdražo-
vání těchto služeb není tak výrazné jako v předcho-
zích letech. Jak vidno, člověk se dovede radovat i ze 
špatných zpráv .

Důchodová reforma
Zřejmě si nešlo nevšimnout, že se dává do pohybu 
hlavní část důchodové reformy. O druhém pilíři už asi 
něco slyšel každý, my si jen stručně shrneme, co se 
skrývá za tímto opatřením.  Tři procenta z důchodo-
vého pojištění, které bylo dosud povinně odváděno 
státu, mohou lidé posílat do nových soukromých fon-
dů. To zní celkem zajímavě, má to však ještě podmínku 
– k těmto penězům je třeba ještě přidat další dvě pro-
centa z hrubé mzdy. Výhodou je, že vstup do druhého 
pilíře je dobrovolný. Zatím však podle současných zá-
konů nebude možno z druhého pilíře vystoupit.

Zejména do konce listopadu loňského roku jsme si 
všimli velkého nárůstu nových účastníků penzijního 
připojištění, kteří chtěli získat tento produkt ještě se 
starými podmínkami. Reforma se však dotkne i těch, 
jež zůstanou v dosavadním systému penzijního při-
pojištění. Aby stát donutil účastníky penzijního při-
pojištění k vyšším úložkám, zvýšil minimální výši mě-

síční úložky, na kterou poskytne měsíční příspěvek. 
Do konce roku 2012 stačilo pro minimální státní pří-
spěvek spořit alespoň 100 Kč. Nově budou muset lidé 
ukládat alespoň 300 korun. Motivující pro vyšší úložky 
klientů je i zvýšení maximálního státního příspěvku. 
Od státu jsme do konce roku 2012 získali při měsíční 
úložce 500 korun 150 korun státního příspěvku. Tento 
se nově zvyšuje na 230 Kč, avšak pro jeho dosažení je 
třeba více spořit – a to dokonce dvojnásobek  - tedy 
1000 korun měsíčně. Jak známo, penzijní připojištění 
skýtá jisté daňové výhody, jejichž pravidla se rovněž 
od roku 2013 mění. Pro ty, kteří si na důchod ukládají 
přes 900 korun měsíčně, budou nové podmínky vý-
hodnější.

Vysokopříjmové skupiny si daňově pohorší
Jestliže má někdo měsíční příjem vyšší než 100 tisíc 
korun, nechť počítá s nepřímou progresivní daní, kte-
rou budou tyto příjmy od roku 2013 zatíženy. Bude se 
jednat o takzvaný „solidární příspěvek“ ve výši sedm 
procent, kterým se zatíží ta část příjmů, jež přesáhne 
oněch 100 tisíc korun. Toto vyšší zdanění je schváleno 
pro roky 2013 – 2015. Pokud se však vláda stane le-
vicovou, počítejme opět s návratem k progresivnímu 
zdanění, a to s největší pravděpodobností i pro nižší 
příjmové skupiny. 

Paušály pro OSVČ
Paušály OSVČ ležely ministru financí Kalouskovi dlou-
ho v žaludku, a tak se o ně bil, co to šlo. Prosadil ome-
zení výdajových paušálů pro osoby samostatně vý-
dělečně činné od roku 2013, i když v mnohem menší 
míře, než si původně představoval. Díky velkému od-
poru ODS se Kalouskovi nepodařilo prosadit zamýš-
lené snížení procentuální výše výdajových paušálů. 
Omezení však nastanou jinde. Pokud OSVČ využi-
je namísto prokazování skutečných výdajů takzvané 
výdajové paušály, což je pro mnohé velmi výhodné 
a administrativně jednoduché, bude se muset vzdát 
využití daňové slevy na dítě a na manžela či manžel-
ku. Naštěstí pro OSVČ zůstane zachována možnost 
využívat alespoň základní slevu na poplatníka nebo 
možnost odečítat úroky z hypotečního úvěru od da-
ňového základu. 

Omezení nastanou i u činností spadajících do paušálů 
ve výši 40 a 30 procent (svobodná povolání, autorské 
honoráře či příjmy z pronájmu). OSVČ bude mít mož-
nost využít výdajových paušálů pouze v případě, ne-
přesáhnou-li příjmy dva miliony korun. 

Důchodci si pohorší
Důchodcům byl, dle mého názoru, během poslední 
doby opasek přitažen až na poslední dírku. Stát však 
smýšlí jinak, a tak se rozhodl jim na pásku ještě jednu 
dírku přidat. Od ledna 2013 po dobu tří let nechť dů-
chodci nepočítají s růstem důchodů o inflaci, nýbrž 
pouze o třetinu a také o třetinu růstu reálné mzdy. To 
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není málo, protože u průměrného důchodu se bude 
jednat v příštím roce pouze o částku 156 korun namís-
to původně očekávaných 428 korun. Důchodci však 
přesto mohou být rádi, protože Miroslav Kalousek by 
byl nejraději, kdyby se důchody zmrazily úplně.

„Prduchové“ si pohorší
Došlo samozřejmě i na pracující důchodce, tedy tak-
zvané „prduchy“.  Těm odpadne možnost odečítat si 
od daně z příjmů ze svých výdělků základní daňovou 
slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun ročně. Mno-
zí důchodci, kterých se taková změna dotkne, využili 
skulinky v zákoně a přerušili důchod na jeden den – 
od 1. do 2. ledna 2013, aby se stali důchodci až v roce 
2013 a tudíž o danou slevu na poplatníka v roce 2013 
nepřišli. Takový vychytralý čin však Miroslava Kalouska 
roznítil. Označil jej za úmyslné obejití zákona a hodlá 
jej potrestat nejen odejmutím základní slevy na po-
platníka, ale i pokutou. Na kolik bude taková věc mož-
ná, si počkáme během roku 2013, kdy jistě bude před-
mětem četných diskusí.

Neplatiči alimentů pozor!
Neplatiči alimentů jsou u nás poměrně rozšířeným ty-
pem dlužníků, na které nemají matky jejich dětí příliš 
silné páky. Vláda však přišla s velmi zajímavým posti-
hem těchto osob zanedbávajících vyživovací povin-
nosti na nezletilé děti, a to že je nově možné posti-
hovat je také exekucí ve formě odebrání řidičského 
oprávnění. Taková hrozba by mohla být poměrně 
účinná, avšak nemůžeme doufat, že by mnozí nejezdi-
li nadále i po odebrání řidičského průkazu. Ti neplatiči, 
kteří jsou řidiči z povolání a také ti, kteří prokážou, že 
řidičský průkaz je pro ně nezbytný, aby mohli uspoko-
jovat základní životní potřeby své i těch osob, k nimž 
mají vyživovací povinnost, však mohou zůstat bez 
obav, neboť na ně se opatření nevztahuje.

Konec osoby blízké
Institut osoby blízké byl doposud velkým pomocní-
kem nečestných řidičů, kteří se k přestupku nepřiznali 
a svedli jej na osobu blízkou. Od 19. ledna však bude 
mít institut osoby blízké definitivně odzvoníno. Maji-
tel vozidla dostane dvě možnosti. Buď se zachová fé-
rově a přizná, že za přestupek může on, případně jiná 
konkrétní osoba, anebo bude muset zaplatit pokutu 
až deset tisíc korun. O body však nepřijde.

Daň z převodu nemovitostí
Také prodej nemovitostí nám podraží. Od roku 2013 
totiž bude zvýšena daň z převodu nemovitostí, a to 
o jeden procentní bod. Do konce roku 2012 činila tři 
procenta, nyní počítejme s procenty čtyřmi. Zvýšení 
DPH o jeden procentní bod kupříkladu u rohlíku zřej-
mě takřka nepocítíme. Jeden procentní bod u daně 
z převodu nemovitostí je však při cenách nemovitos-
tí v ČR poněkud citelnější. Tak například prodej bytu 
za dva miliony korun se nám skrze daň z převodu ne-
movitostí prodraží o 20 tisíc korun.

Lichváři pozor!
Abychom vládě jen nekřivdili, přičtěme jí k dobru, že 
se snaží omezit lichvářské či podvodné praktiky při 
sjednávání spotřebitelských úvěrů. Od roku 2013 už 
nebude možné zajistit spotřebitelský úvěr směnkou 
nebo šekem. Vláda chce pro tuto oblast zakázat také 
používání telefonních čísel s vyšší než běžnou cenou. 
Tisíce lidí také naběhly zprostředkovatelům, kteří pou-
ze vybrali peníze, ale žádný úvěr již nezprostředkovali.  
Bude zavedeno právo odstoupit od takové smlouvy. 
Potlačit podvodné praktiky by měla i velikost písma 
v obchodních podmínkách k úvěrové smlouvě  - ta již 
nesmí být menší, než je písmo ve smlouvě.

Regulace exekutorů
Aby z jednoho neuhrazení třicetikorunového regu-
lačního poplatku nevznikl dluh 30 tisíc korun (pří-
pad, který jsme mohli sledovat na televizních obra-
zovkách), zpřísňují se pravidla pro činnost exekutorů. 
Mezi hlavní novinky patří takzvaná předžalobní výzva, 
jež má zamezit praxi, kdy se dlužníci o svých závaz-
cích údajně dovídají až v momentě, kdy jejich rela-
tivně nízký dluh několikanásobně vzrostl.  Příznivé je, 
že z exekuce bude nutné pořizovat zvukový a obra-
zový záznam, což zabrání mnohým sporům. Nikoho 
však nepotěší, že exekutor může nově“zabavit“ i účet 
a tedy příjmy dlužníkova manžela či manželky - a to 
prakticky nezávisle na tom, zda manžel(ka) se zadluže-
ním souhlasil(a) nebo o něm vůbec věděl(a).

Končí regulace nájemného 
S koncem roku 2012 definitivně skončila regulace ná-
jemného v Česku. Přestože již ve většině měst skon-
čila před dvěma lety, poslední fáze se nyní týká Pra-
hy, krajských měst (kromě Ostravy a Ústí nad Labem) 
a větších měst Středočeského kraje. Pokud se pronají-
matel s nájemníkem nedohodnou na výši nájemného 
počínaje rokem 2013, mohou se obrátit na soud, kte-
rý rozhodne podle ceny obvyklé v dané lokalitě. Jed-
nostranné zvýšení ze strany majitelů bytů již nebude 
možné.

Sečteno, podtrženo, rok 2013 se nese v duchu uta-
hování opasků. O tom, zda-li jsou daná opatření spra-
vedlivá nebo ne, nebudeme na tomto místě polemi-
zovat. Zbývá nám jen doufat, že budou účinná a že 
posílí naši státní pokladnu. Těšme se nyní na změny 
v dalších letech, třeba nám přinesou více optimismu 
a chuti do života. <<<

Článek je zpracován jako jeden z výstupů výzkumného pro-

jektu Fakulty financí a účetnictví VŠE Praha, který je realizo-

ván v rámci institucionální podpory VŠE IP100040. 
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>>> Jestliže se vás někdo dotkne bolestivou či jedo-
vatou poznámkou, vnímáte tuto situaci jako ohrože-
ní svého JÁ, svého EGA. V podstatě téměř stejně, jako 
když naši předkové zahlédli v savaně stín tygra. Přiro-
zeně se zalarmuje limbický systém, který při opravdu 
tvrdém útoku dokáže odpojit racionální mozek a v ti-
sícině vteřiny připravit tělo k obraně či útoku, a vy jste 
v situaci, kdy byste potřebovali rychle k dispozici vtip-
nou odpověď  a namísto toho jste ustrnuli a naprosto 
žádná, natož vtipná odpověď, vás nenapadá.

Když už se ale racionální JÁ začíná bránit, je vhodné si 
předem uvědomit a nejlépe v předstihu i natrénovat, 
co NEŘÍCI.

Obvykle totiž z napadeného jedince tryskají obhajo-
vací odpovědi:
„To není pravda!“ , „To jsem neřekla!“, „Ale tak to vůbec ne-
bylo!“ 

Anebo odpovědi, které přímo útočí na toho druhého:
„Ty tomu vůbec nerozumíš!“, „Jsi zaujatá, zasedla sis 
na mě!“, „Pořád na mě něco vidíš, co kdyby ses taky jed-
nou podíval na sebe!“

To jsou přesně ty odpovědi, které jednak útočící stra-
na očekává, jednak je vůbec, ale opravdu vůbec nebe-
re ani trochu vážně. 
Naprosto neúčinná je i rozhořčená obrana popřením:
- „Proč se pořád hádáš?“ - „Já se přece nehádám!!“
-„Ty jsi nějaká přecitlivělá!“ - „Já nejsem přecitlivělá!!“
- „Pořád tu máš nepořádek, nikdy ses nenaučila po sobě 
uklízet!“ - „To není pravda!!“

Daleko účinnější je použít některý z odpalů (v čísle 2 / 
2012 Magazínu jich byla uvedena celá řada) či odpo-
věď otázkou:
- „Z jakého důvodu se to domníváš?“
- „Co stojí za tvojí nepřehlédnutelnou snahou mě shodit?“
- „Jaké jsou podle tebe hranice mezi diskusí a hádáním?“

Bylo zjištěno, že lidská mysl jen velmi obtížně pracuje 
se zápory. Pokud někomu řeknete, aby na něco „ne-
myslel“, dáváte mu pokyn, aby přesně na to myslel. 

Pokud někomu řeknete, aby si s něčím nedělal staros-
ti, dáváte mu pokyn, aby si přesně ty starosti začal dě-
lat. Vlastně existuje jistý způsob, jak někomu přidělat 
starosti. Prostě mu řeknete, aby si je nedělal!
Úplně stejně fungují příkazy:
- „NEDĚLEJ TO“

- „PŘESTAŇ“
- „ZAPOMEŇ“
- „NEPOUŽÍVEJTE…“

Pokyny typu:
„Nedělejte tady nepořádek!“, „Přestaň už konečně s  tím 
stěžováním“, „Zapomeň na to, co jsem ti před chvílí řekla“, 
„Nepoužívejte tak dlouhé věty!“…

Představte si, co asi druhý cítí, když  uslyší:
- „Teď se prosím nerozzlob!“
- „Miláčku, musím ti něco říci. Ale slib mi, že se nerozzuříš!“
- „Teď nemysli na to nejhorší…“

Naopak je potřeba volit taková slova, která vyvolají 
v mysli druhého představu toho, co se po něm chce 
nebo čeho má dosáhnout:
„Zůstaň v  klidu“, „Představ si, jak to bude skvělé, až…“, 
„Přijďte včas!“

Tyto zásady samozřejmě znají a využívají špičkoví tre-
néři sportovců. A tak od nich neuslyšíte: „Neudělej zase 
přešlap!“, nýbrž „Soustřeď se na tu čáru!“; „Neboj se toho 
balónu!“ nýbrž „Jdi na to, to dáš!“

Oddělte „vztah“ od „jádra věci“
Zásadně se vyhýbejte těmto tvrzením:
„NEMÁTE PRAVDU!“
„ANI PŘI NEJLEPŠÍ VŮLI TO NEJDE!“ 
„JSTE NA OMYLU!“ 

Spolehlivě totiž působí na váš protějšek jako červený 
hadr na býka! A je úplně jedno, že můžete mít pravdu. 
Podvědomí druhého jde okamžitě do protiútoku, na-
startuje emoce, a vy potom neřešíte věcný problém, 
ale rozjitřené emoce toho druhého. A není snad po-
třeba zdůrazňovat, při  rozbouřených emocích ani nej-
schopnější diplomat nic nevyřeší. Napřed je potřeba 
zvládnout emoce, pak se můžete vrátit k věcné dis-
kusi!

Vhodnější je použít mírnou formulaci, která naznaču-
je, že je celá řada možných úhlů pohledu, o kterých 
jste ochotni diskutovat:
„Chápu, že to vidíte takto. Já to ze svého úhlu pohledu vi-
dím trochu odlišně…“
„Jakmile bude situace vyřešena (zapnut proud, dovezou 
očekávané přípravky..), okamžitě se vám budu věnovat 
a udělám všechno pro to, abyste byla spokojena…“
„Uvědomujete si, že na tuto otázku je možné se podívat 
i z jiné strany?“¨

cO řícI, KDYž NEVíTE cO řícI,
A jAKým ObRATům SE uRčITě VYhNOuT
PhDr. Jana Sládková
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Vyhýbejte se příkazům: řadu složitých situa-
cí je možné vyřešit použitím vhodné formu-
lace
Pokud druhého člověka kritizujete, podvědomě uráží-
te, snižujete jeho schopnosti, jeho EGO se bude brá-
nit. Většina lidí je přímo alergická na jakékoliv příkazy, 
které omezují jejich samostatnost. Veškeré činnosti 
provádíme buď proto, že sami chceme, nebo proto, že 
prostě musíme. Nesnášíme, když nemáme možnost 
projevit svoji vůli, nesnášíme různé formy nátlaku. Při 
nátlaku s použitím slova „MUSÍŠ“ reagujeme s odpo-
rem, neochotně a rozmrzele.
Proto je účinné přeformulovat věty, které vyzníva-
jí jako příkazy, na věty, které působí jako doporučení 
nebo žádosti!

Pokud formulujete příkazy zdvořile, s respektem 
k osobnosti druhého, lidé vám zpravidla rádi vyho-
ví. Pokud formulaci požadavku věnujete trochu času 
a vyjádříte třeba i příkaz uvážlivě, druzí se vám větši-
nou přizpůsobí. Je to docela jednoduché, jen je potře-
ba se nad formulací zamyslet:
- „V pátek se musíte zúčastnit instruktáže. Je povinná pro 
všechny naše zaměstnance.“
- „Mohli byste si prosím do  pátečního rozvrhu zanést 
účast na instruktáži? Budou tam všichni naši zaměstnan-
ci.“

- „Na tom úkolu budete muset spolupracovat s Marií.“
- „Mohla byste, prosím vás, tento úkol připravit společně 
s Marií?“

- „Musíte zajít na  oddělení evidence, vyzvednout si tam 
formuláře a  ty nám pak musíte donést k  podpisu.“                   
- „Oddělení evidence  je tady  ve druhém patře. Pokud si 
tam vyzvednete formuláře a přinesete nám je, rádi vám 
je potvrdíme!“

Měňte výtky v žádosti!
Obecně nesnášíme výtky, připomínání, napomínání, 
upomínání. Přinášejí nám pocity nedostatečnosti, ne-
schopnosti, nekompetentnosti. Výtky jsou často (ne-
zřídka oprávněně) vnímány jako kritika, jako shazová-
ní. Připomínání je obvykle vnímáno jako otravování. 
Upomínání, co je kdy potřeba udělat, vnímáme jako 
pronásledování.
Přitom mírnou úpravou formulace sdělíme, co je po-
třeba udělat, aniž bychom se dotkli toho druhého:
-„Musíš si něco připravit na tu zítřejší prezentaci!“
- „Co si  připravíš na tu zítřejší prezentaci?“
- „Poslouchejte, tady je seznam, co musíte stihnout  
v příštích dvou hodinách. Budete si muset pospíšit, abyste 
všechno včas stihli!“
- „Děkuji vám, že jste dnes přišli. Řekněme si, co je třeba 
udělat, abychom měli do dvanácti hodin vše připravené!“

Povšimli jste si, jak tyto návodné otázky podněcují 
druhého k činnosti vlídnějším a jemnějším přístupem?
Pomáhejte ostatním dopracovat se k vlastním závě-
rům, nehaste iniciativu rozkazováním!

Pokračování příště...<<<

Kontakt:
IN LINE COMMUNICATION, s.r.o.
PhDr. Jana Sládková, MBA
www. inline.cz
www. vzdelavanisester,cz
sladkova@inline.cz
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>>> Vážení čtenáři, jste také přesvědčeni o tom, že by 
lidé neměli jenom pracovat, ale také se bavit? Přiná-
šíme vám něco k odreagování a zároveň k procvičení 
mozku.

Potrapte své mozkové závity a zkuste si dvě povedená 
sudoku. Úkolem v této hře bude zaplnit všechna po-
líčka čísly od 1 do 9 tak, aby se v žádném řádku, sloup-
ci ani čtverci čísla neopakovala. Předkládáme vám dvě 
obtížnosti. 

Vyplňte lehké i těžké sudoku a pošlete nám čísla, 
která mají být v zelených políčkách nejpozději do 
15. 5. 2013 (do 24.00) SMS zprávou na telefonní 
číslo +420 602 224 298 ve tvaru: lehke? tezke?

nebo e-mailem na adresu: sekretariat@komorazt.cz
V obou případech se nezapomeňte podepsat!!!

Vylosovaný výherce obdrží cenu v hodnotě 500,- 
Kč <<<

Lehké

Těžké

SOUTĚŽ

SuDOKu
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PR - článekVzděláVání

Praktické školení
Komplexní záKládní Kurz zir-
Konové technologie (frézovací 
technologie a zirKonová Kera-
miKa)
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Hana Urbanová DiS.
Termín a místo konání: 
9. - 10. 5. 2013 - 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: 7 500 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Hana Urbanová, mobil: 777 600 804, 
e-mail: skoleni@dentack.cz

Praktické školení
prettau zirKon
(2 denní praktický kurz)) 
Přednášející: Hana Urbanová DiS.
Termín a místo konání: 
3. - 4. 6. 2013 - 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: 8 500 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Hana Urbanová, mobil: 777 600 804, 
e-mail: skoleni@dentack.cz

Praktické školení
cad/cam Kurz zirKozahn
(2 denní praktický kurz) 
Přednášející: Hana Urbanová DiS.
Termín a místo konání: 
15. - 16. 5. 2013 - 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: 10 000 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Hana Urbanová, mobil: 777 600 804, 
e-mail: skoleni@dentack.cz

Praktické školení
cad/cam Kurz zirKozahn
(2 denní praktický kurz) 
Přednášející: Hana Urbanová DiS.
Termín a místo konání: 
24. - 25. 6. 2013 - 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: 10 000 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Hana Urbanová, mobil: 777 600 804, 
e-mail: skoleni@dentack.cz

Praktické školení
telesKopicKá náhrada usig
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Tom Arslanian
Termín a místo konání: 
2. - 3. 5. 2013 - DTCP - Školicí centrum Tom Arsla-
nian
Téma kurzu: Zhotovení primárních a sekundár-
ních dílů teleskopické náhrady z náhradního kovu 
s použitím speciální frikční fólie Usig Erkodent.
Cena kurzu: 8 900 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: DTCP – Školicí centrum Tom Arslanian, Horáč-
kova 1222/5, 140 00 Praha 4, mobil: 603 232 231, e-mail: 
ardent.tom@centrum.cz, internet: www.dtcp.cz 

Praktické školení
zásuvné spoje acrylocK
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Tom Arslanian
Termín a místo konání: 
8. - 10. 5. 2013 - DTCP - Školicí centrum Tom Arsla-
nian
Téma kurzu: Zhotovení konstrukce fixní a sníma-
telné části protetické náhrady, při použití dvou va-
riant  zásuvných spojů Acrylock.
Cena kurzu: 6 300 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 12 kreditů
Kontakt: DTCP – Školicí centrum Tom Arslanian, Horáč-
kova 1222/5, 140 00 Praha 4, mobil: 603 232 231, e-mail: 
ardent.tom@centrum.cz, internet: www.dtcp.cz 

Praktické školení
gelcast systém
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Tom Arslanian
Termín a místo konání: 
17. 5. 2013 - DTCP - Školicí centrum Tom Arslanian
Téma kurzu: Zhotovení celkové zubní náhrady 
pomocí systému Gelcast a licí pryskyřice Interacryl 
Cast na předem zhotoveném modelu.
Cena kurzu: 2 200 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 4 kredity
Kontakt: DTCP – Školicí centrum Tom Arslanian, Horáč-
kova 1222/5, 140 00 Praha 4, mobil: 603 232 231, e-mail: 
ardent.tom@centrum.cz, internet: www.dtcp.cz 

Praktické školení
kovokeramika - pokročilí
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Čeněk Neruda
Termín a místo konání: 
30. - 31. 5. 2013 - DTCP - Školicí centrum Tom Ar-
slanian
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: DTCP – Školicí centrum Tom Arslanian, Horáč-
kova 1222/5, 140 00 Praha 4, mobil: 603 232 231, e-mail: 
ardent.tom@centrum.cz, internet: www.dtcp.cz 

Praktické školení
sKelety
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Milan Kořánek
Termín a místo konání: 
5. - 7. 6. 2013 - Školící laboratoř Milevsko
Téma kurzu: Vyhodnocení modelu s použitím pa-
ralelometru, návrh vhodných kotevních prvků, sta-
tika a geometrie budoucí skeletové náhrady. Zho-
tovení deskové náhrady se třemi kotevními prvky.
Cena kurzu: 6 900 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 12 kreditů
Kontakt: Školicí zubní laboratoř Milan Kořánek, Kpt. 
Jaroše 1225, 399 01 Milevsko, mobil: 777 635 190, e-mail: 
koranek@koranek.cz, internet: www.koranek.cz 

Praktické školení
snímací protetiKa
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Martina Rosenbusch
Termín a místo konání: 
17. - 18. 6. 2013 - Školící laboratoř Milevsko
Téma kurzu: Stavění zubů věrně podle přírody 
- Bio-logická protetika. Teorie a praktický nácvik. 
Anatomická modelace náhrady měkkých tkání, zá-
kladní pravidla správné adheze protézy.
Cena kurzu: 12 000 Kč vč. DPH (částku 6000 Kč 
hradí firma INTERDENT a VITA)
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: Školicí zubní laboratoř Milan Kořánek, Kpt. 
Jaroše 1225, 399 01 Milevsko, mobil: 777 635 190, e-mail: 
koranek@koranek.cz, internet: www.koranek.cz 

Praktické školení
zásuvné spoje acrylocK
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Milan Kořánek
Termín a místo konání: 
19. - 21. 6. 2013 - Školící laboratoř Milevsko
Téma kurzu: Zhotovení konstrukce fixní a sníma-
telné části protetické náhrady, při použití dvou va-
riant  zásuvných spojů Acrylock.
Cena kurzu: 6 300 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 12 kreditů
Kontakt: Školicí zubní laboratoř Milan Kořánek, Kpt. 
Jaroše 1225, 399 01 Milevsko, mobil: 777 635 190, e-mail: 
koranek@koranek.cz, internet: www.koranek.cz 

Praktické školení
snímací protetiKa
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Tom Arslanian
Termín a místo konání: 
20. - 21. 6. 2013 - DTCP - Školicí centrum Tom Ar-
slanian
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: DTCP – Školicí centrum Tom Arslanian, Horáč-
kova 1222/5, 140 00 Praha 4, mobil: 603 232 231, e-mail: 
ardent.tom@centrum.cz, internet: www.dtcp.cz 

Praktické školení
snímací protetiKa
(teoretická část a praktické předvedení) 

PřEhLED VZDěLáVAcích AKcí jARO/LéTO 2013
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VzděláVání

PřEhLED VZDěLáVAcích AKcí jARO/LéTO 2013 Přednášející: Martina Rosenbusch
Termín a místo konání: 
20. - 21. 6. 2013 - Školící centrum Jeseník
Téma kurzu: Stavění zubů věrně podle přírody 
- Bio-logická protetika. Teorie a praktický nácvik. 
Anatomická modelace náhrady měkkých tkání, zá-
kladní pravidla správné adheze protézy.
Cena kurzu: 12 000 Kč vč. DPH (částku 6000 Kč 
hradí firma INTERDENT a VITA)
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: YESdent s.r.o. - Školicí centrum, V Aleji 187/5, 
790 01 Jeseník, Mobil: 608 885 415, 
e-mail: info@yesdent.cz, internet • www.yesdent.cz 

Praktické školení
KovoKeramiKa - mistrovsKý
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Renato Caretti
Termín a místo konání: 
27. - 28. 6. 2013 - DTCP - Školicí centrum Tom Ar-
slanian
Téma kurzu: Vrstvení keramických hmot Vita VM 
13 s důrazem na využití Vita Interno.
Individuální estetika podle švýcarského zubního 
technika Renata Carretti.
Cena kurzu: 15 000 Kč vč. DPH (částku 7 500 Kč 
hradí firma INTERDENT a VITA)
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: DTCP – Školicí centrum Tom Arslanian, Horáč-
kova 1222/5, 140 00 Praha 4, mobil: 603 232 231, e-mail: 
ardent.tom@centrum.cz, internet: www.dtcp.cz 

Praktické školení
KovoKeramiKa - mistrovsKý
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Renato Caretti
Termín a místo konání: 
18. - 19. 7. 2013 - DTCP - Školící centrum JeseníkTé-
ma kurzu: Vrstvení keramických hmot Vita VM 13 
s důrazem na využití Vita Interno.
Individuální estetika podle švýcarského zubního 
technika Renata Carretti.
Cena kurzu: 15 000 Kč vč. DPH (částku 7 500 Kč 
hradí firma INTERDENT a VITA)
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: YESdent s.r.o. - Školicí centrum, V Aleji 187/5, 
790 01 Jeseník, Mobil: 608 885 415, 
e-mail: info@yesdent.cz, internet • www.yesdent.cz 

Praktické školení
ips e.max
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Ondřej Adam
Termín a místo konání: 
31. 5. 2013 - HENRY SCHEIN DENTAL s.r.o. - Libušská 
210, Praha 4
Téma kurzu: Vysvětlení a rozdělení bezkovové-
ho systému IPS e.max. Demonstrační vrstvení na 
kapnu z MO ingotu - velký řezák, cutback a dovrst-
vení velkého řezáku z LT ingolitu, dobarvení celo-
presovaného moláru z LT ingotu.
Cena kurzu: 2 950 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: zažádáno o 4 kredity u KZT
Kontakt: Helena Šmídlová, tel: +420 541 426 885, mo-
bil: 732 763 450, email: helena.smidlova@henryschein.cz

Praktické školení
ips e.max press 
abutment solution
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Róbert Zubák
Termín a místo konání: 
23. - 25 4. 2013 - HENRY SCHEIN DENTAL s.r.o. - Li-
bušská 210, Praha 4

Téma kurzu: Zhotovení individuálního abutmen-
tu pomocí presovací techniky s použitím IPS e.max 
Press, následné vypresování bezkovové korunky. 
Modelace a presování plně anatomického tvaru 
moláru přímo na titanový abutment.
Cena kurzu: 8 490 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: zažádáno o 12 kreditů u KZT
Kontakt: Helena Šmídlová, tel: +420 541 426 885, mo-
bil: 732 763 450, email: helena.smidlova@henryschein.cz

Praktické školení
světem cad/cam - fixní náhra-
dy snadno a rychle
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Richard Doležal
Termín a místo konání: 
14. 5. 2013 - YES dent s.r.o. - V Aleji 187/5, Jeseník)
Téma kurzu: Využijte jedinečné příležitosti srov-
nání CAD/CAM systémů, které jsou na českém 
trhu (3 Shape, Sirona, DeguDent, AmannGirrbach, 
Straumann a další). Dozvíte se nejenom proč pou-
žívat CAD/CAM systémy, ale především odpověď 
na otázku, který z mnoha systému je právě pro 
Vás ten pravý. Přímo na místě jsou k dispozici pro 
praktické ukázky CAD/CAM systémy od různých 
výrobců.
Cena kurzu: 1 690 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: zažádáno o 4 kredity u KZT
Kontakt: Helena Šmídlová, tel: +420 541 426 885, mo-
bil: 732 763 450, email: helena.smidlova@henryschein.cz

Praktické školení
matrix vrstvení heraceram 
zirKonia - práce s Kompozitem 
signum
(praktický kurz pro zkušené zubní techniky) 
Přednášející: Jakub Hošek
Termín a místo konání: 
3. - 4. 6. 2013 - YES dent s.r.o. - V Aleji 187/5, Jeseník)
Téma kurzu: Toto školení navazuje na základní 
školení s keramikou a osobní zkušenosti zubních 
techniků při práci s keramickými materiály různých 
výrobců. Dvoudenní praktické školení obsáhne 
popis, vysvětlení a praktickou zkušenost každé-
ho účastníka se všemi třemi tipy vrstvení keramiky 
HeraCeram a HeraCeram Zirkonia:
1. každodenní vrstvení A-D barev
2. individualizované nanášení A-D odstínů
3. vrstvení Matrix.
Právě vrstvení Matrix bude věnována velká část 
pozornosti. Tento styl práce vyžaduje určitou od-
bornou vyzrálost techniků a vede ke skvělým vý-
sledkům práce, které můžeme vidět u těch nej-
lepších profesionálů v oboru. Po letmém probrání 
nezbytných základů práce s keramikou jsou účast-
níci provedeni základy morfologie zubů a optic-
kých vlastností přírodních i keramických materiálů,
z nichž vyplývají podklady pro mistrovský styl vrst-
vení keramiky Matrix.
Cena kurzu: 5 600 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: zažádáno o 8 kreditů u KZT
Kontakt: Helena Šmídlová, tel: +420 541 426 885, mo-
bil: 732 763 450, email: helena.smidlova@henryschein.cz

Praktické školení
ips e.max
(praktické školení pro zkušené zubní techniky) 
Přednášející: Ondřej Adam
Termín a místo konání: 
10. - 11. 6. 2013 - HENRY SCHEIN DENTAL s.r.o. - Li-
bušská 210, Praha 4
Téma kurzu: Tento praktický kurz je určen techni-
kům, kteří s materiálem pracují, začínají pracovat 
nebo uvažují o jeho pořízení. Programem je vy-
světlení rozdělení celého systému, teoretická pre-

zentace postupu práce s lithium disilikátem preso-
váním (IPS e.max Press) a demonstrace vlastních 
případů řešených tímto druhem náhrad. Příprava, 
zatmelení a vypresování celoanatomické náhrady
a konstrukce pro fazetování. Vysvětlení použi-
tí shadů a essencí, dobarvení a následná glazura 
celoanatomické náhrady. Teorie vrstvení keramiky 
IPS e.max, Ceram, praktická ukázka a vlastní reali-
zace účastníky kurzu na podklady z lithium disili-
kátu.
MO ingot - kapna + vrstvení velkého řezáku
LT ingot – cutback + dovrstvení velkého řezáku
LT ingot – celopress + dobarvení moláru
Cena kurzu: 6 900 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: zažádáno o 8 kreditů u KZT
Kontakt: Helena Šmídlová, tel: +420 541 426 885, mo-
bil: 732 763 450, email: helena.smidlova@henryschein.cz

Praktické školení
eclipse hands-on
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Hynek Rožnovský
Termín a místo konání: 
13. - 14. 6. 2013 - Konferenční centrum City, Na strži 
65/1702, Praha 4
Téma kurzu: Co je to ECLIPSE? Dlahy + zaváděcí 
šablony + provizoria + rebaze + opravy (praktic-
ké předvedení), skeletové protézy + kombinova-
né práce (prakt. část), fazetovací světlem tuhnoucí 
materiál. ECLIPSE Hands-on: praktické zhotovování 
protéz pod vedením lektora
Cena kurzu: 4 980 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: zažádáno o 8 kreditů u KZT
Kontakt: Helena Šmídlová, tel: +420 541 426 885, mo-
bil: 732 763 450, email: helena.smidlova@henryschein.cz

Praktické školení
3 shape tipy a triKy v dental de-
signeru 2013
(teoretická část a praktické předvedení) 
Přednášející: Andrej Lukáš
Termín a místo konání: 
18. 6. 2013 - YES dent s.r.o. - V Aleji 187/5, Jeseník
Téma kurzu: Pokročilé postupy v práci se soft-
warem, úprava skenovaných modelů a využití 
kompletních možností poskytovaných tímto soft-
warem.
Cena kurzu: 3 490 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: zažádáno o 4 kredity u KZT
Kontakt: Helena Šmídlová, tel: +420 541 426 885, mo-
bil: 732 763 450, email: helena.smidlova@henryschein.cz

Inzerce

Pronajmu, ev. prodám plně vytíže-
nou, zařízenou a nově přeregistro-
vanou stomatologickou laboratoř  
v Trutnově - součástí je i plně vytí-
žená ordinace s novou přeregistrací  
a zdravotnická prodejna. Inf. na tel. 
č. 603894745

Prodám zubní laboratoř v Praze 4. 
Výborná lokalita, průměrné přístro-
jové vybavení, cca 12 let staré. Pro 
tři zubní techniky, v místě 4 zubní 
lékaři, další v blízkém okolí. Dům 
je majetkem městské části Praha 
4. Řešení rozumnou dohodou. Tel.: 
723 102 108



KOMORAZT.CZ
Magazín Komory zubních techniků ČR

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

MéDIA DATA

Ročník:  3.

Periodicita:  4 x do roka

Náklad: CZ 2 600 ks

Distribuce:  zdarma do všech zubních laboratoří

Formát: 215 x 297 mm

Provedení:  Obálka: Křída lesklá 200 g, lamino

  Vnitřek: Křída 115 g

 Vazba: V2

  Počet stran: 44-60

VyDAVATEL

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

PREZENTACE FORMÁT ZÁKLADNÍ CENA CENA PARTNER -30%

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

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

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

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

box - novinky 90 cm2 5 280,- 3 696,-

vkládání A4 3,70 2,70

MEDIAPLÁN ČASOPISU KOMORA ZT 2013

číslo redakční uzávěrka
podklady pro reklamu

ve formátu PDF
distribuce 

2 13. 5. 20. 5. 3. 6.

3 30. 8. 5. 9. 19. 9.

4 18. 11 25. 11. 9. 12.

seznam inzerentů

LIEHMANN CZ, s.r.o.
strana 2

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

Nejspolehlivější laboratorní motor 
všech dob!

Od 36.900 Kč

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 4.4.13   13:58

Hu-Fa Dental a.s.
strana 5

velikost ø cena
S 22 mm 399 Kč
S 25 mm 349 Kč
M 22 mm 460 Kč
M 25 mm 379 Kč
L 22 mm 490 Kč
L 25 mm 449 Kč

 

PRAKTICKÝ KURZ
Výroba flexibilních litých snímacích 

náhrad
pátek, 24. května - Otrokovice

Cena: 6 490 Kč (VIP 5 500 Kč)
Zahrnuje: účast na praktickém kurzu, 
veškerý spotřebovaný materiál nutný pro zhotovení 
1 kompletní snímací náhrady a 1 kompletního 
flexibilního skeletu, poukázky na nákup zboží 
v hodnotě 1 500 Kč, 4 kredity v rámci systému 
vzdělávání a občerstvení. Cena kurzu je z 50% 
refundována zákazníkům z ceny přístroje Sabilex, 
kteří si jej již zakoupili nebo po školení zakoupí.

Naučte se efektivně pracovat s flexibilními 
pryskyřicemi a to jak při tvorbě celkové sníma-
cí náhrady, tak skeletové náhrady. V průběhu 
kurzu se dozvíte spoustu praktických tipů a triků, 
jak můžete předejít případným chybám nebo 
neúspěchu a v neposlední řadě se společně 
podíváme na rentabilitu a cenotvorbu. Skutečně 
existuje nový a příjemnější způsob řešení zubní 
protézy, tak proč jej pacientům neposkytnout!?

Podrobné informace o kurzu Vám rád 
poskytne Váš obchodní zástupce 

nebo paní Mikšíková - tel. 576 771 407, 
miksikova@hufa.cz, u které se také na kurz 

můžete přihlásit.

Flexibilní protézy
Sabilex

• Jeden z nejdokonalejších systémů pro výrobu litých  
 snímacích náhrad.
• Kompaktní, s moderním designem a přehlednými   
 displeji.
• Snadné programování - integrovaná zahřívací 
 jednotka - zvuková indikace.
• Sabilex 2A - poloautomatický přístroj, vyžaduje   
 asistenci laboranta v určitých fázích licího procesu.
• Sabilex 2AD - plně automatický přístroj s jedním   
 programem, který Vám umožňuje věnovat se jiné   
 činnosti v době, kdy sám pracuje.
• Sabilex 5PRO - plně automatický přístroj s vylepše- 
 nými vlastnostmi - výkonnější pumpou, pěti progra- 
 my a zakrytovanou kyvetou.
• Rozměry: 52 x 22 x 16 cm (v x h x š), váha 11,8 kg.

uzavírací jednotka
drží kyvetu v průběhu 
licího procesu

zahřívací jednotka
slouží k vložení kartuše
s pryskyřicí a jejímu 
zahřátí

licí jednotka obsahuje
pneumatický píst 
ovládaný vzduchovým 
kompresorem

displeje pro kontrolu 
času a teploty

diody informující 
o průběhu licího cyklu 

tlačítka pro nastavení 
času a teploty

hlavní vypínač

Cena     88 900 Kč  2A
Cena 100 900 Kč 2AD
Cena 114 900 Kč 5PRO

NEODOLATELNÁ NABÍDKA

zvolte si typ přístroje (2A, A2D nebo 5PRO) 
a my Vám přidáme 15 kartuší nejčastěji 

používané velikosti M v nejoblíbenější barvě intenzivní růžová zcela ZDARMA! 
Navíc můžete využít 50% SLEVY na praktický kurz!

estetické	 nezničitelné	 za skvělou cenu

• Licí pryskyřice pro výrobu 
 flexibilních snímacích náhrad 
 s přirozeným vzhledem.
• Díky vynikající zatékavosti můžete  
 snížit sílu protézy až na 1 mm.
• Doživotní záruka v ústech
 - materiál je v ústech nerozbitný 
 a odolný na nárazy a pády.
• Žádné neestetické spony poškozu- 
 jící sklovinu.
• Odstíny: transparentní, průsvitná  
 růžová, intenzivní růžová, etnická  
 hnědá.
• Dva průměry kartuší: 22 mm nebo  
 25 mm.
• Licí teplota: 230 oC, snadno 
 nastavíte na Vašem licím stroji.

Hu-Fa Dental a. s., Moravní 909, 765 02 Otrokovice
Tel.: 577 926 226 - 9, Fax: 577 926 205, objednavky@hufa.cz
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406 883,-
529 786,-

GALILEO laser
Laserový svářecí přístroj
- dovoluje svařovat různé druhy slitin včetně titanu
- umožňuje kalibraci a zaznamenávání parametrů  
 svařování s pamětí až 50 programů
- maximální přesnost pod dohledem mikroskopu
- nastavení šířky impulsu
- svařování s netečnýcm plynovým štítem (argon)
- stereomikroskop zoom 10x
- úsporný režim v pohotovosti

Obj. kód: MANX48A

HYNEK ROŽNOVSKÝ 
www.risus.cz

+ školení 
zdarma

zelená linka 800 700 097, www.hsdental.cz
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Vyšší plnění a levněji
Pojištění profesní odpovědnosti je produkt, který musí mít ze zá-
kona sjednaný každý zubní lékař. Nyní Vám přinášíme VIP produkt, 
speciální nabídku jen pro zubní lékaře, připravený ve spolupráci 
s Českou stomatologickou akademií. Nové pojištění je nesrovna-
telně levnější a variabilnější.

Neobsahuje jen prosté pojištění provozní odpovědnosti, ale mů-
žete si zvolit i z dalších doplňkových připojištění jako jsou: zásah 

do práv osobnosti, přenos hepatitis či přenos HIV v provozovně 
lékaře. Oproti Vašemu současnému pojištění si tak buď můžete 
zvolit vyšší plnění a rozsáhlejší, nebo levnější pojištění.

Limit pojištění si zvolíte dle vlastního uvážení nebo po konzultaci 
s pracovníkem MedicalFin. Pracovník MedicalFin Vám také pomů-
že s přechodem ze stávající smlouvy.

přirážka k zákl. poj. přirážka k zákl. poj. přirážka k zákl. poj. přirážka k zákl. poj.

Limit plnění pojistné zpětné krytí nemaj. újma HIV hepatitis

pro základní rozsah pro základní rozsah sublimit do výše limitu 
plnění

sublimit 1 mil. Kč sublimit 1 mil. Kč sublimit 1 mil. Kč

1 000 000 2 138 338 674 338 338

2 000 000 2 864 452 904 452 452

3 000 000 3 830 605 1 210 605 605

4 000 000 4 839 764 1 528 764 764

5 000 000 6 737 1 064 2 128 1 064 1 064

6 000 000 7 710 1 218 2 436 1 218 1 218

7 000 000 8 678 1 370 2 740 1 370 1 370

8 000 000 9 653 1 524 3 048 1 524 1 524

9 000 000 10 619 1 677 3 354 1 677 1 677

10 000 000 11 585 1 829 3 658 1 829 1 829

Kontakt: 
MedicalFin
info@medicalfin.cz  
Tel.: +420 739 557 691 
www.medicalfin.cz

KaVo CZ s.r.o.
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KaVo CZ s.r.o., Türkova 2319/5b, 149 00 Praha
tel.: +420 272 090 201, www.kavo.cz

Absolutníšpička

Cena všech typů ovládání je stejná.

 39 930 Kč
56 514 Kč56 514 Kč

Laboratorní mikromotor

K-Ergo Grip

Nožní 
Ovládání dle Vašeho výběru

Stolní Kolenní  

 1.001.8195 – vestavitelný

motor

pp

Výkon 500W
Sací výkony: 
18 l/s, 22 l/s, 25 l/s, 31 l/s
Efektivita sání 99,9 % 
i u prachu pod 2 mikrony!

SMARTair plus
Perfektní odsávání 
s trojitým fi ltrem

34 969 Kč
43 737 Kč43 737 Kč

 Ceny včetně 21 % DPH.

KaVo_AD1-3_LAB_0213_2.indd   1 21.3.13   13:33
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Redkace: V  případě, že má zubní technik požadavek 
na řešení finančních otázek, jak má postupovat? 

MedicalFin: Zubní technik by se měl podívat na naše 
internetové stránky, kde může vyplnit poptávkový 
formulář, na jehož základě se mu ozve náš pracovník. 
Další možnost je telefonický kontakt nebo e-mail. Vše 
je k nalezení na našem webu www.medicalfin.cz.

Redakce: Pracujete pouze „virtuálně“ přes internet nebo 
je možné i osobní jednání?

MedicalFin: Přestože internet je rychlé médium, pre-
ferujeme osobní setkání. Při kontaktu si domluvíme 
vhodný termín a za zákazníkem přijedeme.

Redkace: Kolik zubní technik zaplatí za služby Medical-
Fin?

MedicalFin: Za služby poskytované skupinou Medi-
calFin klient nic neplatí, což samozřejmě neznamená, 

že pracujeme zdarma. Naše odměna je kryta smlou-
vami s partnery. A přestože nás tedy platí všechny 
ty banky, pojišťovny a další subjekty, jsou naše služ-
by vždy levnější, než sjednání napřímo v bankách. 
Zjednodušeně řečeno, je to proto, že naše služby 
jsou efektivnější, nežli práce kmenových zaměstnan-
ců v nákladných pobočkách a tyto finanční ústavy to 
dobře vědí.

Redakce: Děkujeme za rozhovor.

Na dotazy odpovídal člen vední MedicalFin – Ing.Petr 
Minárech. <<<

MedicalFin 
W. Churchilla 4 

400 01 Ústí nad Labem 
E-mail: info@medicalfin.cz 

Tel.: +420 739 557691

PR - článek

reklama

Anotace: Chybné (či nijaké) kalkulace cen 
jsou černou můrou minulých let – vý-
znamně přispěly k úpadku oboru. Pouč-
me se z minulých chyb a naučme se ko-
nečně korektně spočítat cenu své práce. 
Následně je naším úkolem – naučit se ji 
i prodávat! 
   
Obsah: 

Pravda a mýty o cenových kalkulacích. 
Správná evidence a struktura nákladů 
– předpoklad správných kalkulací. 
Analýza výsledků statisticko-ekono-
mické studie ČSA, VŠE a KZT.  
Jaké jsou skutečné průměrné náklady 
zubního technika v ČR. 
Pravda o reálné hodnotě práce ZT (mi-
nutová sazba a ceny výrobků).
Obecný kalkulační vzorec a příklady 
výpočtu nejčastějších výrobků.

Dilema: … a jak své výrobky za reálnou 
(vyšší) cenu prodám???
   
Čas konání: 13.00 – 16.00 (3 hodiny)
   
Cena: 1.950 Kč/osoba

Počet bodů ČSK: 0
Datum konání: 24. 10. 2013
Místo konání: 
Školicí středisko České stomatologické 
akademie, Vtelenská 1331/2, Most
   
Přednášející: Ing. Tomáš Košumberský
Ing. Tomáš Košumberský vystudoval ekono-
miku a řízení na Technické univerzitě v Liber-
ci. Působí v České stomatologické akademii 
a je šéfredaktorem jejího odborného maga-
zínu DentalCare. Svou bohatou publikační 
i vzdělávací činností se zaměřuje především 
na  aplikaci marketingových principů jako 
nástroje ekonomických cílů ve stomatologii.

Nově se zaměřuje na moderní manage-
ment stomatologických praxí, řízení pro-
cesů a management kvality. 

Honorář: 5.900 Kč
(včetně cestovních výloh)
   
Název přednášky: Cenové kalkulace vý-
konů pro zubní techniky

Určení: Zubní technici
   

Přednáška: Cenové kalkulace výkonů 
pro zubní techniky
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I-Bond NF
I-Bond 02
I-GW
I-MG
I-MG FH
I-MG EKO

Ke každému 1 kg kovu (I-GW 2 kg) obdržíte ZDARMA 
příslušnou zatmelovací hmotu s tekutinou 

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

Dentální kovy 
INTERDENT 

Nabídka pro 

členy KZT

INTERDENT®
100 00 Praha 10, Foerstrova 12 • tel./fax: 274 783 114, 274 814 404

KOVY.indd   1 28.3.2013   14:39:06
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Více informací na www.microdent.cz nebo tel. 773 448 865. 

korunky a můstky

fasetové práce s mechanickými retencemi

inlaye, onlaye, fasety

abutmenty

šroubované korunky a můstky

třmeny

teleskopické korunky

zásuvné spoje

skelety

CoCr frézovaný  449 Kč /člen
CoCr laserem sintrovaný  299 Kč /člen
titan  499 Kč /člen
zirconia  599 Kč /člen
E.Max CAD  1.199 Kč /člen
Empress CAD Multi  1.099 Kč /člen
Lava Ultimate  1.099 Kč /člen
Creamed Ambarino  599 Kč /člen
Vita CAD Temp  499 Kč /člen

microdent

Indikace:

399.000 Kč s DPH!

Materiály:

Lasak, spol.s.r.o.
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• První technologie 
v ČR bez vlepených bazí

• Na všechny přední systémy

• Materiál titan nebo slitina Cr-Co

BioCam®

Úspora za pilíře až desítky tisíc korun

Když to 

chcete 

přesně

w
w

w
.la

sa
k.

cz

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

LKS_210_100_BioCam_leva.indd   1 05.03.13   13:23 I-Bond NF
I-Bond 02
I-GW
I-MG
I-MG FH
I-MG EKO

Ke každému 1 kg kovu (I-GW 2 kg) obdržíte ZDARMA 
příslušnou zatmelovací hmotu s tekutinou 
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Dentální kovy 
INTERDENT 

Nabídka pro 

členy KZT

INTERDENT®
100 00 Praha 10, Foerstrova 12 • tel./fax: 274 783 114, 274 814 404

KOVY.indd   1 28.3.2013   14:39:06
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Více informací na www.microdent.cz nebo tel. 773 448 865. 
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