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Vsaďte na jistotu,
kvalitu a tradici,
předejdete starostem...
 Více než 200 laboratoří
 v České republice a na Slovensku
 používá tuto technologii

 Bezproblémové zpracování,
 nadstandardní kvalita materiálu

 Nízké náklady na výrobu

 Spokojenost lékařů a pacientů

 Školení, servis a podpora

Rádi byste i Vy nabídli Vašim lékařům a pacientům
technologii bezkovových náhrad?

Zeptejte se Vašich kolegů, jak jsou s technologií DEFLEX spokojeni.

Přemýšlíte a váháte?
Zapůjčíme Vám jednotku na měsíc a poté se rozhodněte.
Nekupujte “zajíce v pytli“.

Rozhodli jste se?
Vstřikovací jednotku Vám zdarma dovezeme a zapojíme.
Přivezeme veškerý potřebný materiál.
Zaškolíme Vás přímo ve Vaší laboratoři
a druhý den můžete začít pracovat.

Vstřikovací jednotka za 130.000,- Kč vč. DPH
+ materiál a kyveta zdarma – ušetříte 30.000,- Kč.

www.completedental.cz                tel.: 461 741 450
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Editorial

Vážení kolegové,

…uplynul téměř celý půlrok. Taky se vám zdá, že  
nějak rychle uletěl? Možná to bylo tím, že zima,  
která jindy nebere konce, byla velmi mírná, co 
do mrazů a sněhové nadílky se prostě moc nepřed-
vedla. Ještě že jsme ji měli zpestřenou zimní olym-
piádou a výbornými výkony našich sportovců. Zato 
letošní březen začal velmi pěkně, jaro už se hlásí.  
Velikonoce, o kterých se v magazínu letmo zmi-
ňujeme, tentokráte vycházejí na termín do druhé  
poloviny dubna. 

A na konec dubna je také naplánován V. Sněm KZT 
ČR, který je volební, je důležitý, členové si na něm 
budou volit novou Radu KZT, a proto je mu na strán-
kách našeho magazínu věnováno daleko více  
prostoru než jiné roky. Samozřejmě jsme nezapo-
mněli na odborné články, týkající se naší profese,  
například se v zajímavém článku dozvíte, že ne 
všechno, co je pružné, může být dobré a tím myslíme  
flexibilní částečné náhrady, ale nezapomněli jsme 
ani na novinky v legislativě, které nejsou pro nás 
zrovna pozitivní a to proto, že s bouřlivou politikou 
na naší scéně, kdy se střídá jedna vláda za druhou, 
šla veškerá naše práce ohledně napravení situace 
kolem „íčkových“ kódů vniveč. Seznámíme vás s tím, 
jaká úskalí s sebou nese PR kampaň na zviditelnění 
zubního technika a také se zajímavým průzkumem 
manžela jedné zubní techničky, který uskutečnil 
prostřednictvím webu. Závěr odlehčíme zadáním  
sudoku, které se už stalo tradicí, úspěšný vylosovaný  
řešitel bude odměněn. 

Doufáme, že i přes volání jarní přírody a shon ve vaší 
laboratoři si najdete volnou chviličku na to, abyste 
otevřeli toto číslo magazínu, a doufáme, že v něm 
najdete alespoň jedno z témat, které vás bude zají-
mat, a bude pro alespoň trochu přínosné. Pokud ne, 
je naše práce a snaha zbytečná... 
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KaVo SMARTair EVO

Odsávání 
 SMARTair EVO nastupuje

Dokonalé odsávání
pro jedno pracovní místo

S NOVÝM 
MOTOREM

•  Třístupňový systém fi ltrace.

• Zachytí 99,9 % jemného prachu nad 5 μm.

• Zachytí 99,995 % velmi jemného prachu pod 5 μm.

•  Fitr z aktivního uhlí pohlcuje pachy i výpary vzniklé 
např. při opracování pryskyřic.

•  Zvláštní fi ltr chrání motorovou jednotku před nasátím 
nečistot a prodlužuje tak její životnost.

•  Možnost vestavby i do laboratorních stolů od jiných 
výrobců.

•  Možnost doplnění o odsávací hlavici, područky a další 
vybavení

•  Modulární konstrukce přístroje umožňující vyjmout 
pouze motorovou jednotku v případě poruchy.

•  Jednoduché ovládání na panelu přístroje.

•  Možnost propojení s laboratorním mikromotorem 
a automatické spuštění odsávání při sešlápnutí 
ovladače mikromotoru.

KaVo_2A4_SMARTAir_0314_2.indd   1 23.03.14   18:15
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>>> Tato rubrika byla zřízena z toho důvodu, abych 
mohla pravidelně informovat o tom, jaké kroky  
Komora podniká, co se jí podařilo a co nikoli. Blíží se 
volební Sněm KZT, který je hlavním místem, na kte-
rém budeme skládat účty za uplynulé období, a to 
velmi podrobně. Proto se nebudu o naší činnosti 
rozepisovat, ostatně informuji pravidelně o všem, 
co se v Komoře děje. Podstatné je, že jsme se  
drželi programového prohlášení. Některé věci se 
nám podařily, některé méně, a některé vůbec ne.

Pracovali jsme poctivě, pokud jde o legislativu, byli 
jsme ve střehu. Bohužel naše politická scéna je na-
tolik složitá, že se stále nedaří uvést některé zákony  
v život. Ubírá nám to sil a elánu, protože přes  
veškerou snahu zůstává vše při starém. Takže máme 
nadále obor asistent zubního technika, musíme  
nadále sbírat kreditní body a obhajovat platnost 
certifikátu o způsobilosti k výkonu povolání bez 
odborného dohledu. Stále nám mohou podnikat 
zubní technici ihned po škole, bez jediného dne 
praxe. Ale co je nejhorší, stále platí zastaralý sazeb-
ník a s ním i „I“ kódy, jejichž úhrada je posledních  
7 let stále stejná. Přibývá podivných povinností,  
nejrůznějších registrací, které pod pohrůžkou pokut 
a sankcí musíme udělat. Přesto se těm, kdo zákon-
nou povinnost nesplní, vlastně vůbec nic nestane.

Takže se nakonec naše snaha pomoci našim čle-
nům vyznat se ve spleti povinností a usnadnit jim 
jejich splnění, obrátí proti nám. Ráda bych znovu  

zopakovala, že nikdo z nás si tyto povinnosti nevymýšlí, 
a rozhodně z nich nejsme nijak nadšeni, ale infor-
movat vás o nich je naše povinnost a hlavní náplň 
práce. Informujeme poctivě, a to i o věcech, které 
nejsou pozitivní. Jako příklad mohu uvést svoje vy-
stoupení v TV Pohoda na téma „jak se stát zubním 
technikem“. Přepis vystoupení najdete uvnitř časo-
pisu. Byla jsem si při svém vystoupení vědoma toho, 
že se tato poctivá analýza reálného stavu někomu 
nebude líbit. Tak se také stalo - negativní reakce 
na sebe nenechala dlouho čekat. Bohužel je smě-
řovaná především na moji osobu i přesto, že téma 
a obsah rozhovoru byly předem probrány a schvá-
leny Radou KZT. Rada KZT dostala vaši důvěru  
a vyjádřila tento názor. Pokud si myslíte, že je to 
špatně, přijeďte na Sněm, je volební, máte možnost 
vše změnit. Ale přijeďte i v opačném případě, pokud 
si myslíte, že to bylo správné. Sněm je vrcholným  
orgánem a ten musí určit, jakým směrem se má KZT 
ubírat.

Tímto bych negativní část svého sloupku ukon-
čila a ráda bych také něco pozitivního, tak třeba 
mám velkou radost z mladých zubních techniků,  
kteří berou svoji práci vážně a dělají našemu povolání 
čest. Jejich práce jsou krásné. Mám radost z toho, že 
se začíná jezdit na školení ne kvůli bodům, ale kvůli 
kvalitě. Mám radost z toho, že se našlo pár lidí, kteří 
kandidují do Rady KZT. A mám radost z toho, že jaro 
je tu!!! <<<

SLOVA PREZIDENTKY
Alexandra Seidlová

Alexandra Seidlová

Dění v KZT

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

Úspora za pilíře až desítky tisíc korun

BioCam®

• První technologie v ČR bez vlepených bazí

• Materiály titan, slitina Cr-Co nebo ZrO2

• K dispozici na přední systémy: LASAK Impladent®, Straumann® 
 Bone Level a synOcta®, NobelReplaceTM, NobelActiveTM, Astra Tech®

®

fax: +420 224 319 716 • e-mail: info@lasak cz • www.lasak

ch®

biocam_komorazt_210_100.indd   1 25.11.13   9:34
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Aktuálně

Jak si můžete sami všimnout, v prvních dvou letech 
byla členská základna ustálená na stejných číslech. 
V roce 2012 zaznamenala téměř 100% nárůst a násle-
dující rok opět pokles. Proč tomu tak bylo, proč v roce 
2012 byl tak enormní zájem o členství v Komoře?

Ti, kteří vstupovali do Komory v roce 2012 a následující 
rok v ní už nebyli, to vědí moc dobře. Ano, byla zavedena 
zákonná oznamovací povinnost ohledně zdravotnic-
kých prostředků (nutno dodat, že se zavedením to-
hoto zákona neměla KZT nic společného), ale protože  
Komora je tu od toho, aby pomáhala svým členům, 
tak ze svých prostředků zakoupila databázi kódů,  
zřídila datovou schránku a vše za členy zdarma vy-
řídila. Mysleli jsme, že zubní technik pochopí, že být  
členem Komory má svá pozitiva a že v organizaci  
setrvá, jenže přesně se naplňuje jeden z Murphyho  
zákonů, který říká: „Jestliže se nám něco konečně  
povedlo, v budoucnosti zjistíme, že by bylo lepší, 
kdyby se to nepovedlo.“. Zjistili jsme, že mezi námi je 
plno vypočítavých zubních techniků, kteří se na nás 
obrací, jen když něco potřebují. Nepochopili jednu 
zásadní věc: že Komora potřebuje co největší člen-
skou základnu, a to z jednoho prostého důvodu - 
úplně jinak vypadá vyjednávání na institucích, když 
zastupujete hrstku zubních techniků anebo když  
hovoříte jménem většiny zubotechnické obce.  
Nevíme, co bude dál, budoucnost nám není příliš  
nakloněna, v Parlamentu je projednáván nový zákon 
o zdravotnických prostředcích, který pokud bude 
schválen, ukládá zubnímu technikovi nové povinnosti 
a jednou z nich je podání žádosti o změnu registra-
ce do 1 roku od nabytí platnosti tohoto nového zá-
kona. Uvidíme, možná zase dojde k nárůstu členské 
základny KZT, ale narovinu takový nárůst nás netěší… 
Na druhou stranu jsme ale potěšeni tím, že až na vý-
kyv v roce 2012 zůstává členská základna stabilní a ne-
smírně si vážíme všech stálých členů KZT, zároveň si 
vážíme členů, kteří jsou aktivní a jakýmkoli způsobem 
se podílí na spolupráci s Radou KZT. Děkujeme všem, 
kteří přispívají do magazínu KZT, všem co nabízejí 
spolupráci v rámci kampaně na zviditelnění zubního 
technika a rovněž děkujeme i těm, co se sami inicia-
tivně zapojují a snaží se pomoci při řešení problémů 
vyskytujících se v našem oboru. Jedním z takových je 
například manžel členky KZT, který je dlouhodobě ne-
spokojen s postavením zubního technika, a který za-

dal na webových stránkách SANEPu průzkum veřej-
ného mínění z oblasti stomatologie.

Že nevíte co je SANEP?
SANEP je zkratka pro Středisko analýz a empiric-
kých průzkumů, které je prvním on-line výzkumným  
internetovým střediskem veřejného mínění v ČR.  
Jedná se o jedinečné získávání zásadních informací 
od více jak 200 tisíců registrovaných uživatelů, kteří se 
podílejí na jednotlivých průzkumech.

Jak zněly dotazy zadané do průzkumu a jaký byl ko-
nečný výsledek, uvádíme níže. 

Stomatologie
Za  stávající praxe pacient nezná ceník úkonů 
zubního lékaře, ani to, co platí pojišťovna. Mělo 
by být podle Vašeho názoru povinností zubního  
lékaře v  jeho ordinaci zveřejnit ceník svých  
úkonů a plateb pojišťovny? 

ANO 86,4 %
NE 5,2 %
NEVÍM 8,4 %
Celkem hlasovalo: 5345

Platba v zubní ordinaci
Stávající praxe - pacient platí v zubní ordinaci za 
práci lékaře i za výrobek ze zubní laboratoře na 
jednom účtu. Souhlasili byste, aby platby byly 
rozděleny? Tedy kolik je cena lékaře a kolik je 
cena laboratoře?

ANO 62,5 %
NE 13,5 %
NEVÍM 24 %
Celkem hlasovalo: 5415

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 
Výsledky anket zadávaných veřejností v rámci sek-
ce SANEP Public v žádném případě nelze považo-
vat za výzkumy či průzkumy s vypovídací hodno-
tou názoru reprezentativního vzorku obyvatel ČR. 
Z tohoto důvodu proto nelze chápat ani interpre-
tovat výsledky anket jako relevantní názor celospo-
lečenského spektra obyvatel České republiky. <<<

ČÍSLA, KTERá VáS mOŽNá bUDOU 
ZAjÍmAT…

registrováno zaplaceno podnikatel jednatel zaměstnanec důchodce

2010 860 747 688 13 121 6

2011 921 735 714 17 138 17

2012 1469 1367 1156 114 159 22

2013 1488 890 1165 117 157 25

>>> Vzhledem k  tomu, že se nezadržitelně blíží  
V. Sněm KZT ČR, který je volební, a  odstupující Rada 
by měla skládat účty za uplynulé volební období, tak 

jsme nechali sekretariátem zpracovat tabulku, která 
vypovídá o stavu členské základny KZT v uplynulých 
čtyřech letech.

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

Úspora za pilíře až desítky tisíc korun

BioCam®

• První technologie v ČR bez vlepených bazí

• Materiály titan, slitina Cr-Co nebo ZrO2

• K dispozici na přední systémy: LASAK Impladent®, Straumann® 
 Bone Level a synOcta®, NobelReplaceTM, NobelActiveTM, Astra Tech®

®

fax: +420 224 319 716 • e-mail: info@lasak cz • www.lasak

ch®
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Aktuálně

>>> Srdečně vás zveme na v pořadí 5. řádný Sněm, 
který je Sněmem volebním. Budete podrobně infor-
mováni, jaké kroky KZT podnikla během prodlou-
ženého ročního mandátu, co nás všechno čeká, ale 
hlavně si budete volit novou Radu KZT. Sněm bude 
opět probíhat v krásném prostředí hotelu PYRAMIDA, 
který se nachází v Praze 6 – Břevnově v klidné části 
Prahy, v blízkosti Pražského hradu a je svou polohou 
a vybavením ideálním místem zejména pro pořádá-
ní konferencí, sněmů a podobných akcí. Po zkušenos-
tech z minulých akcí, jako bylo „Infórum“ a loňský 
Sněm, kdy byla KZT překvapena příjemnou a profesi-
onální obsluhou a veškerými poskytnutými službami 
při zajištění akce, se do těchto prostor hotelu rádi zno-
vu vracíme.

Přijeďte si pro informace, je jich dost, i když některé 
jsou negativní. Ale přijeďte hlavně proto, abyste roz-

hodli ve volbách o budoucnosti vedení KZT. Přijeďte, 
abyste mohli udat směr, kterým se má KZT v následu-
jícím volebním období ubírat. Komora je vaše organi-
zace, Sněm je jejím nejvyšším orgánem, který musí ur-
čit, jak dále postupovat.

Před dvěma lety v rámci Sněmu jsme vám zajistili ško-
lení o bezpečnosti práce, a protože o toto školení byl 
velký zájem, rádi bychom tuto akci zopakovali a vám 
členům KZT ho věnovali zdarma jako bonus za to, že 
jste řádnými členy Komory a že vám není lhostejný 
osud zubního technika.

Udělejte si čas, obětujte jednu volnou sobotu a přijeď-
te, vždyť se jedná i o vaší budoucnosti. Děkujeme. 

V. ŘáDNÝ SNĚm KZT ČR - VOLEbNÍ

Program 
Volebního Sněmu KZT dne 26. 4. 2014   

Prezence: 9.00 - 10.00 hodin.
1) Zahájení, uvítání hostů
2) Schválení programu, volba mandátové a návrhové 
    a volební komise
3) Zpráva o činnosti za uplynulé období
4) Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2014    
5) Zpráva Revizní komise
6) Zpráva Mandátové komise

7) Dílčí zprávy: 
 Zákon o zdravotnických prostředcích 
   - nová registrace /diskuse 
 Informace o České komoře zdravotnických 
   pracovníků/diskuse
 Kampaň na zviditelnění profese zubního technika
   /diskuse
 Stížnost Asociační rady Asociace zdravotnických
   škol / diskuse

a další..

8) Představení kandidátů, VOLBY DO RADY KZT

9) PŘESTÁVKA (sčítání hlasů) 

10) Organizační záležitosti 
11) Diskuse
12) Vyhlášení výsledků voleb, představení nové Rady,
    schvalovací proces návrhu Rady na nového 
    prezidenta a viceprezidenta KZT
13) Návrh usnesení a jeho přijetí  
14) Závěr

ŠKOLENÍ na téma:
„Bezpečnost a ochrana zdraví v zubní laboratoři“ / 
účastníci obdrží 4 kredity a certifikát

jak se dostat na Sněm 2014?  

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 možné  
v okolí hotelu nebo na hotelovém parkovišti (300 
Kč/24 hod.).

Příjezd po R7 a D5: Itinerář od exitu č. 26 výjezd 
směr centrum
mírně vpravo po silnici I. třídy Karlovarská - 984 m 
rovně po silnici I. třídy Bělohorská - 573 m, Karlovar-
ská – 548 m, Bělohorská – 2.4 km, Patočkova - 1,6 km,  
vpravo po hlavní Pod Královkou - 256 m, vlevo po 
hlavní Bělohorská - 173 m, vlevo po ulici Gymnastic-
ká - 14 m, vlevo po hlavní Bělohorská - 100 m, OREA 
Hotel Pyramida

D1, D11, R10: Itinerář od křížení Jižní spojky a uli-
ce 5.května
rovně po rychlostní silnici Jižní spojka směr Barrandov 
- 5.3 km, Barrandovský most – 650 m, Strakonická – 
790 m, Dobříšská - 1,1 km, Tunel Mrázovka - 1,5 km, 
Městský okruh – 202 m, mírně vlevo po rychlostní sil-
nici Strahovský tunel - 2.0 km, rovně po silnici I. třídy 
Patočkova - 573 m, vlevo po hlavní Pod Královkou - 
256 m, vlevo po hlavní Bělohorská - 173 m, vlevo po 
ulici Gymnastická - 14 m, vlevo po hlavní Bělohorská 
- 100 m, OREA Hotel Pyramida

D8: Itinerář od přejezdu mostu Barikádníků
rovně po silnici I. třídy Argentinská - 197 m, vyjeďte 
po výjezdu MÚK Holešovice vpravo na silnici II. třídy 
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Aktuálně

Nejrychlejší trasa z autobusového nádraží Florenc:
Varianta č. 1:
Tramvaj č. 8 odjezd ze zastávky Florenc 9.03 hod., pří-
jezd na zastávku Hradčanská 9.18 hod.
Tramvaj č. 25 odjezd ze zastávky Hradčanská 9.20 
hod., příjezd na zastávku Malovanka 9.28 hod.
Celkový čas 25 min. cena 24,- Kč (interval linky č. 8 - 15 
min, linky č. 25 15 minut)
Varianta č. 2:
Metro – trasa „C“ směr Letňany odjezd 9.08 hod., pří-
jezd do zast. Vltavská 9.10 hod., přesun cca 1 min.
Tramvaj č. 25 odjezd ze zastávky Vltavská 9.12 hod, pří-
jezd na zastávku Malovanka 9.28 hod.
Celkový čas 20 min. cena 24,- Kč (interval metra 7-8 min.)

Nejrychlejší trasa ze zastávky Hlavní nádraží:
Varianta č. 1:
Metro – trasa „C“ směr Háje odjezd 9:02, příjezd do zast. 
Muzeum 9.03 hod., přestup na trasu „A“, přesun cca 2 
min., odjezd ze zast. Muzeum směr Dejvická 9.09 hod., 
příjezd na zastávku Hradčanská 9.15 hod., přesun 3 min.
Tramvaj č. 25 odjezd ze zast. Hradčanská 9.20 hod., pří-
jezd na zast. Malovanka 9.28 hod.
Celkový čas 26 min. cena 24,- Kč (interval metra 7-8 
min, linky č. 25 15 minut)
Varianta č. 2:
Metro - trasa „C“ směr Letňany odjezd 8.59 hod., pří-
jezd do zastávky Vltavská 9.03 hod., přestup cca 1 min.

mhD
Tramvajová zastávka mALOVANKA (trasa linek 22 a 25) se nachází přímo naproti hotelu OREA PYRAmIDA, 
Praha 6, Bělohorská 125/24.

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 Strojnická - 407 m, mírně 
vpravo po silnici I. třídy Veletržní - 391 m, rovně po sil-
nici I. třídy Milady Horákové - 2.3 km,  

Varianta č. 1.: vlevo po hlavní U Brusnice - 169 m, 
vpravo po hlavní Keplerova - 839 m, mírně vpravo po 

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

Trasa linky č. 25
Interval     15 minut

hlavní Dlabačov - 287 m, rovně po hlavní Bělohorská - 
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 

Zastávka Metro dojezd

Nádraží Hostivař 54 min.

Náměstí Míru M 28 min.

I. P. Pavlova M 26 min.

Štěpánská

Karlovo náměstí M 22 min.

Národní třída

Národní divadlo

Újezd

Hellichova

Malostranské nám.

Malostranská M 11 min.

Královský letohrádek

Pražský hrad

Brusnice

Pohořelec

Malovanka 

Zastávka Metro dojezd

Lehovec 40 min.

Hloubětín M 39 min.

Nádraží Libeň

Multiaréna Praha

Palmovka M 25 min.

Libeňský most

Pražská tržnice

Vltavská M 16 min.

Letenské nám.

Korunovační

Sparta

Hradčanská M 8 min.

Prašný most

Vozovna Střešovice

Hládkov

Malovanka 

Tramvaj č. 25 odjezd ze zastávky Vltavská 9.12 hod., 
příjezd na zastávku Malovanka 9.28 hod.
Celkový čas 29 min. cena 24,- Kč (interval metra 7-8 
minut, linky č. 25 - 15 minut)

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.)
Adresa:
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
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Pozvánka na školení bOZP konaného 
na V. Sněmu KZT ČR

Vážení,

dovolte mi Vás pozvat na seminář týkající se bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany 
se zaměřením na proškolení vedoucích pracovníků 
v těchto oblastech ve společnosti s pracovními po-
zicemi zubních techniků, kterému bude věnován 1,5-
2 hodinový prostor v rámci ročního setkání zubních 
techniků, kterou organizuje Komora zubních techniků.

V rámci tohoto semináře obdržíte studijní materiály 
a samotnou dokumentaci BOZP a PO v níže uvede-
ném rozsahu:
 Vytištěnou prezentaci 
 Osnovy školení pro vedoucí pracovníků BOZP a PO
 Prezenční listiny pro vedoucí pracovníky BOZP a PO
 Osnovy školení pro řadové pracovníky – nástup 
a periodické školení BOZP a PO
 Prezenční listiny pro řadové pracovníky – nástup
   a periodické školení BOZP a PO
 Organizační zajištění BOZP a PO
 Pracovní rizika

Oblast BOZP a PO Vám přiblíží osoba odborně způso-
bilá poradenské společnosti QEMS s.r.o. (www.QEMS.
cz) pomocí vhodně připravené prezentace za pomo-

ci vizualizace dataprojektoru, případně bude puštěna 
DVD projekce.

Základní probírané oblasti BOZP:
  Kategorizace prací
  Pracovní rizika, jejich stanovení a vyhodnocení
  Používání osobních ochranných pracovních pomůcek
  Řízení pracovních úrazů a nemoci z povolání
  Zakázané práce
  Používání bezpečnostních značek a signálů
  Oblast alkoholu a toxikománie
  Výrobní a pracovní prostředky a zařízení
  Pracoviště a pracovní prostředí
  Organizace práce a pracovní postupy

Základní probírané oblasti PO:
  Začlenění do požárního nebezpečí a z toho vyplý-
vající rozsah dokumentace PO
  Zdolávání požárů
  Prevence zahoření

Doufáme, že školení pro Vás bude přínosem a pomů-
že Vám oblast BOZP a PO přiblížit a předat relevantní 
dokumenty potřebné pro běžný provoz společnosti 
z pohledu BOZP a PO.

Za školitele
Ing. Veronika Dolejší, jednatel QEMS s.r.o.
info@qems.cz.

Aktuálně

KANDIDáTI DO RADY KZT ČR

Příjmení a jméno: 
ČERNá jANA 

Datum narození: 8. 8. 1961

Název a adresa zubní laboratoře: 
Stomatologická laboratoř jana Černá
Praha 2, Šmilovského 4

Pracovní pozice: podnikatel, vedoucí oboru AZT  
a DZT na VOŠZ a SZŠ Praha 1 
(uveďte zda jste podnikatel, zaměstnanec, jednatel, MD nebo  
důchodce)

Délka výkonu povolání zubního technika: 34 let

Specializace: Fixní náhrady

Stručný profil: 
1980 – maturita – zubní technik
Práce v zubní laboratoři na PRAZE 3
1989 – PSS Brno – fixní náhrady
1993 – současnost - soukromá laboratoř
2009 – konkurz na vedoucí oboru – nástup do školy
2010 – současnost -  vedoucí oboru
2010 – doplňkové pedagogické studium
2012 – pedagogická fakulta UK

V Praze dne 31. 1. 2014

Přihláška k registraci kandidáta do Rady KZT ČR

VOLBy
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Příjmení a jméno: 
KROUPOVá Naděžda

Datum narození:  10. 8. 1961

Název a adresa zubní laboratoře: 
Naděžda Kroupová, Čajkovského 2086/10,  
787 01 ŠUmPERK

Pracovní pozice:  OSVČ 
(uveďte zda jste podnikatel, zaměstnanec, jednatel, MD nebo  
důchodce)

Délka výkonu povolání zubního technika:  31 let

Specializace:  Čelistní ortopedie

Stručný profil: 
Vdaná, 1 dítě – vystudovala jsem SZŠ v Ostravě, poté nastou-
pila do OÚNZ Přerov na fixní náhrady. Po roce jsem přešla 
do OÚNZ Šumperk na snímací náhrady, kde s pauzou 1 roku 
mateřské jsem působila 10 let. Na začátku roku 1992 jsem 

VOLBy

odešla do Kanady do Toronta, kde jsem byla zaměstnaná  
v zubní laboratoři DeLuca dental laboratories necelé tři roky. 
Po návratu do České republiky jsem začala pracovat jako 
OSVČ v oboru ortodoncie a následně absolvovala speciali-
zační studium čelistní ortopedie. Oboru ortodoncie se vě-
nuji doposud.

Od vzniku Komory zubních techniků pracuji v Radě KZT.  
Dva roky jsem působila jako šéfredaktorka magazínu „komo-
razt“, starám se o chod webových stránek a částečně se také 
věnuji oblasti legislativy. Výzvou se mi stal počítač a různé 
počítačové programy převážně grafické, které již dnes řadím 
mezi své oblíbené zájmy. Ráda si přečtu hezkou nebo pouč-
nou knihu, baví mě ruční práce, ale i ve sportu se najde oblí-
bená disciplína plavání. 

Mým krédem je: 
Co můžeš udělat zítra nebo pozítří, udělej raději ihned.

V Šumperku, dne 30. 1. 2014

Přihláška k registraci kandidáta do Rady KZT ČR

Příjmení a jméno: 
mgr. et mgr. Světlana Frantová, RZT 

Datum narození: 26. 3. 1969

Název a adresa zubní laboratoře: 
SZŠ a VOŠZ Ostrava, p.o. jeremenkova 2, 
703 00 Ostrava

Pracovní pozice: Zaměstnanec – vyučující 
odborných předmětů, metodik pro marketin-
govou činnost VOŠ
(uveďte zda jste podnikatel, zaměstnanec, jednatel, MD nebo  
důchodce)

Délka výkonu povolání zubního technika: 26 let

Specializace: Fixní a snímatelné náhrady

Příjmení a jméno: 
Kujanová Lenka  

Datum narození: 9. 5. 1968

Název a adresa zubní laboratoře: 
Volešáková Anna, boženy Stárkové 651, 
156 00 Praha-Zbraslav 

Pracovní pozice: zaměstnanec
(uveďte zda jste podnikatel, zaměstnanec, jednatel, MD nebo  
důchodce)

Délka výkonu povolání zubního technika: 16 let

Specializace: fixní a snímací protetika 

Stručný profil: 
Vzdělání zubního technika jsem získala na SZŠ v Ostravě. 
Do roku 2003 jsem pracovala jako zubní technik ve třech 
zubních laboratořích. Během této doby jsem získala specia-
lizaci na fixní a snímatelné náhrady v NCO NZO v Brně. V roce 
2002 jsem na SZŠ a VOŠZ v Ostravě začala externě vyučovat 
na oboru zubní technik. Od roku 2003 na téže škole půso-
bím jako vyučující odborných předmětů. V roce 2009 jsem 
dokončila studium na Pedagogické fakultě Univerzity Pa-
lackého v Olomouci v oborech Učitelství sociálních a zdra-
votních předmětů pro střední odborné školy, Pedagogika- 
Správní činnost. Jsem registrovaný zubní technik a během 
své 26 leté praxe jsem se zúčastnila řady odborných školení, 
kurzů a seminářů doma i v zahraničí.

Ve Frýdku-Místku dne 31. 1. 2014

Stručný profil: 
Po absolvování Střední zdravotnické školy v Ústí nad Labem 
jsem začala pracovat na poliklinice v Mělníku, kde náplní mé 
práce byla výroba částečných náhrad. Odtud jsem přešla 
na polikliniku v Železném Brodě, kde jsem se věnovala vý-
robě fixní protetiky. Po absolvování odborných kurzů a zís-
kání certifikátů jsem se stala registrovaným zubním tech-
nikem pracujícím bez odborného dohledu a v posledních 
letech jsem na poliklinice v Železném Brodě pracovala jako 
vedoucí zubní technik. Také jsem v posledních letech absol-
vovala několik kurzů v oblasti dentální hygieny. Jsem člověk 
komunikativní, mám cit pro detail a organizační schopnosti. 
K mým zálibám patří sportovní aktivity, cestování, fotogra-
fie a tanec.

V Kralupech nad Vltavou dne 30. 1. 2014

Přihláška k registraci kandidáta do Rady KZT ČR

Přihláška k registraci kandidáta do Rady KZT ČR
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Příjmení a jméno: 
SEIDLOVá Alexandra

Datum narození: 5. 1. 1956

Název a adresa zubní laboratoře: 
Alexandra Seidlová, Dentalex labor, Svatopluka 
Čecha 1423; Žatec

Pracovní pozice: OSVČ 
(uveďte zda jste podnikatel, zaměstnanec, jednatel, MD nebo  
důchodce)

Délka výkonu povolání zubního technika: 34 let

Specializace: Fixní náhrady

Příjmení a jméno: 
Svorad marián

Datum narození: 18. 7. 1974

Název a adresa zubní laboratoře: 
PetrOrtho s.r.o., Uruguayská 3, Praha 2, 120 00

Pracovní pozice: Zaměstnanec 
(uveďte zda jste podnikatel, zaměstnanec, jednatel, MD nebo  
důchodce)

Délka výkonu povolání zubního technika: 22 let

Specializace: ortodoncie

Příjmení a jméno: 
ZAPLETAL Petr

Datum narození: 12. 3. 1978

Název a adresa zubní laboratoře: 
Zubní laboratoř Petr Zapletal, mánesova 3, 
30100 Plzeň

Pracovní pozice: OSVČ
(uveďte zda jste podnikatel, zaměstnanec, jednatel, MD nebo  
důchodce)

Délka výkonu povolání zubního technika: 17 let

Specializace: fixní a snímatelné náhrady

Stručný profil: 
Pro Komoru zubních techniků pracuji od jejího vzniku. 
Od roku 2010 působím v pozici prezidenta. V této pozici se 
snažím oslovovat kolegy zubní techniky, aby si více vážili své 
práce, a snažím se v nich probudit jejich profesní čest. Sna-
žím se pojmenovat problémy a navrhovat řešení. Špatně 
nastavená cenová a mzdová politika, nevhodná legislativa 
v oblasti vzdělávání a další bolavá místa. Bohužel i přes veš-
kerou snahu se mému vloženému úsilí nedostává příliš velké 
odezvy, což mě vedlo v poslední době k rozhodnutí, že se již 
dál nebudu osobně angažovat. Vzhledem k tomu, že se ne-
našel dostatek nových kandidátů, hrozí dle Stanov, že bude 
současná Rada KZT muset pokračovat v současné podobě 
i bez voleb. Toto nepovažuji za vhodné, a proto považuji 
za nutné, pokusit se získat vaši důvěru v řádných volbách. 
Pokud budu zvolena, chci pokračovat v tom, co jsem začala, 
aby myšlenka jedné profesní organizace nezanikla.  Zároveň 
budu hledat nové zubní techniky, kteří budou ochotni se za-
pojit do práce pro Komoru.  

V Žatci, dne 30. 1. 2014 

Stručný profil: 
Studium na Střední zdravotnické škole v Bratislavě v le-
tech 1988 – 1992, obor zubní technik, ukončeno maturitou. 
Po skončení školy 2 letá praxe na Poliklinice Strečnianska 
v ortodontické laboratoři. Základní vojenská služba v Ži-
line. Od roku 1996 zaměstnán v Praze ve společnosti Orto-
dent s.r.o. Od roku 2000 do současnosti zaměstnán v Praze 
ve společnosti PetrOrtho s.r.o. Absolvování Specializačního 
studia v Brně v roce 2006, obor ortodoncie. Organizátor od-
borných praktických školení v ortodoncii, odborný redaktor 
časopisu Komorazt. cz, aktivní účastník kongresů České or-
todontické společnosti, Jihočeských ortodontických setká-
ní, Stomateam fóra, PDD, apod.

V Praze, dne  31. 1. 2014

Stručný profil: 
Jsem ženatý, mám dvě děti. Vystudoval jsem SZŠ v Karlo-
vých Varech, poté jsem nastoupil v Plzni do zubní labora-
toře MUDr. Kotinové, kde jsem pracoval jako zaměstnanec. 
V roce 2002 jsem absolvoval specializaci na fixní náhrady 
a v roce 2004 na snímatelné náhrady. Od roku 2005 pracuji 
jako OSVČ se zaměřením na fixní i snímatelné náhrady.

V Radě Komory zubních techniků pracuji od jejího vzniku. 
Od roku 2010 se podílím na plnění jednotlivých úkolů jako 
vicepresident KZT ČR. Kromě rodiny a práce, pokud zbyde 
trocha času, věnuji se ještě ochotnickému divadlu.

V Plzni dne 31. 1. 2014

Přihláška k registraci kandidáta do Rady KZT ČR

Přihláška k registraci kandidáta do Rady KZT ČR

Přihláška k registraci kandidáta do Rady KZT ČR

VOLBy
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Příjmení a jméno: 
Wrchlabský Petr

Datum narození: 27. 3. 1965

Název a adresa zubní laboratoře: 
WIRChT s.r.o., Pernštejnské jestřabí 5, 529  61, 
okr. brno - venkov

Pracovní pozice: jednatel společnosti
(uveďte zda jste podnikatel, zaměstnanec, jednatel, MD nebo  
důchodce)

Délka výkonu povolání zubního technika: 23 let

Specializace: fixní náhrady

Stručný profil: 
SOU: automobilní, EL. elektro maturita, SZŠ Brno, Merhauto-
va, maturita. Atestace: 94-95

V letech 1991-93 zaměstnán na II. Stom. klinice, dále v růz-
ných soukromých laboratořích až do r. 1994, kdy jsem zalo-
žil společně s dr. Awadem společnost AV-Dent s.r.o., která 

se zabývala komplexní záchovnou i protetickou péčí. Sám 
jsem v roce 2007 založil samostatnou společnost Wircht 
s.r.o., ve které působím dodnes jako jednatel i zaměstnanec. 
Zároveň studuji dálkové studium na VŠ Sv. Alžběty v Bratisla-
vě. Dnes pro nízké ceny na našem trhu, pracuji v Německém 
Edenkoben jako specialista na fixní protetiku v jedné privát-
ní laboratoři.

Za poslední 4 roky jsem za svoji působnost v Radě Komo-
ry dospěl k přesvědčení, že při jednání se Stomatologickou 
Komorou není možné pokračovat dosavadním způsobem. 
Komora vyčerpala všechny zákonné možnosti na zlepšení 
vztahů a nápravu finančního stavu našich výrobků.Vzorem 
je mi Německý systém, kde lékařova provize z protetické-
ho výrobku nepřesahuje 30  %! Rád bych se zasadil o takový 
model i v našem prostředí. Tato změna by značným způso-
bem ovlivnila a přetransformovala celou stomatologickou 
péči v naší zemi. 

V Litavě dne 31. 1. 2014

Přihláška k registraci kandidáta do Rady KZT ČR

VOLBy

V. SNĚM KZT ČR
volební

který se koná v sobotu 
26.4.2014

v hotelu 

PYRAMIDA

Srdečně Vás všechny zveme na

OREA HOTEL PYRAMIDA ****
BĚLOHORSKÁ 125/24, PRAHA 6 - BŘEVNOV
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>>> Moderátorka: Ráda bych v našem pořadu živě 
z Palládia přivítala mého prvního dnešního hosta, 
a je jím paní Alexandra Seidlová, prezidentka Komory 
zubních techniků. Dobrý den.

Paní Seidlová: Dobrý den.

Moderátorka: Abych Vás stručně představila, Vy 
jste zubní technik, máte soukromou laboratoř v Žatci  
i v Praze a od roku 2010 jste se stala prezident-
kou Komory zubních techniků, jak už jsem řekla, ale 
dnes jsem si Vás pozvala, abychom probraly téma 
obor „zubní technik“. Jelikož se teď posílají přihlášky 
na střední školy, tak jak je to s tímto oborem.

Paní Seidlová: Obor zubní technik může se vystudo-
vat dvěma možnými způsoby: může po absolvování 
základní školní docházky po deváté třídě nastoupit 
žák na normální čtyřletou zdravotní školu a vystudo-
vat čtyřletý obor „asistent zubního technika“, anebo 
druhá možnost je – po absolvování jakékoliv školy  
s maturitou může maturant nastoupit na vyšší odbor-
nou školu a vystudovat obor „zubní technik“, který 
ukončí titulem „DiS.“, jako diplomovaný specialista.

Moderátorka: Aha, tak v tom případě máme dva 
obory, máme „asistent zubního technika“ a přímo 
konkrétně tedy „zubní technik“. Jaký je v tom rozdíl?

Paní Seidlová: Je v tom velký rozdíl, ten spočívá 
především v těch kompetencích toho jednotlivého  

absolventa, protože jak už vyplývá z toho názvu, asis-
tent zubního technika nemůže pracovat samostatně, 
bez odborného dohledu, musí pracovat pod nějakým 
odborným dohledem, nejlépe samozřejmě zubního 
technika, jemu jakoby k ruce - jak se z toho názvu už 
v podstatě dá odvodit. Což samozřejmě vede k tomu, 
že absolventi tohoto čtyřletého studia potom dál po-
kračují na tu vyšší odbornou školu a dodělávají si dal-
ší tři roky vzdělání na té vyšší odborné škole, aby se  
z nich stal plnohodnotný zubní technik, protože je-
dině tak můžou v budoucnu dosáhnout na privátní 
podnikání. 

Moderátorka: Co byste tedy doporučila těm, kteří se 
hlásí na studium právě „zubního technika“?

Paní Seidlová: V první řadě bych doporučila všem, 
kdo mají zájem o toto studium, aby se lépe seznámili  
s oborem, protože povědomí veřejnosti o tom, co 
znamená práce zubního technika je velmi zkreslené. 
A takový žadatel o studium by měl mít lepší předsta-
vu o tom, do čeho vlastně jde, protože to studium je 
velmi náročné, je náročné jak pro samotného studen-
ta, tak pro školu jako takovou, protože se zpracovávají 
velmi drahé materiály – na té škole musí být speciální 
přístrojové vybavení a samozřejmě i ti učitelé musí mít 
jako odbornou výbavu, takže to studium je velmi dra-
hé a je potom smutné, když ten žák až v průběhu stu-
dia zjistí, že ta práce mu nesedí, že se mu to nelíbí a že 
to dělat nebude. A absolvent takto prestižního studia, 
takto specializovaného studia, když už v průběhu stu-

ROZhOVOR PREZIDENTKY KZT ČR NA 
TV POhODA ZE DNE 28. 1. 2014 

(přepis živého vysílání)
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dia zjistí, že tu práci nechce dělat, tak je to tedy velmi 
kontraproduktivní.

Moderátorka: Tak abyste konkrétně věděli, jak tato 
práce vypadá, tak my pro Vás máme videoukázku, jak 
se vyrábí zubní protézy – pokud se nepletu – je to tak, 
dalo by se to tak říct, pojďme se na to podívat. 

VIDEOUKÁZKA

Moderátorka: Právě jsme viděli ukázku výroby zub-
ních protéz. Mohla byste nám malinko konkrétně tro-
šičku popsat, v čem tedy spočívá výroba, jak konkrét-
ně se to vyrábí?

Paní Seidlová: No tak, jak jste viděli na tom videu, tak 
lehce v náznacích: toto bylo video z jedné z nepres-
tižnějších zubních laboratoří v České republice, jejím 
šéfem je pan Jakub Hošek, což je elitní zubní technik 
a ta laboratoř a její práce samozřejmě podle toho také 
vypadají. Mají vysokou špičkovou úroveň. Jak se vyrá-
bí zubní náhrady: každá  zubní náhrada má specializo-
vaný postup, jak k ní dospět, každá korunka se vyrá-
bí trošku jiným způsobem a snímatelné náhrady zase 
mají úplně jinou proceduru, než se dostaneme k finál-
nímu výrobku, principielně spočívá celá ta procedura 
v tom, že lékař sejme otisk dutiny ústní, kterou máte 
a pošle nám ten otisk do laboratoře a my si speciali-
zovaným postupem vyrobíme (což jste viděli i na tom 
videu) vyrobíme si model, abychom získali duplikát té 
Vaší situace v ústech a na ten model vytváříme potom 
ty jednotlivé zubní náhrady. 
Moderátorka: Pojďme se vrátit k tomu studiu zubní-
ho technika. Jaké jsou podmínky pro přijetí žáka? Jsou 
tam nějaké speciální požadavky? 

Paní Seidlová: Ano, dříve byly neodmyslitelnou sou-
částí přijetí studenta na tento obor talentové zkouš-

ky. Talentové zkoušky měly prověřit výtvarný talent 
jednotlivého studenta, měly prověřit jeho prostoro-
vé cítění, jak je schopen vnímat barvy a tvar. Na těch 
talentových zkouškách se překreslovaly různé tvary 
v měřítku 1 : 10, nebo se ze sádrové kostičky vyřezával 
zadaný tvar, třeba buď konkrétní zoubek nebo šacho-
vá figurka, nebo tak něco, nebo se kroutil podle před-
lohy drát, přesně podle daného profilu, ale jak jsem 
tedy zjistila, některé školy od talentových zkoušek 
v současné době dokonce upustily, což je pro mně 
naprosto nepochopitelné a považuji to za velkou chy-
bu, protože právě ta talentová zkouška by měla pro-
věřit toho studenta, jestli vůbec na to studium má 
a když potom přesto, že není prověřen talentově, tak 
na studium se dostane, pak v průběhu studia zjistí, že 
mu to prostě vůbec nejde, protože ačkoliv je velmi 
dobrý student, tak prostě nemá výtvarné cítění, ani 
nadání, tak přesně, jak jsem říkala v úvodu, tak je to 
škoda, když ten student školu sice dokončí, ale ví, že 
ten obor nikdy provozovat nebude.

Moderátorka: Kdybyste se náhodou chtěli stát zub-
ním technikem, tak dávejte pořádně pozor, proto-
že Alexandra Seidlová, prezidentka Komory zubních 
techniků, nám přišla povykládat, jak je to s příjimačka-
ma a celkovým studiem. To jsme už malinko probraly, 
ale pojďme si teď říct, jak je to s uplatněním v praxi 
potom, po tom studiu vlastně? 

Paní Seidlová: To je zásadní a velký problém. S uplat-
něním v praxi, proto jsem říkala na začátku, že by si ka-
ždý zájemce o studium měl nejdřív trošičku ten obor 
přiblížit. Ideální by bylo, než se rozhodne obor studo-
vat, tak ideální by bylo, kdyby navštívil nějakou nejbliž-
ší zubní laboratoř ve svém okolí a nechal se trošičku 
seznámit s tím, prostě co ta práce zubního technika 
obnáší, to je jedna věc a druhá věc – měl by se také 
seznámit s tou situací a stavem na trhu, jestli vůbec 

Aktuálně
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v době, kdy bude potom absolvovat školu, jestli je 
vůbec možnost, že získá pracovní místo. Což je velký 
problém, protože získat práci po absolvování studia se 
daří jenom mizivému procentu absolventů.

Moderátorka: Já bych se zeptala, kolik vlastně škol 
vyučuje tento obor?

Paní Seidlová: To je ten hlavní důvod, proč existuje 
tento problém – je v podstatě v tom velkém počtu 
těch škol.

Moderátorka: Já bych chtěla jenom podotknout, 
pojďte teda k těm počtům, jak je to tady s těmi škola-
mi u nás a i v zahraničí?

Paní Seidlová: Jak jsem říkala, ten velký problém spo-
čívá ve velkém počtu škol. Pro demonstraci bych Vám 
řekla asi tolik: Holandsko, které má asi 16,7 mil. obyva-
tel, má na tento počet obyvatel jednu školu. Dánsko, 
které má 5,5 mil. obyvatel, má také jednu školu, Nor-
sko, které má 4,6 mil. obyvatel, já jsem si to tady do-
konce vypsala, abych Vás informovala správně, takže 
Norsko, které má 4,6 mil. obyvatel, má také jednu ško-
lu, Švýcarsko se 7,6 mil. obyvatel má dvě školy a po-
slouchejte dobře, Česká republika s 11 mil. obyvatel, 

má v tuto chvíli 11 zdravotních škol, které vyučují obor 
„zubní technik“, plus jednu privátní a plus v nedávné 
době získala další škola akreditaci k vyučování oboru 
„asistent zubního technika“. Takže je jich dohromady 
13.

Moderátorka: Tak to je ale neuvěřitelné číslo, v zahra-
ničí je to průměrně 1 – 2 školy a u nás dokonce 13.
Paní Seidlová: Ano.

Moderátorka: Tak to je neskutečné číslo. Pojďme 
tedy zpátky k tomu číslu. Já už ho tady neprozra-
dím ještě jednou, abych nenapověděla, ale to číslo je 
opravdu neskutečné. Tady je více zubních techniků, 
než je možno, aby se v praxi uživilo, co s tím tedy?

Paní Seidlová: Problém je právě, že těch absolven-
tů, kteří vychází ze školy je velmi mnoho a proto jsem 
hovořila o tom, že velmi nízké procento absolventů 
se uplatní v praxi. To je problém číslo jedna, zkrátka 
že jich absolvuje ten obor mnohem víc, než je mož-
né, aby se v praxi uplatnili. Druhý problém, proč mla-
dí lidé do oboru nenaskakují, nebo proč z něj rych-
le utíkají, jsou mzdy. Bohužel, ten náš obor je téměř 
ze 100 % privátní, to znamená, že se každý musí uživit 
a absolvent, než se z něj stane skutečný zubní technik, 
tak musí projít dlouhou cestu. Je to všechno v pod-
statě ta naše práce takové řemeslo. Takže je to o praxi, 
o praxi, o praxi. Ten zubní technik, když vyjde ze školy, 
tak musí ještě na sobě poměrně dlouho pracovat, než 
se z něj stane plnohodnotný zubní technik, který je 
schopen nabídnout jako kvalitní práci. To znamená, že 
ti absolventi, když přijdou do praxe, tak dostanou ma-
ximálně státem zaručenou mzdu minimální, která činí 
u těch asistentů zubního technika 10 800,- Kč a u těch 
DiS., u těch absolventů té vyšší odborné školy, u těch 
zubních techniků plnohodnotných je to 12 000,- Kč, 
takže to není žádná vysoká částka. Dneska mladí lidé 
chtějí hned jako vyšší výdělky, protože už jenom ná-
jem zaplatit z takového výdělku je velký problém, sa-
mozřejmě. Čili se nám stává, že než se z toho absol-
venta stane kvalitní zubní technik, tak uteče. Protože 
nevydrží ten tlak, protože ten tlak je obrovský, za málo 
peněz se po něm chce odborná práce. Začíná samo-
zřejmě na těch drobných pracech, které nejsou z dra-
hého materiálu a znamená to tím pádem, že když dělá 
ty práce z levného materiálu, takové ty obyčejnější, tak 
ta mzda taky není žádný zázrak. Takže velmi dlouho 
trvá, než přeskočí ten moment, kdy si na sebe už  vy-
dělá, na tu svoji mzdu. A to je právě ten bod zlomu, 
který rozhoduje o tom, že ti mladí lidé ten tlak nevydr-
ží a utečou z oboru. 

Moderátorka: Tak v tom případě tedy my Vám přeje-
me méně konkurence, ale kvalitní konkurence hlavně. 
Děkujeme za, že jste přišla na rozhovor. Určitě velice 
důležité informace pro naše diváky, kdyby náhodou 
se zubním technikem chtěli stát, tak si to pořádně roz-
myslete. Moc Vám děkuji a hodně štěstí.

Paní Seidlová: Já taky děkuji za pozvání, mějte se 
krásně, nashledanou. <<<
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>>> Členové asociační rady, která je výkonným or-
gánem Asociace zdravotnických škol, sdružující zdra-
votnické školy v České republice, se rozhodli na svém 
jednání dne 11. února 2014 v Praze přijmout usnesení 
k zavádějícímu a subjektivnímu vyjádření prezidentky 
Komory zubních techniků ČR paní Alexandry Seidlové, 
jež uvedla v živém vstupu pro TV Pohoda dne 28. led-
na 2014 v pražském Palladiu. Televizní šot je umístěn 
na  webové stránce KZT a  takto zveřejněný poškozu-
je nejen samotný obor zubní technik ve vzdělávacích 
programech středních a  vyšších odborných škol, ale 
také samotné zdravotnické školy, které vzdělání v uve-
dených oborech vzdělání poskytují.

1. Kompetence absolventů: Nesouhlasíme s výro-
kem, že absolvent oboru vzdělání Asistent zubního tech-
nika je tzv. pouze „k ruce“ zubnímu technikovi, protože 
pracuje pod odborným dohledem: dochází zde k myl-
nému výkladu zákona č. 96/2004 Sb. o výkonu povolání 
pod odborným dohledem (nikoli pod přímým vedením). 
Paní A. Seidlová nebere v úvahu odborné kompetence 
absolventa Asistenta zubního technika tj. provádět čin-
nosti v rámci léčebné a preventivní péče pod odborným 
dohledem zubního technika nebo zubního lékaře (zho-
tovování zubních náhrad a ortodontických pomůcek a dal-
ších stomatologických výrobků; provádění oprav zubních 
náhrad a ortodontických pomůcek a dalších stomatologic-
kých výrobků; zpracovávání všech hlavních a  pomocných 
materiálů užívaných v zubním lékařství; obsluha zdravotnic-
kých přístrojů a ostatních zařízení zubní laboratoře, včetně 
jejich údržby). Z uvedených kompetencí vyplývá, že asi-
stent zubního technika není pouze pomocníkem zub-
ního technika.

2. Vysoký počet škol s oborem zubní technik a je-
jich uplatnění v  praxi: Jde o zavádějící informaci, 
neboť některé školy otevírají obory AZT a DZT jednou 
za dva roky. Jde o regionální záležitost v kompetenci zři-
zovatelů a zaměstnanost absolventů se rovněž regionál-
ně odlišuje. Nezaměstnanost v oborech Asistent zubní-
ho technika/Diplomovaný zubní technik je ve většině 
krajů téměř nulová. Úřady práce dosud nevykazují žád-
ný nárůst nezaměstnaných ve zdravotnických oborech. 
Jako zavádějící informaci shledáváme počty absolven-
tů AZT, protože většina absolventů AZT pokračuje dále 
ve studiu oboru DZT. Jde tedy o identické bývalé žáky 
oboru AZT a zdravotnické školy jsou tak fakticky saturo-
vány z vlastních zdrojů.

3. Odklon od  odbornosti a  současné trendy 
ve vzdělávání: V dnešní globalizované společnosti se 
vlivem trendů tzv. západního světa mění priority součas-
né generace i v otázkách získávání vzdělání a jejich kariér-
ního povědomí. Žáci na středních školách se často tepr-
ve tzv. hledají a snaží se profesně zorientovat a etablovat. 
Není proto žádnou výjimkou, pokud žáci obor předčas-
ně opouštějí a vybírají si ze široké škály jiných atraktivních 
oborů. Určité procento fluktuace a transferů žáků napříč 
(i atraktivními a tzv. drahými) obory je běžným trendem 
v mnoha profesích u nás i v zahraničí. 

4. Otázka volných pracovních míst: Názor paní Sei-
dlové, že by si měli budoucí žáci a studenti oborů AZT 
a DZT zjišťovat, zda budou mít pracovní uplatnění, je 
v dnešní době neakceptovatelný. Nelze predikovat, jaký 
bude vývoj v oboru ve výhledu 5 – 10 let. Vývoj závisí 
na mnoha faktorech, jako je např. fluktuace zaměst-
nanců v laboratořích, odchody do důchodu, mateřské 
dovolené, počet zubních lékařů apod.). Problém za-
městnatelnosti absolventů je obecným jevem v naší 
společnosti a netýká se pouze oboru zubní technik, ale 
obecně všech oborů středních a vysokých škol – viz po-
slední statistika o varovném počtu 630 tisíc nezaměstna-
ných v ČR! Otázka zaměstnatelnosti je celorepublikový 
problém, tudíž apel paní Seidlové k budoucím žákům 
a studentům, aby si dopředu zjišťovali, zda budou za-
městnáni a kolik si vydělají s tím, že prakticky nemají šan-
ci být zaměstnaní a že si málo vydělají, můžeme považo-
vat za diskriminační a vážně poškozující argumenty pro 
obor zubní technik.

5. Talentové zkoušky: Paní Seidlová uvádí z neznalos-
ti školské legislativy nepřesný termín talentová zkouška, 
kterou vykonávají pouze uchazeči o umělecké obory. 
U technických oborů AZT a DZT se jedná o zkoušku ma-
nuální (praktické) zručnosti, která je (s výjimkou dvou pří-
padů) obligátní a nedílnou součástí přijímací zkoušky, při 
níž uchazeč prokazuje základní kompetence ke zvládnu-
tí praktické náplně oboru. Zde zcela výjimečně souhla-
síme s vyjádřením paní Seidlové, že jedním z hlavních 
kriterií pro přijetí uchazeče je prokázání manuální a tech-
nické zručnosti uchazeče a uchazeči musí prokázat před 
přijetím praktickou zručnost.

6. Otázka nástupních platů: Nástupní platy jsou 
obecně na nízké úrovni ve všech oborech. Ve všech pro-
fesích je nutné prokázat své schopnosti a dovednosti, 
na základě kterých je zaměstnanec adekvátně odmě-

USNESENÍ ASOCIAČNÍ RADY ASOCIACE 
ZDRAVOTNICKÝCh ŠKOL ČR
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ňován. Není možné paušalizovat, ale ani srovnávat pří-
jmy ve státním (tabulkové platy) a soukromém sektoru 
(smluvní platy). Např. absolventky oboru diplomovaná 
všeobecná sestra jsou v některých nemocnicích přijímá-
ny na pozice oboru zdravotnický asistent, kdy prioritou 
je ekonomická úspora (nižší platové zařazení). Z toho lze 
vyvozovat, že k identické situaci může docházet i v dal-
ších oborech, AZT a ZT nevyjímaje.

7. Závěr:

Vyjádření paní Seidlové vyznělo jednoznačně jako:

- propagační (s průvodními obrazovými materiály 
z vlastní soukromé laboratoře preferuje paní Seidlová 
vlastní osobu)
- konkurenční (jednostranná kritika existence státních 
vzdělávacích zařízení, jejichž početní absolventi berou 
práci živnostníkům ve stejné profesi)
- desinformační (nepřesné a zavádějící informace bez 
podpůrných statistických argumentů pouze v rovině ne-
průkazných vlastních názorů)
- neprofesionální (pokud paní Seidlová vystupuje 
jako reprezentantka profesní komory, musí jasně uvá-
dět její stanoviska podložená argumenty a odlišit je 
od svých soukromých názorů. Je neprofesionální použí-
vat ve svých vyjádřeních terminologii (např. ze školské le-
gislativy) a výroky, které jsou nepřesné a zkreslují situaci.
- nevyvážené (přesto, že se „druhá strana“ neměla mož-
nost k uváděným argumentům veřejně vyjádřit, byla re-
portáž zveřejněna jako tzv. jediná pravda na oficiálních 
stránkách Komory zubních techniků)
Prezidentka KZT paní Alexandra Seidlová se opakova-

ně veřejně, jednostranně a kriticky vyjádřila (viz článek 
v odborném periodiku KZT na téma mezinárodní soutěž 
zubních techniků) k úrovni, kvalitě a způsobu vzdělávání 
zubních techniků ve zdravotnických školách ČR. 

Asociace zdravotnických škol (dále jen AZŠ) považuje vý-
roky paní prezidentky za nešťastné a kontroverzní. AZŠ 
ČR uvítala před několika lety vznik KZT a těšila se na vzá-
jemnou úzkou spolupráci mezi školami a profesní orga-
nizací. Nyní převažuje rozčarování z veřejného vystupo-
vání nejvyšší představitelky této profesní organizace. 

Asociační rada AZŠ konstatuje, že pokud budou před-
stavitelé KZT pokračovat v trendu osočování a veřejné 
diskreditace našich vzdělávacích institucí a KZT se ne-
distancuje od zavádějících a v posledním případě i dis-
kriminačních vyjádření paní prezidentky, učiní Asociace 
zdravotnických škol adekvátní opatření na svou obranu.   

Usnesení bude postoupeno MŠMT, MZ ČR, prezidentovi 
UZS ČR, předsedkyni AVOŠ, předsedovi Akreditační ko-
mise MŠMT. <<<

V Praze 11. 2. 2014
PhDr. Karel Štix, v. r.

Předseda Asociace zdravotnických škol
Místopředseda Asociace VOŠ

Rada na svém jednání dne 26. 2. 2014 dospěla k tomu-
to stanovisku: 

Vystoupení prezidentky KZT ČR Alexandry Seidlové, 
dne 28. 1. 2014, v živém vstupu TV Pohoda z  pražské-
ho Palladia, nebylo v žádném případě subjektivním 
vyjádřením osobního názoru, nýbrž tlumočením ná-
zoru celé Rady KZT, která scénář celého vstupu pře-
dem projednala a odsouhlasila. Prezidentka nevložila 
do svého vystoupení žádné tvrzení, které by neměla 
předem odsouhlaseno Radou. Vaši stížnost chápeme 
jako osobní útok na osobu prezidentky, který považu-
jeme za zbytečný, především s přihlédnutím k faktu, 
že veškerá její konstatování jsou odvozena od reality, 
kterou nelze popřít. 

Vzhledem k tomu, že jednáme korektně, předložíme 
dne 26. 4. 2014 celou kauzu Sněmu KZT ČR, který de-
tailně seznámíme s fakty (tj. promítnutí záznamu TV 
Pohoda, přečtení „Usnesení“ asociační rady), a nechá-
me jej posoudit postup Rady KZT a prezidentky KZT. 
S usnesením bude Asociační rada obeznámena. 
V případě vyvolání jednání, jako důsledku zaslání 
„Usnesení“ na uvedené instituce, jsme k dispozici. 

V Praze dne 27. 2. 2014 <<<

VYjáDŘENÍ RADY KZT ČR K „USNESENÍ“ ASOCIAČNÍ 
RADY ASOCIACE ZDRAVOTNICKÝCh ŠKOL ČR
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Vážené dámy, vážení páni, ortodontické asistentky, zubní technici, 
členovia ortodontického tímu,
dovoľte nám v mene organizačného výboru pozvať Vás na III. česko-slovenský ortodontický kongres a XV. kongres Českej ortodontickej 
spoločnosti. Kongres sa bude konať v dňoch 18. – 20. 9. 2014 v Olomouci. 

Ako už tradične budú súčasťou pripravovaného kongresu prednášky pre ortodontické asistentky a zubných technikov.

Pre ortodontické asistentky sme pripravili témy, ktoré Vás dúfajme zaujmú a budete môcť nové informácie využiť v každodennej praxi. 

Pozrieme sa spoločne na ortodontického pacienta – fotografi a a rtg v súvislostiach. Dozviete sa najnovšie poznatky z hygienicko-epi-
demiologického režimu stomatologického pracoviska a možnosti profesionálneho rizika infekcie v stomatológii. Odoznejú prednášky 
z oblasti psychológie – ako vytvoriť efektívny tím v ortodoncii. Ďalšou témou je správna výživa – v stomatológii – pre pacienta, ale aj 
pre nás všetkých. 

Pre zubných technikov sme pripravili sériu prednášok s témou „Príprava pacienta na ortognátnu chirurgiu“. Naši prednášajúci Vás krok 
za krokom prevedú celým procesom začínajúcim rozhodnutím o potr ebe chirurgického zákroku, cez ortodontickú prípravu pacienta, 
plánovanie zákroku, laboratórne postupy pri simulácii operácie na sadrových modeloch, prípravu operačných dláh, chirurgické zákroky 
používané pri korekcii anomálii, postchirurgické ortodontické doliečenie až po retenciu a retenčné aparáty. Na záver Vás čaká komplexná 
prednáška o použití artikulátoru v zubnom laboratóriu. Druhý deň pre Vás pripravujeme workshop, kde si budete môcť prakticky vyskúšať 
rôzne laboratórne postupy používané v príprave pacienta na ortognátnu chirurgiu. Keďže chceme zabezpečiť vysokú úroveň praktickej 
časti sme radi, že nám svoje priestory poskytlo oddelenie predklinického zubného lekárstva LF v Olomouci. To ale limituje počet účast-
níkov workshopu. Pokiaľ sa ho nezúčastníte, máte možnosť absolvovať zaujímavé prednášky v sekcii ortodontických asistentiek.

Okrem odborného programu máme pre Vás ako každý rok pripravený pestrý spoločenský program, kde si budete môcť oddýchnuť 
a zabaviť sa. 

V mene organizačného výboru III. česko-slovenského ortodontického kongresu a XV. kongresu Českej ortodontickej spoločnosti

XV. KOONGGRESS ČČESSKÉÉ OORTOODOONTICCKÉÉ SSPOOLEČČNOOSSTI
XXXVVV. KKKOOONNNGGGRRREEESSS ČČČEEESSSKKKEEEJJJJ OOORRRTTTOOODDDOOONNNTTTIIICCCKKKEEEJJJJ SSSPPPOOOLLLOOOČČČNNNOOOSSSTTTIII
XXXXVVVV.. CCCCOOOONNNNGGGGRRRREEEESSSSSSSS OOOOFFFF TTTTHHHHEEEE CCCCZZZZEEEECCCCHHHH OOOORRRRTTTTHHHHOOOODDDDOOOONNNNTTTTIIIICCCC SSSSOOOOCCCCIIIIEEEETTTTYYYY

IIIIIIIIIIIIIII.. ČČČČČEEEEESSSSKKKOOO--SSSLLLOOOOVVVVEEEENNNNSSSSKKKKÝÝÝ OOORRRTTTOOODDDOOONNNTTTIIICCCKKÝÝ KONGRESS
IIIIIIIII. ČČČČEEEESSSSKKKKOOOO--SSSSLLLLOOOOVVVVEEEENNNNSSSSKKKKÝÝÝ OOORRRTTOODDOONNTTIICCKKÝÝÝ KKOONNGGRREEESSS
IIIIIIIII. CCCZZZZEEEECCCCHHHHHOOOOO-SSSSLLLLOOOOVVVVAAAKKK OOORRRTTTHHHOODDOONNTTIICC CCOONNGGRREESSSS

Olomouc 18. – 20. 9. 2014 | september 18 – 20, 2014

a zabaviť sa. 

V mene organizačného výboru III. česko-slovenského ortodontického kongresu a XV. kongresu Českej ortodontickej spoločnosti

 MUDr. Anna ANTALOVÁ MUDr. Juraj LYSÝ, PhD.
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>>> Jak je vám všem zajisté známo, datem 1. 1. 2014 
vstoupil v platnost nový občanský zákoník, který na-
hrazuje dosavadní právní úpravu z roku 1964. Ta byla 
několikrát novelizována, stejně jako i řada dalších dů-
ležitých zákonných norem. Tato úprava již byla nevy-
hovující, mimo jiné i  z  důvodu roztříštěnosti úpravy 
vztahů. Proto nový předpis zahrnuje širší úpravu prá-
va soukromého, veškeré soukromoprávní vztahy jsou 
nyní obsaženy v jednom kodexu. 

Nejdříve si obecně představíme pojetí občanského zá-
koníku, dále jeho vztah k oblasti podnikání a také se 
na  něj podíváme z  pohledu pracovního práva. Řek-
neme si, z  jakých důvodů byl zrušen obchodní záko-
ník, podle kterého se řídily smlouvy mezi obchodními 
partnery (v našem případě mezi stomatologem a zub-
ním technikem) a na závěr se podíváme na peripetie 
kolem návrhu zákona o zdravotnických prostředcích.

Pojetí nového občanského zákoníku
Občanský zákoník je rozvržen do pěti částí:
• Obecná část – především jsou zde vymezeny jednot-
livé pojmy, které se v občanském zákoníku vyskytují.
• Rodinné právo – zahrnuje v sobě dosavadní zákon 
o rodině. Dotýká se institutu manželství, vztahů mezi 
příbuznými, vztahů mezi rodiči a dětmi a dalších.
• Absolutní majetková práva – definuje vlastnictví, 
práva k cizím věcem a problematiku dědění.
• Relativní majetková práva – tato část je nejobsáh-
lejší. Zahrnuje v sobě různé druhy smluv, závazky z de-
liktního jednání, včetně odpovědnosti za škodu.
• Ustanovení společná, přechodná a závěrečná – 
jde o legislativně technickou problematiku a samo-
zřejmě uvádí, které dosavadní zákony budou novým 
zákonem zrušeny.

Nový občanský zákoník a oblast podnikání
Od roku 2014 rozlišujeme tři typy právnických osob, 
a to korporace, fundace a ústavy.
• Korporace - obecnou úpravu všech korporací obsa-
huje nový občanský zákoník, zatímco podrobné úpravě 
obchodních korporací se věnuje zákon o obchodních 
korporacích. Mezi obchodní korporace patří veřejná ob-
chodní společnost, komanditní společnost, společnost 
s ručením omezeným, akciová společnost a družstvo, 
včetně družstva bytového a sociálního. Jejich primár-
ním úkolem je podnikání, tedy dosahování zisku. Korpo-
rací v pojetí občanského zákoníku je občanské sdružení, 
nově „spolek“. Ten byl upraven zákonem o sdružování 
zákonů, jenž nový občanský zákoník zrušil. 
• Fundace – jedná se zpravidla o nadace nebo nadač-
ní fondy. 

• Ústavy – v současnosti se jedná především o obec-
ně prospěšné společnosti.

Změny neminuly ani sdružení osob bez právní sub-
jektivity. Tento pojem nový občanský zákoník nezná. 
Nyní se hovoří pouze o společnosti.

Občanský zákoník se zabývá i podnikáním. Definuje 
podnikatele, instituty, obchodní firmy, závod (dříve 
podnik), obchodní tajemství nebo jmění. Z již zruše-
ného obchodního zákoníku přebral i úpravu prokury, 
tj. smluvního zastoupení podnikatele. Došlo k odstra-
nění duality mezi soukromým a obchodním prá-
vem, smluvní problematika je nově upravena pouze  
občanským zákoníkem, ať už se jedná o nájemní,  
kupní nebo třeba darovací smlouvy.

Nový občanský zákoník z pohledu pracovní-
ho práva
Změny nového pojetí soukromého práva se promítly 
do řady dalších právních předpisů. Také zákoník prá-
ce reagoval na nově zavedené pojmy a instituty úpra-
vou některých ustanovení. Do nového občanského 
zákoníku se přesunula dolní věková hranice, od které 
je možné uzavřít pracovní poměr či dohodu, zavedla 
se nová možnost zrušení pracovního poměru zákon-
ným zástupcem apod. Výrazným způsobem se změ-
nila problematika srážek ze mzdy na základě dohod 
uzavřených dle zákoníku práce i nového občanského 
zákoníku.

Zrušení obchodního zákoníku
Stávající obchodní zákoník byl přijat v roce 1991. Tedy 
v době, kdy se soukromé právo teprve probouzelo 
z devastace nastolené po roce 1950 a kdy s ním byly 
pramalé zkušenosti. Jeho tvůrci se při práci inspiro-
vali především zákoníkem mezinárodního obchodu, 
prvorepublikovou a německou právní úpravou, při-
čemž výsledkem byla nesourodá směsice pravidel, 
která si již záhy po své účinnosti vyžádala řadu nove-
lizací. S častými změnami se zákoník potýkal i v další 
době své existence. Důvodem byly nejenom potřeby 

CO mŮŽE ČEKAT ZUbNÍ TEChNIK OD 
ZmĚN V LEgISLATIVĚ?
Naděžda Kroupová

Aktuálně
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transformující se ekonomiky, ale i nutnost harmoni-
zace s právem EU. Nakonec se obchodní zákoník vy-
vinul do podoby celistvého kodexu, který vedle ob-
čanského zákoníku vytvořil vlastní a do určité míry 
nezávislou větev soukromého práva. Takto rozděle-
né soukromé právo pochopitelně přinášelo nemalé 
komplikace, když v některých případech nebylo jasné, 
jakým zákoníkem (občanským nebo obchodním) se 
mají konkrétní právní vztahy řídit. Z tohoto a mnoha 
jiných důvodů bylo v rámci rekodifikace rozhodnuto 
o zrušení obchodního zákoníku a integraci soukro-
mého práva do zákoníku občanského. Nový občanský 
zákoník se tak stal středobodem soukromého práva. 
Podstatná část ustanovení obchodního zákoníku byla 
zrušena, část ustanovení však byla přenesena do no-
vého občanského zákoníku (např. to, co se v součas-
ném obchodním zákoníku týkalo smluv a vztahů mezi 
podnikateli) Pouze pro právní úpravu obchodních 
společností a družstev, která byla obsažena v druhé 
části obchodního zákoníku, byl vyhrazen nový zvlášt-
ní zákon o obchodních korporacích. 

Co z toho plyne pro zubního technika?
Jak již bylo výše zmíněno, díky novému občanskému 
zákoníku (dále jen NOZ) jsou smlouvy upravené pou-
ze jedinou právní úpravou a pravidla se už nedvojí 
na občanský a obchodní zákoník. Smlouva mezi ordi-
nací a laboratoří se již nebude řídit obchodním záko-
níkem, ale nově spadá pod zákoník občanský.

Do oblasti uzavírání smluv přináší NOZ více svobody. 
Vychází se totiž z toho, že jakákoli neplatnost je rela-
tivní. Pokud se tedy poruší nějaké pravidlo, tak to ješ-
tě automaticky neznamená, že smlouva je neplatná 
(kvůli drobným chybám už tedy nedojde ke zneplat-
nění smlouvy). Neplatnosti by se musel někdo dovo-
lat. Pokud tak nikdo do stanovené lhůty neučiní, tak se 
smlouva „zhojí“. Absolutní neplatnost platí jen v těch 
případech, kdy se právní jednání zjevně příčí dobrým 
mravům nebo odporuje zákonu a zjevně narušuje ve-
řejný pořádek.

Dalším bodem a to zatím podle různých vysvětlení 
právníků sporným - se v novém občanském zákoní-
ku stává otázka reklamací a záruční doby. Obsahově 
stejné zůstává i ustanovení, které říká, že „projeví-li se 
vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, 
že věc byla vadná již při převzetí. V průběhu prvních 
šesti měsíců tak zůstává na podnikateli, aby do-
kázal, že vady na výrobku nevznikly špatným za-
cházením. Podnikatel tedy bude muset prokázat, že 
vada na zboží v době jeho prodeje neexistovala, jinak 
bude muset danou věc opravit, či v případě závažnější 
závady vyměnit. Od 7. do 24. měsíce bude proka-
zování, jak a kdy byl výrobek poškozen, na straně 
spotřebitele tzn., že spotřebitel bude muset pro-
kázat, že se jednalo při převzetí výrobku o vadu 
skrytou (což bude pro spotřebitele daleko složitěj-
ší). Nová právní úprava vychází z evropských směrnic 
a přináší vyvážené rozdělení odpovědnosti pro ob-
chodníky i spotřebitele. Podnikatelé však budou moci 
prodloužit šestiměsíční ochranu, ve které bude vada 

bez nutného dokazování uznána jako ta, kterou mělo 
zboží už v době prodeje. Záruka bez dokazování se 
tak může stát součástí odlišení se od konkurence.

Návrh zákona o zdravotnických prostředcích
V první řadě je potřeba podotknout, že původ-
ně součástí tohoto zákona měla být i novela záko-
na 48/1997 Sb., a to konkrétně náš známý sazebník 
stomatologických výrobků (příloha č. 4), který až 
na drobné kosmetické úpravy zůstává nezměněn již 
celých 18 let.

Zákon o zdravotnických prostředcích byl navržen mi-
nistrem zdravotnictví za Nečasovy vlády, byl vládou 
schválen a postoupen na projednávání do Parlamen-
tu, jenže po pádu této vlády spadl celý zákon pod stůl. 
Po nastoupení Rusnokovy vlády v demisi byl zákon 
o zdravotnických prostředcích oprášen, pozměněn 
drobnými kosmetickými úpravami, ale hlavně roz-
dělen na dvě části. První část – vládní návrh zákona 
o zdravotnických prostředcích (sněmovní tisk č. 87) – 
se týkal čistě zdravotnických prostředků a druhá část 
– vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích - 
související (sněmovní tisk č. 88) – ten upravoval právní 
vztah reklamy na zdravotnické prostředky a novelizo-
val zákon 48/1997 Sb. (náš sazebník). Oba tyto zákony 
šly schválené vládou do Parlamentu, měly být projed-
nány v 1. čtení - 5. 2. 2014.

Jenže 3. 2. 2014 se sešla k jednání Sobotkova vláda, 
která podala návrh na zpětvzetí některých vládních 
návrhů zákonů z projednávání v Poslanecké sněmov-
ně.

A výsledek: 
Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích 
(sněmovní tisk č. 87), který pro zubního technika bude 
přinášet další nové povinnosti spojené s registrací 
zdravotnických prostředků, nechali projít dále a jeho 
projednávání v Parlamentu pokračuje.

Zato vládní návrh zákona o zdravotnických prostřed-
cích - související (sněmovní tisk č. 88) byl vzat zpět 
a jeho další projednávání se nekoná.

Jak se bude situace dále vyvíjet, o tom vás samozřej-
mě budeme informovat. Nicméně začínáme opět 
od začátku a zřejmě to budeme muset vzít za jiný ko-
nec, protože od současné vlády nemůžeme očekávat, 
že by připustila navyšování spoluúčasti pacientů. <<<
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>>> Před několika lety pronikl i do ČR fenomén jmé-
nem CEREC. A jak už to v naší zemi bývá, povětšinou 
inklinujeme k černobílému vidění fenoménu CAD/
CAM stomatologie – zubní lékaři jej zpravidla opěvují, 
zatímco zubní technici v tomto trendu vidí konec své 
profese. Komu dá budoucnost za pravdu? Vyplatí se 
CEREC opravdu každému zubnímu lékaři? A kde hle-
dat „zlatou střední cestu“?

Pokusíme-li se odpovědět na výše uvedené naléha-
vé otázky, neobejdeme se bez základní ekonomické 
rozvahy. I v případě investice do Cerecu totiž zubní lé-
kaři často investují bez opravdového ekonomického 
rozboru – čistě na základě „okouzlení“ nejmoderněj-
ší technologií a vidiny, jak přestanou „dotovat“ zubní 
techniky, a ještě navíc zbohatnou. I v tomto případě 
však ekonomická realita bývá o něco složitější a vy-
střízlivění zpravidla „bolí“ tím více, čím jde o dražší in-
vestici. V našem případě se totiž bavíme o částce cca 
2 miliony korun, což je obnos, za který lze pohodlně 
(a s rezervou) pořídit například celou druhou zubní  
ordinaci. 

V takovémto kontextu je zřejmé, že před pořízením 
Cerecu by měl každý stomatolog:

1. Dobře zvážit, zda nelze ony 2 miliony korun in-
vestovat lépe

2. Dobře spočítat, za jaké ceny bude nutné Cerec 
protetiku následně prodávat, aby investice byla 
smysluplná. V případě pochybností se vrátit ke 
kroku č. 1

3. Uvědomit si, že ony nemalé ceny Cerec protetiky 
(vykalkulované dle bodu 2) budou dobře prodej-
né pouze v případě, že praxe provede i další zlep-
šení v přístupu k pacientům – respektive uvědo-
mění si, že koupí Cerecu to nekončí.

Prvotní představa „… koupím si Cerec, korunky budu 
dělat na počkání za 4000 Kč a ještě na tom vydělám 
…“ prostě nemůže fungovat. Realita ekonomické ma-
tematiky je nekompromisní. Podívejme se proto na 
„modelový příklad“ řečí čísel:

CEREC VERSUS EKONOmIKA
Ing. Tomáš Košumberský

metoda
Cerec

ordinační
celokeramika

od zubního technika poznámka

ordinační fáze

preparace 40 40 minut

scan/otisk 5 15 minut

CAD modelace 15 provádí ZT minut

úprava a individualizace 25 provádí ZT minut

odevzdání 15 20 minut

ordinační čas celkem 100 75 minut

cena ordinační fáze 3 600 Kč 2 700 Kč Kč

materiál

otiskovací hmoty 250 Kč

korunka od zubního technika 2 400 Kč

skenovací pudr 40 Kč zahrnuto v ceně korunky

keramický blok 500 Kč zahrnuto v ceně korunky

materiál pro individualizaci 50 Kč zahrnuto v ceně korunky

opotřebení fréz + „spotřebák“ 220 Kč zahrnuto v ceně korunky

ZUM celkem 810 Kč 2 650 Kč

Cena investice

Pořizovací cena investice 2 000 000 Kč - Kč

splátka úvěru + zákl. poj. 39 500 Kč měsíční, na 5 let!!!

počet členů za měsíc 22 kusů

amortizace 1 795 Kč - Kč Kč/člen

Reálná cena výrobku celkem 6 205 Kč 5 350 Kč

Ing. Tomáš Košumberský

Česká stomatologická 
akademie

Tomáš Košumberský 
vystudoval ekonomiku 
a řízení na Technické 
univerzitě v Liberci. Působí 
v České stomatologické 
akademii a je šéfredaktorem 
jejího odborného magazínu 
DentalCare. Svou bohatou 
publikační i vzdělávací 
činoností se zaměřuje 
především na aplikaci 
marketingových principů 
jako nástroje ekonomických 
cílů ve stomatologii.

Ekonomická rozvaha - z pohledu zubního lékaře:
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Ano – je to samozřejmě vždy individuální. Možná, že 
autorem odhadované „průměrné hodnoty“ jsou v ně-
kterých případech dosti odlišné. Přesto je zde uvede-
ná kalkulace Cerecu spíše „mírná“:

Kalkulovaná minutová sazba ordinace je „pouze“ prů-
měrem reálné ceny stomatologie ČR – ty progresiv-
nější praxe budou mít sazbu vyšší! Neřešíme zde 
nadstandardní postupy typu kofferdam. V době frézo-
vání korunky (která v minutáži vůbec není započítána) 
doufáme, že se lékaři vždy podaří využít čas ordinace, 
respektive zhotovit (a vyúčtovat) tento čas jako další 
výkon či dalšího pacienta. Velkoryse také doufáme, že 
ordinaci se během pěti let podaří obejít se bez dra-
hých aktualizací software a že v ceně Cerecu lékař vy-
handluje i „no limit“ USB key. Plánovaný výkon 22 ko-
runek (členů) měsíčně, respektive 270 ročně je taktéž 
dosti ambiciózní – s přihlédnutím k dovoleným, svát-
kům a školením jde totiž o 6 korunek týdně! Zdaleka 
ne všichni současní vlastníci Cerecu mají takovéto vy-
užití. V případě menší četnosti pochopitelně ona 40ti-
sícová splátka úvěru diktuje ještě vyšší cenu, respekti-
ve snižuje smysluplnost dané investice.

S určitým (avšak nikterak závažným) zjednodušením 
si autor troufá konstatovat, že každý „CERECkář“ by 
měl nákup této báječné (avšak nelevné) investice či-
nit s vědomím, že bude za korunku účtovat minimál-
ně 6,5 tisíce korun (ostatní výrobky tak nějak úměrně). 
Pod touto hranicí to celé tak nějak přestává dávat 
ekonomický smysl – byť autor chápe, že leckdy lze 
utrácet peníze z důvodů prestiže, nadšení pro věc, ne-
závislosti či dalších „nelogických“ pohnutek.

Ekonomické hledisko nicméně vždy bude mít poměr-
ně pádné argumenty. Stomatologie ČR bohužel není 
natolik prosperující, abychom si mohli dovolit vy-
dat miliony korun jen tak z čistého rozmaru. Sirona si 

za svůj skvělý produkt říká sebevědomým způsobem 
o cca miliony korun a ordinace musí stejně sebevědo-
mě po pacientech požadovat alespoň oněch 6.500 Kč 
či spíše raději o něco více.

Avšak ve chvíli, kdy naučíme svoje pacienty hradit 
za korunku podobné ceny, nás nutně začne provo-
kovat otázka, zda bychom za podobnou cenu ne-
mohli prodat i onu klasickou celokeramickou korunku 
od zubního technika. Nevydělal by zubní lékař v tako-
vém případě více? Za mírný příplatek by možná zub-
ní technik také dokázal práci odevzdat „obratem“, byť 
samozřejmě nikoliv na počkání. Jaká je vlastně cena 
za „na počkání“? Chce autor textu těmito otázkami 
zpochybňovat moderní CAD/CAM technologie?  

Resumé
Autor je velkým fanouškem moderních technologií 
ve stomatologii, včetně CAD/CAM. Nicméně je záro-
veň ekonomem a proto si troufá vyslovit svůj soud:

CEREC je skvělá věc, avšak dosti drahá. V tristních po-
měrech české stomatologie, kde jsou ceny obecně 
„postkomunistické“, a navíc poznamenané bezkon-
cepčním porevolučním vývojem oboru... není snadné 
učinit z Cerecu rentabilní investici. Cerec prostě není 
pro každého! 

Tahounům a lídrům české stomatologie se samozřej-
mě Cerec umí vyplatit, a to nejen v Praze. V každém 
koutě naší země existuje prostor na přesnou proteti-
ku v řádu 6.500 Kč za korunku. Dravějším zubním léka-
řům se Cerec přesto vyplatí pouze tehdy, když ke své 
dravosti přidají i onu bazální část ekonomické mate-
matiky.

A co ti ostatní? Ta větší část české stomatologie?
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Těm se vyplatilo počkat! Ordinační Cerec je (zjed-
nodušeně řečeno) drahý scanner + drahá fréza, každý 
kus za 1 milion korun. 

Moderní doba však každým rokem zlevňuje technolo-
gii intraorálního skenování a právě v této době dosáhl 
poměr cena/výkon zdá se svého optima. Intraorální 
skenery nové generace se cenově pohybují již v řádu 
500 – 700 tisíc korun. Paradoxně právě Sirona (se svým 
Apollem) se začíná prodávat dokonce pod půl milio-
nem korun. Takováto cenová hladina je již i  pro 
běžného českého stomatologa poměrně rozum-
ná (měsíční splátka investice bude pod 10 tisíc korun).

A co fréza?
Pro běžného stomatologa je nesmyslné kupovat 
frézu. Kvalitní fréza nikdy nebude stát pod milion ko-
run (jde o mechanicky složité zařízení, nikoliv nehyb-
nou elektroniku, na rozdíl od skenerů). A vlastnit dra-
hou frézu jen kvůli tomu, abych na ní vyfrézoval jednu 
korunku denně, je hrubě neefektivní. Fréza musí pra-
covat 8 hodin denně, nikoliv 15 minut – na tomto 
principu spočívá smysluplnost každé drahé investice.

Smysluplností také (i v časech budoucích) zůstane 
dělba práce. Čas lékaře bude i nadále o hodně dražší 
nežli čas zubního technika (cca 3x!) – na tom nikdo nic 
nezmění. Proč by tedy měl drahý lékař obsluhovat fré-
zu, měnit v ní opotřebované brousky, zabrušovat, leš-

tit, dobarvovat, glazovat, vypalovat či sintrovat? Neu-
mí náhodou tyto činnosti zubní technik lépe, zručněji 
a levněji???

Proč by, proboha, měl onen „nedostatkový“ zubní lé-
kař prodlužovat čas své ordinační fáze činnostmi zub-
ního technika? Jen proto, aby zhoršil svou renta-
bilitu?

Já vidím budoucnost CAD/CAM stomatologie poměr-
ně jasně a zřetelně:
Stomatolog bude samozřejmě otiskovat digitálně = 
skenovat! Je to přesnější a mizerný „otisk“ zde de fac-
to nehrozí – odpadá spousta nepříjemných dohadů. 
Protože je skenování navíc rychlejší (šetří čas), odpada-
jí zde náklady na otiskovací hmoty a další „patlála-pa-
tlála“ – skener v cenách 400 - 500 tisíc  korun proto 
dává jasný ekonomický smysl. Lékař naskenuje, určí 
hranici preparace, barvu a stiskem jediného tlačítka 
odešle práci svému CAD/CAM zubnímu technikovi. 

Na počítači technika v jeho CAD/CAM laboratoři vy-
skočí email s upozorněním na novou zakázku. Technik 
vezme do ruky počítačovou myš, naimportuje zasla-
nou práci, vymodeluje práci na počítači a odešle data 
do frézy. Následně provede svou běžnou práci – onu 
nenahraditelnou klasickou individualizaci zaslané prá-
ce. Do 24 hodin odesílá kurýrem.

Pacient má svou protetiku spolehlivě do 48 hodin.

Není to sice „na počkání“, ale i tak je to velmi rychlé 
a komfortní pro pacienta. V případě šikovného zubní-
ho technika navíc bude výsledná korunka hezčí nežli 
z Cerecu. 

Takovýto scénář je opravdovým scénářem efektivity 
ve výrobě stomatologické protetiky. Zkracuje ordi-
nační fázi, dělbou práce optimalizuje rentabilitu 
a  dává živobytí oběma profesím – zubním léka-
řům i zubním technikům. Oproti scénáři „Cerec“ sice 
vydělává méně Sirona (pouze 500.000 Kč namísto 
2.000.000 Kč), ale to nás snad nemusí trápit .

Jde o scénář budoucnosti?
Nikoliv – jde o blízkou současnost! <<<



Flexibilní protézy
Sabilex

• Jeden z nejdokonalejších systémů pro výrobu litých  
 snímacích náhrad s kartušemi o průměru 25 mm.
• 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 2AD Plus - plně automatický přístroj 
 s vylepšenými vlastnostmi - výkonnější pumpou, 
 pěti programy 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   84 900 Kč  2A

Cena  95 900 Kč  2AD

Cena  100 900 Kč  2AD Plus

NEODOLATELNÁ NABÍDKA

zvolte si typ přístroje (2A, 2AD nebo 2AD Plus) 
a my Vám přidáme 15 kartuší v hodnotě 5 700 Kč nejčastěji 

používané velikosti M v nejoblíbenější barvě intenzivní růžová zcela ZDARMA! 
Neváhejte se zároveň přihlásit na praktický kurz – odečteme Vám z ceny přístroje 

polovinu účastnického poplatku za kurz!

estetické	 nezničitelné	 za skvělou cenu

88 900,-

100 900,-

106 900,-

extra tenké
rychlé a účinné
odolné a všestranné
Ultratenké řezací kotouče vyztužené skelmými vlákny.
Ideální pro řezání a opracovávání veškerých kovů, včetně drahokovových 
a chromkobaltových slitin.
Vhodné také pro pryskyřice.

Neoblíbenější typy:

8680374 22 x 0,2 mm 10 ks 270,- Kč

8680375 22 x 0,5 mm 10 ks 250,- Kč

8680392 25 x 0,2 mm 10 ks 300,- Kč

8680385 40 x 0,5 mm 10 ks 340,- Kč

8680381 40 x 1,0 mm 10 ks 360,- Kč 

Hu-Fa Dental a. s., Moravní 909, 765 02 Otrokovice

www.hufa.cz, objednavky@hufa.cz, Tel.: 576 771 417, Fax: 577 926 205



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

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 2014. 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 zubní technici!
všem členům KZT poskytujeme slevu 10 % z účastnického poplatku na praktické kurzy pro zubní techniky, pořádané společností LASAK, 
v roce 2014. Bližší informace a vypsané termíny pro rok 2014 naleznete na našich webových stránkách www.lasak.cz. Z našich školení si odne-
sete 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! 

Vážené zubní techničky, vážení zubní technici,
je nám ctí, že nám byla dána možnost oslovit vás prostřednictvím vašeho stavovského sdružení a nabídnout vám kvalitní produkty od  
renomované italské firmy Major Prodotti Dentari. 

Dovolte tedy nabídnout vám při nákupu u společnosti Flava 10 % slevu na všechny pryskyřice a pryskyřičné C + B materiály firmy Major  
Prodotti Dentari a zároveň se těšit z dalších akcí uváděných na webových stránkách www.flava.cz . 

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

Vaše FLAVA

Vážení členové Komory zubních techniků,
děkujeme vám za 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 ško-
licích 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 nebo v Milevsku získávají na druhý kurz slevu 25 % a na každý další 50 %. 
Celoroční nabídka pro členy KZT je letos zaměřena na výhodný nákup materiálů Interdent. Informujte se o aktuální nabídce. 

ZVÝhODNĚNÉ NAbÍDKY FIREm 
PRO ČLENY KZT

Vážení členové Komory zubních techniků,

tradice je podle definice předávání poznání, schopností, obyčejů či mravů v rámci kultury nebo skupiny. 
Ceníme si Vaší práce, respektujeme ji a ctíme dobré tradice, proto jsme pro Vás i tento rok připravili následující výhody: 

	 	 	 Sleva	10	% 

    na každou	Vaši	objednávku	
   nad 5 000 Kč po celý rok 2014* 

Tradice by se také měly rozvíjet a rozšiřovat. Proto Vám navíc zašleme 

  šeky	v	hodnotě	3	000	Kč 

   na nákup v Dentamedu

Dentamed (ČR), spol. s r. o., Pod Lipami 41, 130 00  Praha 3, tel.: 266 007 111, www.dentamed.cz

Pro uplatnění slev, prosíme, uvádějte vždy heslo „KZT“. Šeky jsou platné do 31.12.2014. 
* Sleva 10 % se počítá z platných katalogových cen, nelze kombinovat s žádnou jinou akcí či slevou.



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 kupón na řadu akcí pro zubní tech-
niky, jehož součástí je váš osobní identifikační kód, který vás opravňuje ke 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 2014. 

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

Výše členského příspěvku pro podnikatele je 2.600 Kč, pro zaměstnance 600 Kč, ostatní bez příjmu - důchodci, MD apod. 400 Kč.  Děkujeme.

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

Po uplynutí této lhůty, budou zápisy dostávat a výhody plynoucí z členství čerpat pouze platící členové. 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 !



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:

označte křížkem

 

*1)  jednatel, člen představenstva, společník s.r.o., majitel a.s.

*2)  důchodce, mateřská dovolená, student

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

Fixní a snímací náhrady

PŘIHLÁŠKA                                                        

Příjmení:

PSČ:

Ulice:

Obec:

označte křížkem

Kraj:

Obec: PSČ:

Číslo:

Ulice: Číslo:

Pracovní pozice:

Kraj:

výše členského příspěvku

400 Kč

2 600 Kč

600 Kč 

neaktivní člen bez příjmu z 
výkonu profese zubní technik *2)

Podpis:

V:

podnikající člen, odborný zástupce, 
statutární orgán obchodní společnosti *1)

zaměstnanec

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: 

2_13_martina.indd   30 11.9.2013   13:44:12
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LEPŠÍ ERgONOmICKÝ DESIgN PRO
USNADNĚNÍ PRáCE!
(S)ChIC CUbE
Ulrich Heker

>>> V tomto článku popisuje Ulrich Hecker, německý 
odborník v oblasti dentálních technologií, své zkuše-
nosti s QUBE – novým laboratorním mikromotorem 
od společnosti Schick Dental.

Pro další pracovní místo jsme potřebovali nový mi-
kromotor. Z důvodu nedostatku místa pro připojení 
obvyklého kolenního ovládání zvolili jsme zařízení  
s nožním ovládáním. Potřebovali jsme přístroj, který 
by měl vysoký točivý moment, snadné ovládání, níz-
kou váhu a ergonomicky tvarovaný násadec , aby prá-
ce s ním neunavovala. Dlouho jsem používal C2 Mas-
ter, takže jsem se pokoušel sehnat něco nového, ale 
pokud možno stejně spolehlivého.

V nabídce Schick jsem našel tři potenciální možnosti, 
které měly požadované nožní ovládání, a zároveň ob-
sahovaly nový, kratší násadec. Zařízení slibovalo i dů-
myslné doplňky jako je elektrický termonůž na vosk. 
Jakmile nevelké kartony dorazily, okamžitě se ukáza-
lo, že něco bylo jinak, než obvykle. Když jsme krabici 
otevřeli, zvládli jsme přístroj i přes značný počet ka-
belů, řídících přívodů a zdrojů energie (obsah, jaký 
byste očekávali spíše při objednávce počítače) rychle 
sestrojit a za relativně krátkou dobu byl připraven k 
použití.

OVLÁDACí PANEL
Nové řídící centrum mikromotoru QUBE nás při insta-
laci velice zaujalo. Jak napovídá označení „ovládací pa-
nel“, je odpovědný za veškerá nastavení, ovládací prv-
ky a ukazatele QUBE:

• Počet otáček a točivý moment: digitální obrazovka
  ot/min
• Předvýběr ot/min, kontrola rychlosti, kontrola 
  točivého momentu 
• Tempomat
• Předvýběr jednotlivých programů
• Pohyb pravou a levou rukou
• Výběr a nastavení druhého násadce Schick Dental

Kromě ovládání připojených násadců lze ovláda-
cí panel používat:
• K měření času
• K určení aktuálního času a data
• Jako stopky

• Na odpočet
• Jako teploměr (teplota okolního vzduchu)

Ovládací panel využijeme také při výběru a ovládání 
připojeného elektrického nože na vosk.

Všechny tyto parametry nastavujeme dotekovým 
ovládáním plochy ovládacího panelu. Hodnoty lze 
jednoduše měnit a ovládat pomocí Easy Work Menu, 
přičemž data se neustále zobrazují na podsvícené  
obrazovce.

NÁSADEC
Schick nabízí ke QUBE dva násadce, z nichž si můžete 
vybrat:
• dlouhý násadec
• nebo nový, kratší násadec QUBE.

Tyto násadce se od sebe liší jak vzhledem, tak svými 
„vnitřními vlastnostmi“. Ti, kteří již pracovali s C2, bu-
dou s dlouhým násadcem obeznámeni. Nový nása-
dec QUBE je zhruba o 20 mm kratší a 50 g lehčí. Oba 
násadce dosahují až 60 000 ot./min. a točivého mo-
mentu 9 Ncm při verzi QUBE Premium. Dlouhý nása-
dec je, technicky vzato, spojením násadce C2 master 
a nového vnitřku QUBE.

Výměna nástrojů se provádí obvyklým způsobem. 
Lidé s velkýma rukama mohou práci s krátkým násad-
cem vnímat jako obtížnější, neboť dolní kratší část mi-
kromotoru je pro ně hůře uchopitelná (viz foto) – jde 
však rozhodne o věc zvyku! Tvar nového násadce je 
oválnější, než u dlouhého násadce, takže lépe sedne 
do ruky. Velkorucí laboranti by ho ale měli nejdříve vy-
zkoušet.  

Upravená ochrana proti ohybu násadce zajišťuje 
dlouhou životnost kabelů. 
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ŘíDíCí JEDNOTKA
Nožní ovládání ničím nepřekvapí, protože nemá žád-
né zvláštní vlastnosti. Na svrchní straně září podsvíce-
né logo společnosti, což lehce evokuje moderní note-
booky. Vzadu se nacházejí kovové konektory, které 
poskytují spolehlivé a bezpečné připojení k periférii.

PROVOZ
Vlastnosti zařízení plně oceníte až při každodenním 
provozu. Nožní ovládání má bezpečnostní stojan  
s dobrým zatížením, aby necestovalo pod stolem a 
nemuseli jsme je neustále hledat nohou.

MIKROSKOP
Drobný tip: elektrické nože na vosk a izolace kabelů 
(např. ovládacího panelu) nebo zapalovače spolu ni-
kdy nevycházely nejlíp. Dejte si tedy pozor, až budete 
odkládat nůž na vosk a zároveň se dívat do mikrosko-
pu. 

Když už jsem zmínil mikroskopy: z krátkého násad-
ce jsem nadšen obzvláště při práci pod stereomikro-
skopem. Menší váha násadce QUBE se projeví zvlášť 
výrazně při držení v režimu tužka, když pracujete na 
korunkách v méně přístupných místech. Kratší pro-
vedení zajišťuje více místa a umožňuje svižnější práci.

TEMPOMAT
Při delší práci přijde vhod tempomat, obzvlášť pokud 

není třeba měnit rychlost anebo nástroj. Zatímco do-
sud jste museli držet nohu/koleno stále ve stejné po-
zici, nyní při práci s tempomatem můžete nohu uvol-
nit.

Podle očekávání nedochází k zahřívání násadce a jeho 
běh je opravdu velmi tichý, bez vibrací. Nenápadný 
zvuk, který vydává, snadno přehluší i sací zařízení!

NůŽ NA VOSK
Teď se dostáváme k tomu nejzajímavějšímu: doplňko-
vé zařízení elektrický termonůž na  vosk je propojen 
přímo s řídící jednotkou QUBE. Lze si ji tedy také vy-
brat a kontrolovat pomocí ovládacího panelu. Vzhle-
dově ladí se zbytkem zařízení. Držáky fungují nejen 
jako stojan násadce termonože na vosk, ale také jako 
stahovák a věšák na různé modelovací koncovky. Ru-
kojeť nože na vosk dobře sedí v ruce a kabely jsou 
celkem ohebné, díky čemuž může laborant pracovat 
rychle a uvolněně. Ten, kdo navrhoval stojan na ter-
monůž, evidentně myslel dopředu a přidal do základ-
ny závaží, které zvyšuje stabilitu stojanu při výměně 
modelovacích koncovek.

ZÁVěR
S tímto zařízením Qube jsem velice spokojen. Celko-
vě lze říct, že systém mikromotoru QUBE nabízí nej-
různější inovace pracovní desky. Jeho vzhled slibuje 
vysokou kvalitu a lepší ergonomiku = snadnější práci 
při tradiční kvalitě. Co víc byste si mohli přát? Dobrá 
práce, Schick Dental! <<<

Kontakt:
TEETH`R´US
Ulrich Heker 
odborník v oblasti dentálních technologií

Corneliastraße 17
45130 Essen, Německo
Telefon: +49 20 17 97 955

skype: teeth.are.us
Email: u.heker@arcor.de
Internet: www.german.smile.info 
(na této stránce získáte vice informací o autorovi) 

Tento článek byl původně otisknut v německém 
časopise “dental labor” v listopadu 2012 
(www.dlonline.de) 

PR-ČLáNEK
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FLEXIbILNÍ ČáSTEČNÉ NáhRADY
SPORNÉ OŠETŘENÍ PACIENTŮ?
Jürgen von Fielitz, DD, FCAD

>>> Flexibilní náhrady se na dentálním trhu objevují 
již několik let. Odborná dentální literatura a technické 
časopisy jsou plné reklam na tyto výrobky. Chválí je, 
že jsou lehké, komfortní, lehko se nasazují, spony ne-
jsou vidět. Perspektivním pacientům se to dobře po-
slouchá.

Dříve, než profesi dentálního protetika – denturistu 
v Kanadě zákonně uznali a zařadili pod státní správu 
Ministerstva zdravotnictví, bylo nutné poukázat na to, 

že vykonávání této profese představuje pro pacienta 
určité riziko a tedy by bylo opodstatněné podřídit ho 
dohledu Ministerstva zdravotnictví. 120 profesí vyko-
návajících činnost související se zdravím se ucházelo 
o privilegium spadat pod ministerstvo. Tohoto cíle 
dosáhlo pouze 21 profesí, mezi nimi i zubní protetici. 
Protože jsme ukázali, že naše profese nese potenciál 
poškodit zdraví, je naší morální a zákonitou povinností 
vykonat vše, co je v našich silách, aby u pacientů, kteří 
podstoupí naše ošetření, nedošlo k újmě. 

Pokud si všimneme neustále častěji se objevují rekla-
my v odborném zdravotnickém tisku a na internetu, 
které prezentují nabídky zubotechnických laboratoří 
a výrobců flexibilních náhrad, je nutné si položit otáz-
ku: „Existuje snad rozsáhlá amnéze ve vztahu ke směr-
nicím plánování a navrhování konstrukcí částečných 
náhrad, zejména k jejich funkci pod žvýkacím tlakem 
v ústech?“

Nechme teď stranou problematickou činnost souvi-
sející s používáním flexibilního materiálu na celkové 
náhrady a čelistní dlahy a obraťme svou pozornost 
na některá tvrzení o vlastnostech flexibilních částeč-
ných náhrad. Prý se jedná o následné přednosti: ne-
rozbitnost, nízká hmotnost, tenká báze, absence kovu, 
bez monomeru, vysoký komfort, přiměřené náklady 
a samozřejmě flexibilita. Některé výrobky můžou být 
rebázované, některé nikoliv.

Pacientům nelze mít za zlé, když tyto argumenty, 
které jim předkládají zubní lékaři a zubní protetici, 
s nadšením přijímají, pokud zvážíme, že téměř žádný 
pacient se nebude zabývat návrhem a biodynamic-
kou funkcí částečné náhrady. Zkušení profesionálo-

Jürgen von Fielitz, DD, FCAD

narozen v r. 1937 (Berlin, Německo)

 1954-1957 specialista na výrobu kovových konstrukcí 
(Germany)
 1957-1964 skeletová linka (Toronto, Kanada)
 1965 RDT – registred dental technician 
(diplomovaný zubní technik)
 1965-1977 majitel a odb. provozovatel firmy Guelph 
Prosthetics Ltd (Guelph, Ontario)
 1974 DD – diploma denturist 
(diplomovaný zubní protetik)
 1974-2004 majitel a odb. provozovatel Von Fielitz Denture 
Clinic (Guelph, Ont.)
 2007 majitel a odb. provozovatel Black Creek Denture Services 
(Huntsville, Ont.)

 od 1982 autor a školitel teoretických a praktických kurzů 

o snímacích náhradách (Kanada,USA, Velká Britanie), autor 
množství klinicko-technických článků pro kanadský odborný 
časopis zubních protetiků Denturism Canada
 1993-1995 odb. instruktor na snímací náhrady, George Brown 
College (Toronto, Ont.)
 1990-2007 člen zkušební komise (kvalifikační zkoušky 
v provincii Ontario, Kanada)
 2002 a 2004 vedoucí zkušební komise (kvalifikační zkoušky 
denturistů na Slovensku pod záštitou IFD) 

 1982-1988 Prezident DAO – Denturist Association of Ontario 
(Asociace ontarijskych denturistů = zubních protetiků)
 1999-2001 Prezident CDO – College of Denturist of Ontario 
(samosprávní organizace denturistů spadající pod Ministerstvo 
zdravotnictví provincie Ontario) 
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vé v zubní protetice přesně vědí, že újma způsobená 
špatně navrženou protézou nevznikne hned, ale čas-
to až po delší době užívání zubní náhrady. Nástup fy-
ziologické destrukce je pomalý a zákeřný, bolestivost 
není výrazná a pacient ji často považuje za normální 
doprovodný jev, kterému se nedá vyhnout. Jak víme, 
tolerance vůči škodám v ústech způsobených proté-
zami u mnohých pacientů je vysoká. Kompenzační re-
akce začínají pomíjením nepříjemností až po vyřazení 
důležitých nutričních potravin z jídelníčku a nakonec 
k vyndání zubní náhrady z úst.

Zubní protetici a zubní lékaři znají, přirozeně, zásadu, 
která zní: „Hlavní spojovací prvek částečné pro-
tézy musí být pevný.“ Pevnost je pravý opak flexi-
bility. Při běžné konstrukci kovové částečné náhrady 
umožňuje pevný hlavní spojovací prvek přenos a roz-
ložení okluzálně vytvářených žvýkacích sil na opor-
né a pilířové zuby prostřednictvím pevných a silných 
kovových opěrných ramen, jakož i jiné plochy tvrdé 
a měkké ústní sliznice. Jejich cílem je protézu stabi-
lizovat a zabránit nechtěným okluzálně vytvářeným 
tlakovým místům. Tato tlaková místa způsobují trau-
mata a patologické změny na ústní dutině i kostech, 
zejména v okolí čelistního hřebenu.
Největší škodu, kterou může způsobit částečná 
náhrada, způsobuje flexibilní hlavní spojovací 
prvek. (Stewart, Rudd, Kübker)

Zjevné škody na čelistním hřebenu vyvolané okluz-
ním tlakem můžeme pozorovat na Kennedyho pro-
tézách I. a II. třídy, které jsou vybaveny rezilenčními 
závěsnými spoji. Po dobu své více než 30-leté praxe 

jsem na vlastní oči viděl desítky takových případů. 
Protézy s distálním prodloužením vystavují čelistní 
hřeben stejným ničivým silám. Tyto částečné náhra-
dy nemají pevný kovový skelet, který pomáhá odvést 
destruktivní síly na zuby nebo na stabilnější tvrdé ob-
lasti čelisti.

Flexibilní částečné náhrady se kvůli svému rezilient-
nímu hlavnímu spojovacímu prvku spoléhají ze-
jména na čelistní hřeben jako na svůj oporný bod. 
Čelistní hřeben je tvořen z měkké, více porézní kos-
ti (cancellous bone). Tato kost v porovnání s cortical 
bone, nacházející se více v bukální oblasti mandibu-
ly, dramaticky atrofuje pod cíleným žvýkacím tlakem 
a dráždí sliznici svou nepravidelnou strukturou. Vede 
to ke chronickému zánětu, který je pro pacienta nepří-
jemný a bolestivý, a navíc přispívá i k předčasné atrofii 
čelisti.

Okluzní tlak při žvýkacím procesu u pacientů s částeč-
ným chrupem se pohybuje v rozpětí mezi 20 – 70 kg, 
podle toho, kolik zdravých zubů zůstalo, podle věku 
pacienta, jeho výživy a tělesné kondice. Normální pi-
lířové zuby mají dobrou toleranci vůči zatížení a lehce 
dokážou snést zatížení umělými zuby a sedly s dose-
dací plochou.

Při flexibilních náhradách zatěžuje žvýkací tlak ne-
chráněný čelistní hřeben. Tento hřeben je nechrá-
něný, protože na pilířových zubech neexistují žádné 
oporné kovové prvky a kromě toho tu absentuje pev-
ný hlavní spojovací prvek, který by měl za úkol odvá-
dět zatížení na jiné oporné oblasti čelisti, jako např. 
na čelistní klenbu (palate), tvrdé kostní oblasti (buk-
kal) v spodní čelisti a na vhodné přilehlé pilířové zuby.

Další základní podmínka při navrhování částečné ná-
hrady je ta, že hlavní spojovací prvek, pokud možno, 
nekryje při zubu cervikální okraj sliznice. Uplatňová-
ní této podmínky můžeme sledovat na nejnovějších 
evropských protetických návrzích. Flexibilní částečné 
náhrady uvedenou podmínku v nejvyšší míře poru-
šují (obr. 1).

Flexibilní částečné náhrady vnikají hlavním spojova-
cím prvkem pod podbíhající lingvální cervikální okraj, 
aby tam získaly fixaci. Integrálně flexibilní spony širo-
ce pokrývají pilířové zuby a ohrožený cervikální okraj 
dásně, přitom se často ignorují výhodná spodní pod-
bíhavá místa zubu. Tím se brání potřebné stimulaci 
sliznice jídlem, jazykem a slinami. Stejná situace na-
stává při pokrytí cervikálních okrajů hlavním spojova-
cím prvkem (třmenem). Kontakt s potravinami při jídle 
a přenos žvýkacího tlaku na sliznici a okraj zubu mají 
za následek tření, což traumatizuje pacienta (obr. 2).

Některé flexibilní částečné náhrady mají opory (tzv. 
spony) z flexibilního plastu, což výrazně zpochybňuje 

1.

2.
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jejich účinnost. Traumatizace dásně v cervikální oblas-
ti zubu může vést k periodontálnímu zánětu a později 
i infekci periodonta. První stupně potenciálně vyso-
ce destruktivního procesu mohou vést vedle infekce 
a onemocnění periodontu až ke katastrofálním per-
niciózním (zhoubným) důsledkům selhání systému. 
Periodontální infekce může způsobit vážnou újmu 
na zdraví – srdeční infarkt a mrtvici.

Alveolární hřeben utrpí v důsledku ohybnosti báze 
částečných náhrad cílené a nezmírněné trauma. Kvů-
li ohybnému hlavnímu spojovacímu prvku a v mno-
hých případech i kvůli ohybným zubním oporám se 
vytvářejí na základě dalších rotačních tlaků parafunkč-
ní žvýkací síly v nevybalancované okluzi. Ty způsobují 
poruchy v bazální sliznici. V následujících případech 
poukáži na škodlivý potenciál flexibilních částečných 
náhrad při porovnání a konfrontaci s konvenčními li-
tými náhradami (skelety) v analogické klinické situaci.

KENNEDyHO TŘíDA III
Flexibilní náhrada (obr. 3): chybí oporné rameno 
na pilířových zubech, nadměrné pokrytí ústní slizni-
ce velkým spojovacím prvkem, zejména v kritických 
oblastech lingválně od předních zubů. Je zřejmé trau-
matické stlačení cervikálních zubních oblastí.

Skeletová náhrada (obr. 4): Silné okluzní opory vyztu-
žují náhradu a brání škodlivému přenosu žvýkacího 
tlaku na sliznici. Citlivé cervikální okraje zubů jsou bez 
jakéhokoli překrytí. Vzniká účinné retenční místo spo-
ny v podbíhavých místech. Cervikální okraje sliznice 
nejsou zatížené, silný a gracilní hlavní spojovací prvek 
zajišťuje maximálně obnažení ústní sliznice a kontakt 
s jazykem.

KENNEDyHO TŘíDA II
Flexibilní náhrady (obr. 5): Chybí výztužná opora na pi-
lířových zubech, cervikální okraj je traumatizovaný 
hlavním spojovacím prvkem a sponami. Chybí křížová 
stabilizace vůči tlakovým silám, které vycházejí z volně 
zakončených sedel.
Skeletová náhrada (obr. 6): Okluzní a incizální vyztu-
žení kovovými rameny: cervikální okraje zubů volně 
leží v oblasti předních zubů: meziální okraj zubu při 
36 je odlehčený, pevný hlavní třmen odlehčuje a od-
vádí žvýkací tlak od volného sedla, spony nezpůsobují 
žádný tlak na cervikální okraj dásně.

KENNEDyHO TŘíDA IV
Flexibilní náhrada (obr. 7): Absentuje opora na pilířo-
vých zubech, cervikální okraje jsou tlačeny hlavním 
spojovacím prvkem a sponami. Rotační síla vznikající 

3. 6.

4. 7.

5.
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9.

10.

8.

při skusu nedokáže účinně vyvinout protisílu, proto-
že hlavní spojovací prvek je flexibilní a tím i poddajný.
Skeletová náhrada (obr. 8): Nedochází k traumatiza-
ci cervikálních okrajů hlavním spojovacím prvkem 
a sponami. Spony z frontálního aspektu nejsou vidět, 
protože retenčně využívají meziální a lingvální pod-
bíhavá místa. Maximální uvolnění sliznice, spolehlivé 
rozložení hlavního spojovacího třmenu, incizálně pů-
sobící žvýkací síla je efektivně neutralizovaná distálně 
prodlouženým hlavním třmenem a molárovými spo-
nami. Pomocí interních pilířů se zesiluje retence fron-
tálních zubů.

KENNEDyHO TŘíDA I
Flexibilní náhrada (obr. 9): Absence podpěr je příčinou 
tlaku a odtiskování cervikálních okrajů hlavním spo-
jovacím prvkem a sponami, chybí křížová stabilizace 
kvůli pohyblivosti (flexibilitě) hlavního spojovacího 
prvku, kromě toho vzniká nebezpečí distálního sesu-
nutí náhrady kvůli relativně nízké pevnosti a vysoké 
ohybnosti plastických spon.

Skeletová náhrada (obr. 10): Účinná křížová stabilizace 
pomocí pevného hlavního spojovacího prvku a in-
cizálních podpůrných ramen, vyvíjí se jen minimální 
tlak na cervikální okraje, které jsou mírně odlehčené. 
Účinné upevnění náhrady pomocí oboustranných 
Bonyhardových spon (Roach spony) a využití meziál-
ních a distálních podbíhavých míst, minimální tloušť-
ka hlavního spojovacího prvku je 0,5 mm. Pomocí 
hlavního třmenu dochází k silnému zpevnění frontál-
ních zubů. Přenos okluzálně vytvářených sil na stabil-
ní plochy bukální části kosti umožňují sedla zesílená 
kovovou síťkou.

ZÁVěR
Bez ohledu na časté reklamy a vyzvedávané přednosti 
flexibilních náhrad, které medializují finančně zainte-
resované firmy a jejich agenti, zastávám názor, že tyto 
flexibilní náhrady mohou způsobit v ústech poměrně 
velké škody. Dokonce bych váhal dát pacientovi tako-
vou náhradu jako provizorní, vzhledem k výše uve-
deným technickým komplikacím, které mohou vést 
k jeho újmě na zdraví.
Podle mého názoru zde existuje vysoký potenciál pro 
iatrogenii, tj. poškození pacienta ze strany poskytova-
tele, dále vzniká živná půda pro právní problémy ze 
strany pacientů, kteří utrpí újmu na zdraví.
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Doslov:
Chci poděkovat paní Adrianě von Fielitz, že mi umož-
nila uvést odborný pohled na téma:
„Flexibilní částečné náhrady“ velikána ve stomatolo-
gické protetice a zakladatele „denturismu“ v Kanadě 
pana Jürgena von Fielitza DD, FCAD, který od nás na-
vždy odešel v roce 2012. Měl jsem tu čest poznat se 
s ním a přebrat mnoho odborných témat. Nenechal 
se zlákat komercí a byl věrný skutečným hodnotám 
stomatologické protetiky. <<<

Martin Mikuš, dipl. zt., 
člen Společnosti dentálních protetiků

Překlad z originálu: Mgr. Soňa Sporinská, Marie Klimová
Odborná recenze: Martin Mikuš, dipl. zt
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hYPOALERgENNÍ ZUbNÍ NáhRADY 
Akryl bez monomeru s extrémně nízkým smrštěním

>>> Plasty hrají v současném zubním lékařství klíčo-
vou roli. Jsou základní surovinou cementů používa-
ných v záchovné stomatologii, základním materiálem 
při tvorbě zubních náhrad a používají se i v mnohých 
dalších oblastech. Polymethylmethakrylát (PMMA) 
byl pro tyto protetické práce standardem již v  50. le-
tech minulého století. (Jip Kreijns)

V té době to byl právě PMMA, který nahradil často ob-
tížně zpracovatelnou vulkanizovanou pryž. Přechod 
z pryže (gumy) na plasty proběhl relativně hladce 
díky vynikajícím vlastnostem PMMA ve srovnání s ná-
hradami z pryže.
Navzdory velmi rychlému vývoji v oblasti plastů 
je i po 60 letech většina zubních náhrad vyráběna 
z materiálů složených ze dvou složek: methylmetha-
krylát MMA a PMMA. Postupně se vyvinulo mnoho  
variant těchto materiálů a zpracovací techniky byly 
stále zrychlovány. Na rozdíl od minulého století, kdy 
byly všechny části náhrady presovány, je dnes běžná 
licí technika. Proč je zde tedy třeba nalézt nové ma-
teriály a/nebo techniky pro výrobce zubních náhrad?

ALERGIE
V důsledku nekončícího a stále více se rozšiřujícího 
používání cizích látek a rozvoje nových dentálních 

materiálů se zvyšuje také výskyt alergických reakcí. 
Mezi známé alergeny patří zbytkový monomer, pe-
roxidy a kovy. Avšak přibývá také nežádoucích reakcí 
na materiály zubních náhrad. To může být zčásti vy-
světleno použitými přísadami.

Vylučování látek jako jsou barviva, náhrady-čistící ka-
paliny a zbytkový monomer mohou způsobit aler-
gické reakce. Riziko je největší po aplikaci zcela nové 
zubní náhrady nebo po provedení opravy. Technika 
výroby zubní náhrady hraje zásadní roli v množství 
vyloučeného zbytkového monomeru. U polymeriza-
ce za studena (většinou používané pro opravy a rebá-
ze) dochází k vyloučení většího množství zbytkového 
monomeru v počátečních fázích než u polymerizace 
za tepla (především používané pro nové náhrady).

PÁLENí
Jeden z často uváděných symptomů, který je podob-
ný alergické reakci a jímž trpí nositelé zubních ná-
hrad, je pocit pálení v ústech nebo na jazyku. Tento 
pocit, podobný syndromu tzv. hořících úst (burning 
mouth syndrome BMS), činí nošení zubní náhrady 
prakticky nemožným. Bylo odhadnuto, že 1 až 5 pro-
cent dospělých trpí pocitem bolesti nebo pálení úst-
ní sliznice. Klíčovou charakteristikou syndromu BMS 
je skutečnost, že ho nelze vysvětlit žádnou dentální 
ani zdravotní příčinou. Během dne se bolest mění co 
do intenzity a může trvat několik let. Pacienti si stěžují 
hlavně na hořkou nebo kovovou chuť (nebo kombi-
naci obou) v ústech.

Příčina je často spojená s nesnášenlivou reakcí na lát-
ky, které se mohou vyloučit ze zubní náhrady a vyvo-
lají tak alergickou reakci. Uvedené důvody jsou samy 
o sobě dobrým základem pro hledání alternativ me-
thylmethakrylátů jako základních materiálů pro tvor-
bu zubních náhrad a také pro prozkoumávání nových 
zpracovacích technik pro tyto plasty.

ŽÁDNé NEBEZPEČNé LÁTKy
Za posledních 40 let bylo vedle presovací a licí tech-
niky vyvinuto mnoho dalších zpracovacích technik: 
od světlem tuhnoucích past po polymerizaci mikro-
vlnami a od vstřikovací techniky po systém termo-
plastů. Zejména později uvedené techniky nabízejí 
mnoho variant a možností, které však nejsou běžně 
používané. Thermoplastické techniky zatím nezíska-
ly v Evropě popularitu, protože náhrady z nich mají 
flexibilní vlastnosti a často špatný vzhled. Důsledkem 

1.

2.

1. - Alergická reakce 
na PMMA v podstatě znemož-
ňuje nošení horní dentální 
protézy.

2. - Práce s monomerem může 
způsobit závažné alergické 
rakce, následkem je nezpůso-
bilost k práci.
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této skutečnosti nedošlo k žádnému vývoji materiálu 
a souvisejících technik a zabránilo se tak opravdové-
mu průlomu v termoplastech.  

Nicméně existuje více důvodů, proč by právě ter-
moplasty byly ideálním materiálem pro zubní lékař-
ství. Za prvé, produkty z nich vyrobené jsou zcela bez 
zbytkových monomerů, urychlovačů a stabilizátorů. 
Za druhé, produkty z termoplastů mají vždy homo-
genní složení a dále jsou spolehlivé při zpracování. 
Posledním, ale neméně důležitým důvodem, je sku-
tečnost, že termoplasty nepůsobí škodlivě na techni-
ky nebo dentální laboratoře díky absenci nebezpeč-
ných materiálů.

TyPy TERMOPLASTů
Termoplasty patří mezi polymery, které lze zvýšením 
teploty převést zpět na kapalinu. V roztaveném sta-
vu jsou nality do formy a později po ochlazení formy 
ztvrdnou. V zubním lékařství je používána celá škála 
termoplastů, z nichž jsou vedle polymethylmethakry-
látů (které mohou být také efektivně zpracovány ter-
moplasticky) nejznámější nylony. 

Termoplasty obsahující polyoxymethylen POM jsou 
charakteristické vysokou mezí pevnosti, odolností 
proti opotřebení a flexibilitou. Avšak postrádají při-
rozenou průhlednost typickou pro PMMA. Polykar-
bonáty sice průhledné jsou a také mají dostatečnou 
flexibilitu a mez pevnosti, ale zase jsou velmi náchyl-
né k opotřebení. Proto jsou polykarbonáty vhodné 
pouze pro dočasné práce a nikoliv pro zubní náhrady. 
PMMA jako termoplastický materiál se zdá být ideální, 
nicméně vysoká teplota zpracování a viskozita způso-
bují nelehké zpracování.

NOVý MATERIÁL
Na základě poptávky po hypoalergenním materiálu 
pro zubní náhrady a kvůli nedostatkům existujících 
termoplastů se firma Vertex-Dental BV rozhodla pro 
vyvinutí nového materiálu a souvisejících zpracova-
cích technik. Holandský výrobce dentálních materiá-
lů tedy začal hledat hypoalergenní dentální materiál, 
který by byl spolehlivě zpracovatelný. Jedním z klíčo-
vých kritérií při výběru materiálu bylo přijetí ze stra-
ny dental establishment. Díky fyzikálním vlastnostem 
a možnostem, které polyamidy (PA) nabízejí, byl nako-
nec vybrán právě PA materiál.

FyZIKÁLNí VLASTNOSTI
Polyamidy se od ostatních termoplastů liší tím, že mají 
velmi krátkou stupnici tání (pouze několik stupňů), což 
je velmi výhodné s ohledem na termoplastické vlast-
nosti materiálu. Vynikající vlastnosti polyamidu v roz-
taveném stavu činí materiál vhodným pro tvorbu rafi-

novaných výrobků s vysokým stupněm přeměn. 
Polyamidy mají mnoho mechanických a fyzikálních 
vlastností, které umožňují zhotovení velmi tenkých 
výrobků bez ztráty kvality. Mezi tyto vlastnosti patří 
vysoká mechanická pevnost, vysoká tvrdost (pruž-
nost) a výborná odolnost proti opotřebení a nárazu. 

3.

5.

4.

6.

3. - Prasklé zubní náhra-
dy jsou většinou opraveny 
pryskyřicí za studena. Tato 
oprava uvolňuje v první fázi 
relativně značné množství 
zbytkového monomeru.

4. - PMMA protézy obsahují 
přidaná barviva.

5. - Leštění náhrad z Ther-
moSens je relativně jedno-
duché.

6. - Z polyamidů je možné 
zhotovit i celkové náhrady 
nebo můstky.
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Tvrdost je zachována jak při nízké, tak při vysoké teplo-
tě a dále jsou polyamidy odolné proti příznakům „vy-
čerpání“. Polokrystalické složení jim dává silnou che-
mickou odolnost. 

Stupeň krystalinity zajišťuje, že materiál zůstává v pev-
ném stavu i při vysokých teplotách až do bodu tání 
(přes 240° C). Výsledkem je zachování tvaru v ústech.

VySOKÁ HUSTOTA MATERIÁLU
Nový materiál s názvem ThermoSens byl z hlediska 
vlastností vylepšen vzhledem ke standardním poly-
amidům. Pružnost tohoto materiálu může být řízena 
a smrštění je extrémně nízké.

Co se týče složení, je dosaženo homogenní barvy 
a nový termoplast je tedy vhodný také pro tvorbu ce-
lých zubních náhrad. Zpracovací techniky byly vyvi-
nuty v takovém rozsahu, že se významně redukovala 
potřeba opracování a leštění.

Automatizaci několika kroků zpracování umožňu-

je použití vstřikovací techniky s pomocí ThermoJect 
a kanyl. Předinstalované programy eliminují problémy 
s vážením a mícháním a jednoduchý postup snižuje 
riziko vyskytnutí chyby. Mimoto, injekční technika po-
skytuje vyšší hustotu materiálu, což zlepšuje kvalitu 
povrchu.

Zubní lékaři i zubní technici stále hledají řešení pro 
pacienty, kteří jsou citliví nebo mají alergické reak-
ce na zbytkový monomer, urychlovače nebo PMMA. 
Tyto potíže se mohou projevit u uživatelů částečných 
i celkových náhrad a právě zde zubní náhrady z polya-
midu představují vynikající alternativu a reálnou mož-
nost léčby.

Děkujeme za spolupráci paní Connie Peterse-Van 
der Koppel (ředitelce R&D oddělení, Vertex Dental 
BV, Nizozemí). Connie je chemikem specializujícím se 
na polymery. <<<

Převzato z časopisu TANDARTSPRAKTIJK, Nizozemí.

CENA  
Doprovod 23.990 Kč Školné s pobytem  27.990 Kč

FRANCIE
L É K A Ř S K É  S Y m P ó Z I U m

Francie je zemí, kam se každoročně rádi vracíme a objevujeme další kouty této nádherné destinace. Tentokrát 
jsme vybrali opravdovou perličku, kdy se přes Paříž a Tours - města umění a historie vydáme kouzelným zá-
padním pobřeží Atlantiku. Po návštěvě ostrova Ile de Ré a městečka St. Martin de Ré budeme objevovat snad 
nejznámější vinařskou oblast světa - Bordeaux. Poznejte tento přístav s pompézním jádrem z 18. století a samo-
zřejmě ochutnejte s námi ta nejušlechtilejší vína, která se zde rodí. Okolí města Bordeaux je především oblastí 
červeného vína, ale i bílá vína z oblasti Sauternes splňují ta nejpřísnější kritéria. Po nezbytných ochutnávkách 
lahodného Bordeaux se vydáme přes městečko Cognac a budeme nabírat směr Paříž, kde nás čeká po zhléd-
nutí památných míst projížďka po Seině, nebo návštěva kabaretu.

Přihlášky a info: Zdravotnický vzdělávací institut s.r.o., Matušova 982, Rumburk, tel.: 412 384 013, skoleni@dentalcare.cz, www.dentalplus.cz

 vinařská oblast bordeaux
 Písečná duna Dune du Pilat
 závěrem pobyt v Paříži

22. - 28. srpna 2014
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PROgRAm PObYTU

1. den: Odlet Praha - Paříž. Odjezd do Tours - univerzitní me-
tropole na Loiře. Odjezd do Saumur . Prohlídka historického 
jádra města na Loiře.
2. den: Po snídani odjezd do La Rochelle - návštěva města 
na břehu Atlantského oceánu. Odjezd na ostrov Ile de Ré, 
průjezd „bílým ostrovem“ do hlavního městečka St. Martin 
de Ré.Odjezd na ubytování do oblasti Bordeaux.
3. den: Po snídani odjezd na prohlídku Bordeaux (UNESCO). 
Odpoledne odjezd do Saint - Émilion k návštěvě nádherné 
středověké vesničky uprostřed vinařské oblasti (UNESCO) 
ležící na Svatojakubské cestě. Prohlídka místních atraktivit 
zakončená ochutnávkou místních vín. 
4. den: Po snídani odjezd k oceánu na Stříbrné pobřeží, 
návštěva 115m vysoké Dune du Pilat a proslulé Arcachon-
ské zátoky. Návrat podél Route des Chateaux du Médoc s 
nádhernými vesnicemi a zámečky, ubytování. Večeře mimo 
hotel v místní restauraci včetně lahve vína.

5. den: Po snídani odjezd do Cognacu - ochutnávka v liho-
varu Cognac Otard. Odjezd do Poitiers - návštěva správního 
střediska kraje Poitou-Charentes s bohatým architektonic-
kým dědictvím - pěší prohlídka centra s malebnými uličkami 
mezi mnoha románskými domy, nejstarší kostel ve Francii  
a další památky, volno, odjezd na ubytování, večeře.
6. den: Po snídani odjezd do Paříže, v odpoledních hodi-
nách dojezd na ubytování, volno, večeře. V podvečerních 
hodinách výlet lodí po Seině, návštěva kabaretu Paradis La-
tin, návrat do hotelu, večeře.
7. den: Po snídani odjezd do centra města, okružní jízda 
městem k připomenutí nejvýznamnějších pařížských mo-
numentů - Camps Elysées, Vítězný oblouk, Trocadero, Eiffre-
lova věž, Louvre, radnice, Notre Dame, individuální volno, 
odpoledne transfer na letiště a odlet do Prahy.

Program okruhu se může mírně změnit v závislosti na okol-
nostech a místních specifikacích.
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TEPELNÉ ZPRACOVáNÍ FóLIÍ
Marián Svorad

>>> Tak, jak jsme si v minulém čísle psali o přístrojích 
pro tepelné tvarování fólií, tak dnes se dozvíte něco 
o produktech, které vzniknou touto metodou.

Protože je na trhu velké množství výrobců přístrojů 
na tepelné tvarování fólií, tak samozřejmě, každý vý-
robce dodává s přístrojem také své fólie. Bylo přiroze-
né, že každý výrobce si ve vlastním zájmu snažil chrá-
nit svůj produkt a tak nebylo možné používat přístroj 
od jedné firmy v kombinaci s fólií jiné firmy. Tyto roz-
díly byly hlavně v průměru fólie a také ve tvaru fólie.                                             
V současnosti je situace jiná příznivější pro nás, tech-
niky, takže je možné kombinovat jednotlivé přístroje 
a fólie (ovšem ne všechny).

Retenční fólie
Jedním z nejvíce používaných produktů, který vyrá-
bíme hlavně my, ortodontičtí technici jsou retenční 
fólie. O retenčních fóliích jsem psal ve 4. čísle magazí-
nu „komorazt.cz“, tak si to připomeneme jen ve zkrat-
ce. Základem správné retenční fólie je perfektní otisk. 
(Obr. 1)

Po získání modelu si odlehčíme všechny podsekřiviny, 
buď voskem na to určeným, sádrou (ano i to používají 
někteří technici) anebo Erkoskinem. Když mám připra-
vený model, naizoluji a nalisuji fólii. (Obr. 2, 3)

Občas se stává, že pacienti po ortodontické léčbě ne-
akceptují nutnost nosit retenční aparáty a dojde k re-
cidivě jednoho, v horším případě více zubů. V tom-
to případě je nutný ortodontický set up. Je to vlastně 
uvedení zrecidovaných zubů do stavu po ukonče-
ní ortodontické léčby. Používáme buďto tvrdou fólii 
Essix (pro jeden zub) (obr. 4 - 14), nebo dvouvrstvou  
fólii Durasoft (pro více zubů, maximálně 3 zuby).  
(Obr. 15 - 18)

Marián Svorad
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3.

4.
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5. 6.

7. 8.
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12.

13.

14.

15.

17.

18.

16.10. 11.

Náhrady zubů v ortodoncii 
V některých případech není ortodontická léčba po-
slední věcí, která se u pacienta dělá. Je nutné v retenč-
ní fázi nahradit chybějící zuby do doby, než pacient 
podstoupí implantaci a nasazení definitivní korun-
ky. V takovém případě se zhotovuje retenční fólie  
se zubem. (Obr. 19 - 27)

19.

21.

20.

22.

23.
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Chrániče pro sportovce
Úrazem způsobené poranění zubů a jejich následné 
ztráty mají v dětském a mladistvém věku mnohoznač-
né dopady, které se odrážejí ve snížení funkce, este-
tické újmě, psychické alternaci a v neposlední řadě 
i v celoživotních výlohách při péči o takto postižené-
ho pacienta.

Následující výsledky vycházejí ze šetření provedené-
ho v roce 1988 prof. Andreassenem z Univerzitní zubní 
kliniky v Kodani: Téměř 13 % úrazů chrupu představu-
jí vyražené zuby, 31 % zuby povyražené nebo zaraže-
né do zubního lůžka. Primárně jsou úrazem ohroženy 
přední zuby, z nichž nejčastěji se jedná o horní řezáky, 
méně často pak spodní řezáky. Bylo zjištěno, že v USA 
dochází ročně při sportovních aktivitách ke ztrátě více 
než 5-ti milionů zubů.

Z uvedeného vyplývá, jak důležité je používání zub-
ních chráničů při různých sportovních aktivitách. 
Sportovních činností, při kterých se může signifikant-
ně zvýšit riziko poškození zubů a dutiny ústní, stále 
přibývá.

Individuálně zhotovený chránič pro sportovce (obr. 28, 29).

horní čelist: 
- přechází přes celý zubní výběžek a chrání zuby spo-
lečně s měkkými tkáněmi 
- síla nárazu je rozložena na všechny zuby a měkké 
tkáně

dolní čelist: 
- dolní zuby jsou zakousnuté v chrániči a napomáhají 
utlumení nárazu 
- obě čelisti jsou většinou zakousnuté v chrániči a tak 
je zlepšena stabilita celého zubního oblouku a kostí 
horní i dolní čelisti

Plast pro výrobu dlah od výrobce Scheu Dental                     
1) Pro sportovce – Bioplast color, Bioplast multicolor, 
Bioplast Bleach tloušťky od 1,0 – 5,0 mm. (obr. 30),

Plast pro výrobu dlah od výrobce Erkodent: 1) Pro 
sportovce – Erkoflex color 2 a 4 mm. (Obr. 31)

30.

26.

28.

27.

29.

24. 25.
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Dlahy proti bruxismu
Bruxismus - jde o intenzivní skřípání či cvakání zuby 
způsobené skousáváním čelistí, dochází při něm 
k mechanickému poškození a opotřebování zubů, pa-
rodontu a ostatních přilehlých tkání což může vést až 
k poškození čelistního kloubu.
- vyskytuje se u v různé míře u většiny populace a to 
především během spánku (10 – 50 %). 
Příčiny: může mít mnoho medicínských příčin 
od mozkových poruch až po vady chrupu, hlavním 
důvodem většinou bývá stres a přetížení nervového 
systému.

Dlaha proti bruxismu (obr. 32).

Příznaky: především bolest čelistí, čelistního kloubu, 
hlavy a přecitlivělost zubů na kyselé a horké.

Bruxismus u dětí - především pozorovatelný v době 
infekčních onemocnění a při rozličných bolestech.                                 

32.

33.

35.

34.

36.

31.

Bruxismus u dospělých - většinou způsoben hektic-
kým stylem života, také ovšem anomáliemi v chrupu 
neobvyklý skus či špatně prořezaný zub.

Použití termoplastických fólií je hodně rozsáhlé. Pře-
mýšlí se a zvažuje, kde všude by ještě bylo možné vy-
užít tepelné tvarování fólií. A tak vznikl nápad zhotovit 
aparát k rozšíření patrového švu pomocí šroubu Hyrax 
a místo pryskyřičných nákusů zhotovit nákusy z ter-
moplastické fólie. Byl to jen pokus (ne moc povedený 
) jehož výsledek vidíte na obrázcích 33 - 36. <<<
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bIOKOmPATIbILITA DENTáLNYCh ZLIATIN
Doc. PhDr. PaedDr. Eliška Knošková, PhD.

>>> Biokompatibilita dentálnych kovov a ich zliatin 
sa začala sledovať v súvislosti so zavádzaním polo-
zošľachtených dentálnych zliatin, obsahujúcich také 
kovy, ktoré nezanedbateľne reagujú so živým tkani-
vom.

Práve pri nich vystúpila do popredia zdravotná bez-
chybnosť zubných náhrad. Význam biokompatibility 
sa začal prejavovať v súvislosti s aplikáciou polozo-
šľachtených dentálnych zliatin, ktoré obsahujú kovy 
minimálne reagujúce so živým tkanivom. Dotýka sa to 
nielen dutiny ústnej, ale rovnako aj ďalších dôležitých 
orgánov ľudského tela. Zošľachtené dentálne zliatiny, 
ktoré obsahujú dostatočne vysoké zastúpenie zlata, 
nevyvolávali v živých tkanivách žiadne nepriaznivé re-
akcie. (Bittner, Kalousová)

Skúsenosti zubných technikov ukazujú, že príčin ne-
priaznivého vplyvu dentálnych zliatin na organizmus 
je viacero. Najfrekventovanejší býva výskyt alergií. Do-
týka sa to najmä zliatin s prímesou chemických prv-
kov, ako je berýlium, kadmium, meď, nikel, chróm. 
Celosvetový trend posudzovania kvality zliatin sa ori-
entuje čoraz väčšmi na ich zdravotnú neškodnosť, 
teda na biokompatibilitu.

Patologický vplyv niektorých kovových komponen-
tov zliatin sa uplatňuje najmä v prostredí dutiny úst-
nej, kam sa kovové ióny dostávajú elektrochemickou 
koróziou. Odolnosť zliatin proti korózii sa považuje 
práve u dentálnych zliatin za veľmi dôležitú. Prejavy 

a miestna reakcia pacienta na toxické kovové ióny bý-
vajú veľmi frekventované, avšak výrazne rozdielne. 

Pacient môže pociťovať v ústnej dutine isté zelektri-
zovanie, kovovú pachuť, nutkanie na dávenie, poru-
chy chuťového vnímania, pálenie sliznice a iné ne-
príjemné pocity. Vyskytuje sa popri tom aj celý rad 
iných zdravotných ťažkostí, ako sú ekzémy, opuchy, 
zápaly očných spojiviek, a to až po dýchacie problé-
my a poruchy rovnováhy. Podotýkame, že nejde iba 
o možné poškodenie zdravia pacienta, lež aj zdravia 
zubného technika, či stomatológa. Spracúvanie kovo-
vých výrobkov môže u nich viesť ku inhalovaniu kovo-
vého prachu alebo aj priamemu kožnému kontaktu. 
Rovnako aj brúsenie, pieskovanie a leštenie rotačný-
mi nástrojmi prináša vznik kovových častíc rozmani-
tej veľkosti. Dôležitosť nadobúda práve veľkosť častíc, 
koncentrácia, doba expozície organizmu ako aj indivi-
duálne špecifické účinky. Na odstránenie rizík vzniku 
dýchacích problémov, prípadne až pľúcnych chorôb 
treba vždy používať pri práci odsávacie zariadenia, pri 
všetkých druhoch brúsenia. 

Odporúča sa doplniť ochranu dýchacích ciest aj re-
spirátorom alebo maskou na tvári. (Bittner, Kalousová) 
Spomedzi zdravotne rizikových kovov v dentálnych 
zliatinách uvádzame predovšetkým berýlium, ktoré 
ohrozuje organizmus vznikom špecifického zápalu – 
beryliózy. Jeho význam pre jemnozrnnou štruktúru 
odliatku je však tak významný, že dodnes máva po-
diel v niektorých zliatinách, najmä v metalokeramike. 
Jednoznačne je tu potrebná znalosť zloženia a vlast-
nosti zliatin.

Kadmium bývalo pravidelnou súčasťou spájok. Presta-
lo sa už používať, lebo pri tavení spájok vplyvom níz-
keho bodu varu kadmia sa uvoľňoval jedovatý oxid 
kademnatý. I v tomto prípade musí byť podmienkou 
eventuálnej práce s ním znalosť presného zloženia.

Ďalším potenciálnym nebezpečenstvom je nikel. Je 
zaradený na zozname kancerogénov, a to jednak ako 

1. - Kadmium         
Zdroj: www.wikipedia.org

2. - Korózia kovov spôsobená 
slinami       Zdroj: ferylabor.be

3. - Berylióza
Zdroj: wikiskripta.eu

1.

2.
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prvok vo forme kovového prachu a jednak ako kom-
ponent v niektorých zlúčeninách. Treba pripomenúť, 
že kancerogenita protetických niklových zliatin nebo-
la pritom jednoznačne preukázaná. Podobné nebez-
pečenstvo môže predstavovať i vdychovanie kobaltu, 
či chrómu ako prvkov, nedotýka sa to však dentálnych 
zliatin.

Biologický význam kobaltu nadobúda dôležitosť ako 
stopový prvok pre viacero živých organizmov vrátane 
človeka. Kobalt je známy ako jeden z dôležitých čle-
nov skupiny vitamínov B, najmä B12. Pri vyšších kon-
centráciách však môže pôsobiť ako jed. (wikipédia.
org)

V prípade titánu ide o bioaktívny prvok, ako kov 
je schopný uvoľňovať ióny a vytvárať ďalšiu väzbu 
na živé tkanivá. Jeho výborná biokompatibilita je po-
rovnateľná s biokompatibilitou zlata a zošľachtených 
kovov vrátane zliatin, aj keď do tejto kategórie nepa-
trí. Hodnota čistého titánu je nižšia ako hodnota zlata, 
jeho aplikácia pri vyhotovovaní a spracúvaní náhrad 
v sekundárnych procesoch vysoko prevyšuje hodno-
tu zlata.  Odolnosť voči korózii súvisí s povrchovou 
ochrannou vrstvou. (Kopčáková, 2009) 

Drápal uvádza, že Kapert s kolektívom sa v nedáv-
nej minulosti rozhodli získať kompletizujúci pohľad 
na cytotoxicitu dentálnych zliatin. Vybrali desato-
ro laboratórne pripravených zliatin, a to od zošľach-
tených až po nezošľachtené, ktoré sú netoxické. Pri-
radili k nim ešte netoxický titán v tekutej a plastickej 
forme. Uvedené vzorky sa podrobili testovaniu. Uká-
zalo sa, že netoxickými sú popri zliatinách zlato-pla-
tinových a zlato-striebro-paládiových tiež zliatiny pa-
ládio-meďnato-indio-zinkové a predovšetkým zliatiny 
niklovo-chrómovo–molybdénové. Ostatné testované 
zliatiny preukázali cytotoxicitu. Určité negeneratívne 

zmeny vyvolal výskyt cínu. Meď bola vo všetkých po-
kusoch toxická.
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CENA  
Doprovod 27.990 Kč Školné s pobytem  31.990 Kč

KALábRIE
L É K A Ř S K É  S Y m P ó Z I U m

Italská Kalábrie patří k výjimečným krajům. Vyznačuje se panenskou přírodou, průzračně čistým mořem  
a bílými písečnými plážemi. Členité pobřeží je ideální i pro šnorchlování, či potápění. Centrem oblasti je histo-
rické městečko Tropea. Uličky tu lákají k procházce zejména večer, kdy lze nakoupit různé suvenýry a vychutnat 
místní atmosféru. Nad hlavní pláží stojí skála, kde se tyčí kostel sv. Marie. Úžasná je i architektura domů vytesa-
ných přímo do skály nad mořem.
Nejkrásnější oblastí Kalábrie je poloostrov Capo Vaticano, kde leží i náš hotel. V těchto místech se do pobřeží 
zařezávají vysoké skály, které vytvářejí malé zátoky s romantickými písčitými plážičkami omývanými křišťálově 
průzračnou vodou.

Přihlášky a info: Zdravotnický vzdělávací institut s.r.o., Matušova 982, Rumburk, tel.: 412 384 013, skoleni@dentalcare.cz, www.dentalplus.cz

 luxusní hotel
 all inclusive v ceně
 ubytování v malebném městě Tropea

16. - 23. září 2014
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>>> Již tradičně přicházím v prvním čísle nového roč-
níku časopisu s chystanými změnami, které nám při-
náší nadcházející rok. Přelom roku totiž obvykle k ta-
kovému tématu vyzývá – na jedné straně se hodnotí 
rok předešlý, na druhé straně nás však zajímá, na co 
se máme připravit. S dychtivostí očekáváme zlepše-
ní v různých směrech, pomalu si však zvykáme na to, 
že chléb, voda či maso už nikdy levnější nebudou. Už 
dlouhou dobu se připravujeme na změny v občan-
ském zákoníku. Rok 2014 však přináší mnoho dalších 
změn, nejen v médiích nejprezentovanější novinku -  
nový občanský zákoník.  Nastávají rovněž velké změny 
v oblasti daní. Jedná se především o rozsáhlou nove-
lizaci zákona o daních z příjmů, zákona o dani z ne-
movitostí, zákona o dani z přidané hodnoty, o zruše-
ní daně dědické a daně darovací a o převedení darů 
a dědictví do předmětu daní z příjmů a o náhradu 
dnešní daně z převodu nemovitostí daní z nabytí ne-
movitých věcí.

Od 1. 1. 2014 vstupuje v platnost vedle nového ob-
čanského zákoníku také zákon č. 90/2012 Sb., o ob-
chodních korporacích, přičemž současně přestává 
platit stávající obchodní zákoník, který doposud upra-
voval „život“ obchodních společností. Zákon o ob-
chodních korporacích se tak stává novým základním 
předpisem, který upravuje existenci a chod obchod-
ních společností a družstev. Začátek roku 2014 tedy 
přinesl významný přelom pro celé soukromé právo. 
Zcela nová legislativa v oblasti soukromého práva tak 
přináší do života běžných občanů i obchodních spo-
lečností řadu podstatných změn.

Zavedení tzv. monistického modelu
Kromě dnešního tradičního (tzv. dualistického) mode-
lu představenstva a dozorčí rady si zakladatelé budou 
moci zvolit také model monistický, který nyní známe 
z fungování evropské společnosti, při kterém společ-
nost zřizuje správní radu a funkci statutárního ředite-
le, který může být zároveň předsedou správní rady. 
Z tohoto lze usuzovat, že celé vedení společnosti tak 
bude moci ležet v rukou i jen jediné osoby, což může 
být v případě řady společností, které v současné době 
mají problém s personálním obsazením tříčlenného 
představenstva i dozorčí rady, velmi vítaným řešením. 
Základní kapitál s.r.o. 1 Kč!
Pokud jde o minimální výši základního kapitálu spo-
lečnosti s ručením omezeným, tak tu zákon o ob-
chodních korporacích snižuje na minimální výši 1,- Kč. 
Touto změnou se česká právní úprava minimální výše 
základního kapitálu přiblížila právní úpravě jiných ev-

ropských zemí (např. Německa nebo Velké Británie). 
Společnost s ručením omezeným, tak bude moci mít 
podstatně nižší základní kapitál, než na který jsme do-
posud byli zvyklí. Stejně jako tomu bylo doposud, tak 
i zákon o obchodních korporacích určuje pouze mi-
nimální výši základního kapitálu, přičemž nic nebrá-
ní tomu, aby výše základního kapitálu byla vyšší než 
1,- Kč. 

Tato revoluční změna by neměla oslabit pozice věřite-
lů, jak by se mohlo na první pohled zdát. Zákon o ob-
chodních korporacích v této souvislosti klade důraz 
na to, za jakých okolností je možné majetek ze spo-
lečnosti vyvádět. Především budou společnosti nově 
podléhat tzv. testu insolvence, který jim zakazuje vy-
plácet zisk či jakékoliv zálohy na něj v případě, že by si 
tím přivodily úpadek. 

Konec § 196a
Známý strašák v podobě §196a obchodního zákoníku 
již v nové právní úpravě v rozsahu dosavadního znění 
nenajdeme, nicméně zákon o obchodních korpora-
cích, v souladu s právem Evropské unie, zavádí někte-
ré mechanismy regulující transakce mezi spřízněný-
mi osobami. Nutnost ocenění převáděného majetku 
znaleckým posudkem se nově bude vztahovat pouze 
na případy, kdy společnost majetek nabývá od svého 
zakladatele či akcionáře (nikoliv již od rozsáhlého vý-
čtu spřízněných osob), a to výlučně v prvních dvou 
letech své existence. 

DPH
Pro rok 2014 zůstávají sazby DPH pro sníženou (15 %)  
a základní sazbu (21 %) DPH nezměněny. Sjednocení 
sazeb (na hodnotu 17,5 %) je odloženo na rok 2016.
Zubní technici jistě uvítají, že obrat rozhodný pro po-
vinnou registraci k DPH zůstává pro rok 2014 stále 
na úrovni 1 mil. Kč.  Chystá se totiž podle platné úpra-
vy snížení této hranice na 750 tis. Kč, a to od 1. 1. 2015. 
Řada dodavatelů by se totiž tímto snížením hranice 
pro registraci k DPH stala plátcem DPH a znamenalo 
by to zdražení vstupů. Tohoto se tedy můžeme obávat 
až od nadcházejícího roku 2015. 

Plátci DPH by neměli opomenout již dříve schvále-
nou novinku pro rok 2014, a tou je podávání přiznání 
k DPH výhradně v elektronické formě s výjimkou pro 
fyzické obraty s obratem do 6 mil. Kč. Jediná výjim-
ka z povinnosti činit podání v elektronické podobě, 
se tedy týká fyzických osob, jejichž obrat za nejvýše 
12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích 

ChYSTANÉ ZmĚNY V ROCE 2014

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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kalendářních měsíců nepřesáhne 6 mil. Kč. Pokud fy-
zická osoba tento obrat překročí, vzniká jí povinnost 
činit podání výhradně elektronicky za zdaňovací ob-
dobí následující po zdaňovacím období, v němž došlo 
k překročení obratu, a trvá nejméně po dobu 6 kalen-
dářních měsíců.

Daň z nabytí nemovitých věcí
Jedná se o novou úpravu daně z převodu nemovitos-
tí. Standardně (bez dohody smluvních stran) zůstává 
poplatníkem daně prodávající a kupující bude ručite-
lem. Smluvní strany se však mohou dohodnout, aby 
byl poplatníkem daně kupující – prodávající v tomto 
případě ručitelem není.

Daň z nemovitostí
Daň z nemovitostí je nadále upravena současným 
zákonem o dani z nemovitostí (původně se počítalo 
s přijetím nového zákona), který je však velice rozsáh-
le novelizován a přejmenován na zákon o dani z ne-
movitých věcí (daň z nemovitostí se nyní jmenuje 
daň z nemovitých věcí). Většina změn souvisí s novou 
soukromoprávní úpravou nemovitostí – především 
soukromoprávně jsou nyní stavby (až na výjimky) 
považovány za součást pozemku, ale pro účely daně 
z nemovitých věcí jsou posuzovány samostatně. No-
velizovaný zákon obsahuje i některé koncepční změ-
ny (např. vymezení předmětu daně ze staveb resp. 
v nové terminologii daně ze staveb a jednotek).

Rekodifikace soukromého práva přináší zásadní změ-
ny týkající se běžné podnikatelské praxe s daňový-
mi a účetními souvislostmi. Pro běžné podnikání by-
chom měli vědět např.:
• že s.r.o. již nemusí povinně tvořit rezervní fond (akci-
ová společnost až na výjimky také ne),
• že je možné dobu promlčení smluvně sjednat,
• že závazkem je dluh,
• že pole se již nebude pronajímat, ale propachtová-
vat,
• že stavba (včetně zabudovaných strojů) se stává sou-
částí pozemku,
• že i členský podíl na bytovém družstvu je věcí (movi-
tou věcí nehmotnou),
• že platí nová pravidla pro nabytí vlastnického práva,
• že z občanského sdružení se stává spolek,
• že platí nová pravidla společenství vlastníků jedno-
tek. 

Daň z příjmu fyzických osob
V roce 2014 i nadále zůstává v platnosti superhrubá 
mzda a 15% sazba daně z příjmů fyzických osob, Při 
výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob se od-
vod zvyšuje o 7% solidární zvýšení daně z hrubé mzdy 
převyšující jednu dvanáctinu maximálního vyměřova-
cího základu pro pojistné na sociální zabezpečení pro 
rok 2014 (hrubé příjmy vyšší než 103 768 Kč/měsíc).
Od 1. 1. 2014 je možné uplatnit srážkovou daň pou-

ze na příjmy ze závislé činnosti z dohod o provedení 
práce (DPP) s limitem do 10.000 Kč, není-li podepsá-
no prohlášení k dani. U ostatních pracovních poměrů, 
které podléhají dani z příjmů, se uplatní zálohová daň 
a to i v případě, že u poplatníka činí výše zdanitelných 
příjmů méně než 10.000 Kč a poplatník nemá pode-
psané prohlášení k dani!

Zvyšuje se tedy limit pro uplatnění konečné srážkové 
daně u poplatníků, kteří nepodepíší u zaměstnavatele 
prohlášení k dani, a to z částky 5 000 Kč na 10 000 Kč/
měsíc a zároveň je možné tuto srážkovou daň pou-
žít pouze u příjmů, které plynou z dohod o provede-
ní práce, což vede ke sjednocení s podmínkami pro 
osvobození od pojistného na sociální a zdravotní po-
jištění.

Příjmy za práci učňů a studentů z praktického vyučo-
vání a praktické přípravy jsou osvobozeny od daně 
z příjmů fyzických osob a zároveň i od sociálního 
a zdravotního pojištění.

Sociální a zdravotní pojištění
Pro rok 2014 činí maximální vyměřovací základ pro po-
jistné na sociální pojištění 1 245 216 Kč. Pro zdravotní 
pojištění se v roce 2014 maximální vyměřovací základ 
nebude uplatňovat.

Minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění, kte-
ré se počítá z minimálního vyměřovacího základu, je-
hož výše je rovna minimální mzdě (tzn. 8 500 Kč), činí 
i v roce 2014 1 148 Kč.

Srážky ze mzdy
Od roku 2014 přináší zásadní změnu v této oblasti 
Nový občanský zákoník. Úpravu dohody o srážkách 
ze mzdy nově najdeme v ustanovení § 2045 a násle-
dujících. Zjistíme, že dluh lze zajistit dohodou věřitele 
a dlužníka o srážkách ze mzdy nebo platu, nebo z ná-
hrady mzdy ve výši, která nepřesahuje jejich polovinu.
 
Navíc, nejde-li o srážky k uspokojení práva zaměstna-
vatele, je třeba k uzavření dohody předchozího sou-
hlasu zaměstnavatele. To znamená, že dluh zaměst-
nance bude možné zajistit dohodou o srážkách ze 
mzdy, ale maximálně do poloviny jeho mzdy nebo 
náhrady mzdy nebo platu a zaměstnavatel musí 
s uzavřením takové dohody souhlasit. Náklady spoje-
né s odesláním částky ponese plátce mzdy. <<<

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. 



Termín uzávěrky přihlášek: 11.4.2014

14. PRACOVNÍ SETKÁNÍ
JIHOČESKÝCH ORTODONTISTŮ A ZUBNÍCH TECHNIKŮ

25.4. a 26.4. 2014 v Českých Budějovicích

Kontaktní adresa:

MUDr. Milada Hálková
Václavská 282 
386 01 Strakonice 
e-mail: halek@iol.cz
mobil: 603925227

-  U TŘÍ LVŮ:  
dvoulůžkový - 1320,- Kč
třílůžkový          - 1800,- Kč

-  MALÝ PIVOVAR: 
jednolůžkový - 1450,- Kč
dvoulůžkový - 1850,- Kč

Ubytování zajištěno v hotelu : Cena kurzu: 5000 Kč - ortodontisté
2400 Kč - zubní technici
2000 Kč - postgraduanti 

Bankovní spojení: ČSOB č.ú. 212006113/0300 
(var. symbol : Váš datum narození)

Seznam přednášek a témata jsou předběžné a mohou se změnit!

Fränkelův aparát (MUDr. Soňa Nováčková)
Novinky z dentoalveolární chirurgie (MUDr. Zdeněk Hrubý)
Novinky z občanského zákoníku (JUDr. Tomáš Roubík)
Baltersův aparát (Daniela Prokopová)
Léčba funkčními aparáty II. (doc. MUDr. Olga Jedličková CSc.)

Program sobota 26. 4. 2014:
(program pro zubní techniky)

Právní aspekty v ortodoncii, novinky z občanského zákoníku (JUDr. Tomáš Roubík)
Top jet (MUDr. Jiří Baumruk)
Fränkelův aparát (MUDr. Soňa Nováčková)
Invisalign, Nový koncept praxe (MUDr. Vlastimil Raiman)
Léčba funkčními aparáty II. (doc. MUDr. Olga Jedličková CSc.)

Program sobota 26. 4. 2014:
(program pro lékaře)

Léčba funkčními aparáty I. (doc. MUDr. Olga Jedličková CSc.)
Set up před “Surgery first” (Marian Svorad)
Theramon - objektivní hodnocení spolupráce pacienta
(Ing. Gerhard Gschladt, MDDr. Jiří Hálek)

Program pátek 25. 4. 2014:
(společný program pro lékaře a techniky)
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>>> Vážení čtenáři,
Již dvakrát jsme otiskli v našem magazínu „SUDOKU“, 
které má za  úkol zaujmout, odreagovat od  neustá-
lého shonu, procvičit mozek, ale hlavně vás pobavit.  
Z  minulého čísla byl vylosován výherce, kterým se 
stala paní Jana Hromádková. Poslala nám poděko-
vání za  výhru s  následujícím dotazem:“ Zajímalo by 
mě, zda jsem fakt byla vylosovaná z mnoha luštitelů -  
a  měla tudíž štěstí - nebo jsem byla jediná, kdo toto  
sudoku vyřešil. Bylo totiž fakt hodně těžký.“

Paní Hromádková nebyla jediná, kdo sudoku zvládl, 
úspěšných řešitelů bylo více a výherce byl skutečně 
vylosován.

Takže neváhejte a opět potrapte své mozkové závity  
a zkuste si další dvě sudoku. Úkolem v této hře je za-
plnit všechna políčka čísly od 1 do 9 tak, aby se v žád-
ném řádku, sloupci ani čtverci čísla neopakovala. 
Předkládáme vám dvě obtížnosti. 

Vyplňte lehké i  těžké sudoku a  pošlete nám čís-
la, která mají být v zelených políčkách nejpozději 
do 15. 5. 2014 (do 24.00 hod.) SMS zprávou na tele-
fonní 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
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ZUbNÍ TEChNIK NEbO UmĚLEC?
Jana Hercíková a Miroslava Maršíková

>>> Vzpomenete si ještě? Tuto otázku jsme položili 
na konci roku 2012 před vánočními svátky. Odpověď 
a úvaha zněla: že svým způsobem tak trochu ano, že 
dobrý zubní technik musí být hlavně tvořivý-kreativní 
a práce ho musí bavit. Prezentovali jsme sladké výrob-
ky se zubní tématikou.

A proč se k tomuto tématu vracíme?
Je tu období dalších krásných jarních svátků Velikonoc 

a neodmyslitelnou velikonoční výzdobou jsou veliko-
noční kraslice. Vyrobit vlastnoručně takové kraslice 
dokáží jen umělecky nadané osoby, a jak jsme již pre-
zentovali, zubní technici mezi takové osoby patří.

Fotografie kraslic nám zaslala paní Jana Hercíková  
z Královehradeckého kraje z Úpice, která je autorkou 
kraslic zdobených slámou a Miroslava Maršíková je 
tvůrkyní vybrušovaných kraslic. <<<

A ještě něco málo o velikonocích:
Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanů a podle 
jejich pojetí se váží k ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. 
Svůj původ mají s největší pravděpodobností v pohanských tra-
dicích a oslavách jara, ačkoli si jejich počátky mnohé společnos-
ti vykládají různě. 

Podle katolické tradice jsou Velikonoce vyvrcholením 40denní-
ho postního období. Jejich termín je pohyblivý a určuje se po-
dle prvního jarního úplňku, jelikož slunce a měsíc měly od pra-
dávna rozhodující vliv na určování času. Velikonoce připadají na 
první neděli po jarním úplňku po rovnodennosti. Mohou tedy 
proběhnout kdykoli mezi 22. březnem a 25. dubnem. Vlastním 
svátečním velikonočním dnům předchází šest postních týdnů 
a každá ze šesti nedělí má své jméno podle dříve udržovaných 
specifických rituálů příchodu jara: Pučálka, Pražná, Kýchavá, 
Družná, Smrtná a poslední Květná neděle. 

Také jednotlivé dny pašijového (svatého) týdne mají svá pojme-
nování. Zatímco na Modré pondělí bylo v minulosti zvykem ne-
uklízet, o Žlutém úterý se muselo výhradně uklízet. Na Škaredou 

středu, kdy Jidáš zradil Ježíše, pálili kněží snítky kočiček, které 
byly posvěceny předcházejícího roku na Květnou neděli. Lidé by 
se ten den neměli mračit, aby jim to nezůstalo po zbytek roku. 
Zelený čtvrtek je spojován s Kristovou poslední večeří. Jelikož 
se tento den traduje, že zvony odletěly do Říma, jejich zvuk na 
vesnicích nahradily hrkačky, jimiž obvykle malí chlapci zaháněli 
Jidáše. Na Zelený čtvrtek by se měly jíst pouze zelené pokrmy. 
Velký pátek připomíná ukřižování Krista a ten den by se měl dr-
žet největší půst. Bílá sobota se nese v duchu příprav na slav-
nost Vzkříšení a Boží hod velikonoční přináší velké hodování po 
dnech hladovění. Tradičními velikonočními pokrmy jsou jidáše, 
mazance a velikonoční beránci. V české tradici se vžilo jako klí-
čový den oslav Velikonoc pondělí po Božím hodu velikonočním, 
které se označuje jako Červené pondělí. 

Ačkoli jsou velikonoční obyčeje v Česku stále velmi oblíbené, 
podle průzkumu společnosti Univeler se ukázalo, že velikonoční 
tradice dodržuje jen třetina (33 %) lidí. Naopak 35 % dotázaných 
uvedlo, že se jim velikonoční zvyky líbí, ale mrzí je, že se už pří-
liš nedodržují. Naproti tomu 4 % lidí velikonoční tradice odmítá  
a tedy je ani nedodržují.
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VzděláVání

PŘEhLED VZDĚLáVACÍCh AKCÍ 2014
Praktické školení
Práce s imPlantáty
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Tomáš Skoupý
Termín: Dle individuální domluvy.
Místo konání: školící laboratoř EURO-
DENT Brno
Upozornění: max. 10 osob

Praktické školení
Zásuvné sPoje bredent
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Tomáš Skoupý
Termín: Dle individuální domluvy.
Místo konání: školící laboratoř EURO-
DENT Brno
Upozornění: max. 10 osob

Praktické školení
cad/cam Praktické kurZy
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Tomáš Skoupý
Termín: Dle individuální domluvy.
Místo konání: školící laboratoř EURO-
DENT Brno
Upozornění: max. 5 osob

Praktické školení
Zhotovení Zubních 
náhrad na imPlantáty
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: MUDr. Petr Blecha, Tomáš 
Skoupý
Termín: Dle individuální domluvy (4 dny)
Místo konání: Brno
Cena: 18.500,- Kč (bez DPH)
Upozornění: max. 10 osob

Praktické školení
jednoduchost a estetika 
v Protetice – nový trend 
faZetovací techniky
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Karel Špička
Termín: 17. 4. 2014
Místo konání: školící laboratoř Brno, 
Mezicestí 19
Cena: 990,- Kč (s DPH)
Upozornění: max. 20 osob

Praktické školení
jednoduchost a estetika 
v Protetice – nový trend 
faZetovací techniky
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Karel Špička
Termín: 15. 5. 2014
Místo konání: školící laboratoř Brno, 
Mezicestí 19
Cena: 990,- Kč (s DPH)
Upozornění: max. 20 osob

Praktické školení
jednoduchost a estetika 
v Protetice – nový trend 
faZetovací techniky
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Karel Špička
Termín: 19. 6. 2014
Místo konání: školící laboratoř Brno, 
Mezicestí 19
Cena: 990,- Kč (s DPH)
Upozornění: max. 20 osob

Praktické školení
jednoduchost a estetika 
v Protetice – nový trend 
faZetovací techniky
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Karel Špička
Termín: 18. 9. 2014
Místo konání: školící laboratoř Brno, 
Mezicestí 19
Cena: 990,- Kč (s DPH)
Upozornění: max. 20 osob

Praktické školení
jednoduchost a estetika 
v Protetice – nový trend 
faZetovací techniky
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Karel Špička
Termín: 16. 10. 2014
Místo konání: školící laboratoř Brno, 
Mezicestí 19
Cena: 990,- Kč (s DPH)
Upozornění: max. 20 osob

Praktické školení
systém thermoPress 400, 
Visio-lign a přesné 
odlévání konstrukcí
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Karel Špička
Termín: 3. 11. 2014
Místo konání: školící laboratoř Brno, 
Mezicestí 19
Cena: 1.400,- Kč (bez DPH)
Upozornění: max. 15 osob

Praktické školení
jednoduchost a estetika 
v Protetice – nový trend 
faZetovací techniky
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Karel Špička
Termín: 13.11.2014
Místo konání: Plzeň
Cena: 990,- Kč (s DPH)
Upozornění: max. 20 osob

Praktické školení
teleskoPické korunky
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Tomáš Skoupý
Termín: 8. 12. 2014
Místo konání: Brno
Cena: 1.500,- Kč (bez DPH)
Upozornění: max. 15 osob

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

CENA  
Doprovod 54.990 Kč Školné s pobytem  59.990 Kč

USA A KANADA
L É K A Ř S K É  S Y m P ó Z I U m

Amerika je pestrou škálou ras a životních stylů. Je také zemí šokujících pravidel a protikladů. Z tohoto přediva je 
utkán jedinečný způsob života Američanů, který někdo nesnáší, jiný obdivuje.

Pobyt zahrnuje vše, co nesmíte minout během návštěvy východního pobřeží USA. Největší metropole i pří-
rodní krásy. Kombinace poznávání a zábavy.Navštívíme svůdný New York, který omračuje kvapem, Manhattan, 
Philadelphii, Washington a přesuneme se k Niagarským vodopádům, které ale už budeme sledovat z jejich hez-
čí kanadské strany. V Kanadě strávíme dvě noci a navštívíme i nádherné Toronto. Vydejte se s námi za kouzlem 
východní části USA a romantikou Niagarských vodopádů či kanadského Toronta.
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Přihlášky a info: Zdravotnický vzdělávací institut s.r.o., Matušova 982, Rumburk, tel.: 412 384 013, skoleni@dentalcare.cz, www.dentalplus.cz

 Niagarské vodopády z obou stran
 To nej z New Yorku
 Návštěva Toronta

14. - 24. října 2014

KOUPÍm
Koupím větší zubní laboratoř  
v severních Čechách nebo Praze. 

Kontakt: 
Email jens.chemnitz@aol.de 
nebo tel.: 604533347 

reklama



KOMORAZT.CZ
Magazín Komory zubních techniků ČR

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

MéDIA DATA

Ročník:  4.

Periodicita:  2 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 2014

číslo redakční uzávěrka
podklady pro reklamu

ve formátu PDF
distribuce 

2 25.8. 1. 9. 22. 9.
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LASAK s.r.o. • Českobrodská 1047/46 • 190 01 Praha 9 – Hloubětín • tel.: +420 224 315 663 • fax: +420 224 319 716 • e-mail: info@lasak.cz • www.lasak.cz

Úspora za pilíře až desítky tisíc korun

BioCam®

• První technologie v ČR bez vlepených bazí

• Materiály titan, slitina Cr-Co nebo ZrO2

• K dispozici na přední systémy: LASAK Impladent®, Straumann® 
 Bone Level a synOcta®, NobelReplaceTM, NobelActiveTM, Astra Tech®

®

fax: +420 224 319 716 • e-mail: info@lasak cz • www.lasak

ch®

biocam_komorazt_210_100.indd   1 25.11.13   9:34

KaVo SMARTair EVO

Odsávání 
 SMARTair EVO nastupuje

Dokonalé odsávání
pro jedno pracovní místo

S NOVÝM 
MOTOREM

•  Třístupňový systém fi ltrace.

• Zachytí 99,9 % jemného prachu nad 5 μm.

• Zachytí 99,995 % velmi jemného prachu pod 5 μm.

•  Fitr z aktivního uhlí pohlcuje pachy i výpary vzniklé 
např. při opracování pryskyřic.

•  Zvláštní fi ltr chrání motorovou jednotku před nasátím 
nečistot a prodlužuje tak její životnost.

•  Možnost vestavby i do laboratorních stolů od jiných 
výrobců.

•  Možnost doplnění o odsávací hlavici, područky a další 
vybavení

•  Modulární konstrukce přístroje umožňující vyjmout 
pouze motorovou jednotku v případě poruchy.

•  Jednoduché ovládání na panelu přístroje.

•  Možnost propojení s laboratorním mikromotorem 
a automatické spuštění odsávání při sešlápnutí 
ovladače mikromotoru.

KaVo_2A4_SMARTAir_0314_2.indd   1 23.03.14   18:15

INTERDENT®
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icrodent.cz

Vsaďte na jistotu,
kvalitu a tradici,
předejdete starostem...
 Více než 200 laboratoří
 v České republice a na Slovensku
 používá tuto technologii

 Bezproblémové zpracování,
 nadstandardní kvalita materiálu

 Nízké náklady na výrobu

 Spokojenost lékařů a pacientů

 Školení, servis a podpora

Rádi byste i Vy nabídli Vašim lékařům a pacientům
technologii bezkovových náhrad?

Zeptejte se Vašich kolegů, jak jsou s technologií DEFLEX spokojeni.

Přemýšlíte a váháte?
Zapůjčíme Vám jednotku na měsíc a poté se rozhodněte.
Nekupujte “zajíce v pytli“.

Rozhodli jste se?
Vstřikovací jednotku Vám zdarma dovezeme a zapojíme.
Přivezeme veškerý potřebný materiál.
Zaškolíme Vás přímo ve Vaší laboratoři
a druhý den můžete začít pracovat.

Vstřikovací jednotka za 130.000,- Kč vč. DPH
+ materiál a kyveta zdarma – ušetříte 30.000,- Kč.

www.completedental.cz                tel.: 461 741 450

Flexibilní protézy
Sabilex

• Jeden z nejdokonalejších systémů pro výrobu litých  
 snímacích náhrad s kartušemi o průměru 25 mm.
• 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 2AD Plus - plně automatický přístroj 
 s vylepšenými vlastnostmi - výkonnější pumpou, 
 pěti programy 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   84 900 Kč  2A

Cena  95 900 Kč  2AD

Cena  100 900 Kč  2AD Plus

NEODOLATELNÁ NABÍDKA

zvolte si typ přístroje (2A, 2AD nebo 2AD Plus) 
a my Vám přidáme 15 kartuší v hodnotě 5 700 Kč nejčastěji 

používané velikosti M v nejoblíbenější barvě intenzivní růžová zcela ZDARMA! 
Neváhejte se zároveň přihlásit na praktický kurz – odečteme Vám z ceny přístroje 

polovinu účastnického poplatku za kurz!

estetické	 nezničitelné	 za skvělou cenu

88 900,-

100 900,-

106 900,-

extra tenké
rychlé a účinné
odolné a všestranné
Ultratenké řezací kotouče vyztužené skelmými vlákny.
Ideální pro řezání a opracovávání veškerých kovů, včetně drahokovových 
a chromkobaltových slitin.
Vhodné také pro pryskyřice.

Neoblíbenější typy:

8680374 22 x 0,2 mm 10 ks 270,- Kč

8680375 22 x 0,5 mm 10 ks 250,- Kč

8680392 25 x 0,2 mm 10 ks 300,- Kč

8680385 40 x 0,5 mm 10 ks 340,- Kč

8680381 40 x 1,0 mm 10 ks 360,- Kč 

Hu-Fa Dental a. s., Moravní 909, 765 02 Otrokovice

www.hufa.cz, objednavky@hufa.cz, Tel.: 576 771 417, Fax: 577 926 205

INTERDENT®
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tě a dále jsou polyamidy odolné proti příznakům „vy-
čerpání“. Polokrystalické složení jim dává silnou che-
mickou odolnost. 

Stupeň krystalinity zajišťuje, že materiál zůstává v pev-
ném stavu i při vysokých teplotách až do bodu tání 
(přes 240° C). Výsledkem je zachování tvaru v ústech.

VYSOKÁ HUSTOTA MATERIÁLU
Nový materiál s názvem ThermoSens byl z hlediska 
vlastností vylepšen vzhledem ke standardním poly-
amidům. Pružnost tohoto materiálu může být řízena 
a smrštění je extrémně nízké.

Co se týče složení, je dosaženo homogenní barvy 
a nový termoplast je tedy vhodný také pro tvorbu ce-
lých zubních náhrad. Zpracovací techniky byly vyvi-
nuty v takovém rozsahu, že se významně redukovala 
potřeba opracování a leštění.

Automatizaci několika kroků zpracování umožňu-
je použití vstřikovací techniky s pomocí ThermoJect 

a kanyl. Předinstalované programy eliminují problémy 
s vážením a mícháním a jednoduchý postup snižuje 
riziko vyskytnutí chyby. Mimoto injekční technika po-
skytuje vyšší hustotu materiálu, což zlepšuje kvalitu 
povrchu.

Zubní lékaři i zubní technici stále hledají řešení pro 
pacienty, kteří jsou citliví nebo mají alergické reak-
ce na zbytkový monomer, urychlovače nebo PMMA. 
Tyto potíže se mohou projevit u uživatelů částečných 
i celkových náhrad a právě zde zubní náhrady z polya-
midu představují vynikající alternativu a reálnou mož-
nost léčby.

Děkujeme za spolupráci paní Connie Peterse-Van 
der Koppel (ředitelce R&D oddělení, Vertex Dental 
BV, Nizozemí). Connie je chemikem specializujícím se 
na polymery. <<<

Převzato z časopisu TANDARTSPRAKTIJK, Nizozemí.

CENA  
Doprovod 23.990 Kč Školné s pobytem  27.990 Kč

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

Italská Kalábrie patří k výjimečným krajům. Vyznačuje se panenskou přírodou, průzračně čistým mořem  
a bílými písečnými plážemi. Členité pobřeží je ideální i pro šnorchlování, či potápění. Centrem oblasti je histo-
rické městečko Tropea. Uličky tu lákají k procházce zejména večer, kdy lze nakoupit různé suvenýry a vychutnat 
místní atmosféru. Nad hlavní pláží stojí skála, kde se tyčí kostel sv. Marie. Úžasná je i architektura domů vytesa-
ných přímo do skály nad mořem.
Nejkrásnější oblastí Kalábrie je poloostrov Capo Vaticano, kde leží i náš hotel. V těchto místech se do pobřeží 
zařezávají vysoké skály, které vytvářejí malé zátoky s romantickými písčitými plážičkami omývanými křišťálově 
průzračnou vodou.

Přihlášky a info: Zdravotnický vzdělávací institut s.r.o., Matušova 982, Rumburk, tel.: 412 384 013, skoleni@dentalcare.cz, www.dentalplus.cz

 vinařská oblast Bordeaux
 Písečná duna Dune du Pilat
 závěrem pobyt v Paříži

22. - 28. srpna 2014

reklama
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PROGRAM POBYTU

1. den: Odlet Praha - Paříž. Odjezd do Tours - univerzitní me-
tropole na Loiře. Odjezd do Saumur . Prohlídka historického 
jádra města na Loiře.
2. den: Po snídani odjezd do La Rochelle - návštěva města 
na břehu Atlantského oceánu. Odjezd na ostrov Ile de Ré, 
průjezd „bílým ostrovem“ do hlavního městečka St. Martin 
de Ré.Odjezd na ubytování do oblasti Bordeaux.
3. den: Po snídani odjezd na prohlídku Bordeaux (UNESCO). 
Odpoledne odjezd do Saint - Émilion k návštěvě nádherné 
středověké vesničky uprostřed vinařské oblasti (UNESCO) 
ležící na Svatojakubské cestě. Prohlídka místních atraktivit 
zakončená ochutnávkou místních vín. 
4. den: Po snídani odjezd k oceánu na Stříbrné pobřeží, 
návštěva 115m vysoké Dune du Pilat a proslulé Arcachon-
ské zátoky. Návrat podél Route des Chateaux du Médoc s 
nádhernými vesnicemi a zámečky, ubytování. Večeře mimo 
hotel v místní restauraci včetně lahve vína.

5. den: Po snídani odjezd do Cognacu - ochutnávka v liho-
varu Cognac Otard. Odjezd do Poitiers - návštěva správního 
střediska kraje Poitou-Charentes s bohatým architektonic-
kým dědictvím - pěší prohlídka centra s malebnými uličkami 
mezi mnoha románskými domy, nejstarší kostel ve Francii  
a další památky, volno, odjezd na ubytování, večeře.
6. den: Po snídani odjezd do Paříže, v odpoledních hodi-
nách dojezd na ubytování, volno, večeře. V podvečerních 
hodinách výlet lodí po Seině, návštěva kabaretu Paradis La-
tin, návrat do hotelu, večeře.
7. den: Po snídani odjezd do centra města, okružní jízda 
městem k připomenutí nejvýznamnějších pařížských mo-
numentů - Camps Elysées, Vítězný oblouk, Trocadero, Eiffre-
lova věž, Louvre, radnice, Notre Dame, individuální volno, 
odpoledne transfer na letiště a odlet do Prahy.

Program okruhu se může mírně změnit v závislosti na okol-
nostech a místních specifikacích.

Zdravotnický vzdělávací 
institut s.r.o.
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prvok vo forme kovového prachu a jednak ako kom-
ponent v niektorých zlúčeninách. Treba pripomenúť, 
že kancerogenita protetických niklových zliatin nebo-
la pritom jednoznačne preukázaná. Podobné nebez-
pečenstvo môže predstavovať i vdychovanie kobaltu, 
či chrómu ako prvkov, nedotýka sa to však dentálnych 
zliatin.

Biologický význam kobaltu nadobúda dôležitosť ako 
stopový prvok pre viacero živých organizmov vrátane 
človeka. Kobalt je známy ako jeden z dôležitých čle-
nov skupiny vitamínov B, najmä B12. Pri vyšších kon-
centráciách však môže pôsobiť ako jed. (wikipédia.
org)

V prípade titánu ide o bioaktívny prvok, ako kov 
je schopný uvoľňovať ióny a vytvárať ďalšiu väzbu 
na živé tkanivá. Jeho výborná biokompatibilita je po-
rovnateľná s biokompatibilitou zlata a zošľachtených 
kovov vrátane zliatin, aj keď do tejto kategórie nepa-
trí. Hodnota čistého titánu je nižšia ako hodnota zlata, 
jeho aplikácia pri vyhotovovaní a spracúvaní náhrad 
v sekundárnych procesoch vysoko prevyšuje hodno-
tu zlata.  Odolnosť voči korózii súvisí s povrchovou 
ochrannou vrstvou. (Kopčáková, 2009) 

Drápal uvádza, že Kapert s kolektívom sa v nedáv-
nej minulosti rozhodli získať kompletizujúci pohľad 
na cytotoxicitu dentálnych zliatin. Vybrali desato-
ro laboratórne pripravených zliatin, a to od zošľach-
tených až po nezošľachtené, ktoré sú netoxické. Pri-
radili k nim ešte netoxický titán v tekutej a plastickej 
forme. Uvedené vzorky sa podrobili testovaniu. Uká-
zalo sa, že netoxickými sú popri zliatinách zlato-pla-
tinových a zlato-striebro-paládiových tiež zliatiny pa-
ládio-meďnato-indio-zinkové a predovšetkým zliatiny 
niklovo-chrómovo–molybdénové. Ostatné testované 
zliatiny preukázali cytotoxicitu. Určité negeneratívne 

zmeny vyvolal výskyt cínu. Meď bola vo všetkých po-
kusoch toxická.
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CENA  
Doprovod 24.990 Kč Školné s pobytem  28.990 Kč

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

Italská Kalábrie patří k výjimečným krajům. Vyznačuje se panenskou přírodou, průzračně čistým mořem  
a bílými písečnými plážemi. Členité pobřeží je ideální i pro šnorchlování, či potápění. Centrem oblasti je histo-
rické městečko Tropea. Uličky tu lákají k procházce zejména večer, kdy lze nakoupit různé suvenýry a vychutnat 
místní atmosféru. Nad hlavní pláží stojí skála, kde se tyčí kostel sv. Marie. Úžasná je i architektura domů vytesa-
ných přímo do skály nad mořem.
Nejkrásnější oblastí Kalábrie je poloostrov Capo Vaticano, kde leží i náš hotel. V těchto místech se do pobřeží 
zařezávají vysoké skály, které vytvářejí malé zátoky s romantickými písčitými plážičkami omývanými křišťálově 
průzračnou vodou.

Přihlášky a info: Zdravotnický vzdělávací institut s.r.o., Matušova 982, Rumburk, tel.: 412 384 013, skoleni@dentalcare.cz, www.dentalplus.cz

 Sklepy v Portu
 Metropole i rybářské vesničky
 nejzápadnější cíp Evropy

5. - 12. září 2014
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VZDĚLÁVÁNÍ

PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 2014
Praktické školení
PRÁCE S IMPLANTÁTY
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Tomáš Skoupý
Termín: Dle individuální domluvy.
Místo konání: školící laboratoř EURO-
DENT Brno
Upozornění: max. 10 osob

Praktické školení
ZÁSUVNÉ SPOJE BREDENT
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Tomáš Skoupý
Termín: Dle individuální domluvy.
Místo konání: školící laboratoř EURO-
DENT Brno
Upozornění: max. 10 osob

Praktické školení
CAD/CAM PRAKTICKÉ KURZY
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Tomáš Skoupý
Termín: Dle individuální domluvy.
Místo konání: školící laboratoř EURO-
DENT Brno
Upozornění: max. 5 osob

Praktické školení
ZHOTOVENÍ ZUBNÍCH 
NÁHRAD NA IMPLANTÁTY
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: MUDr. Petr Blecha, Tomáš 
Skoupý
Termín: Dle individuální domluvy (4 dny)
Místo konání: Brno
Cena: 18.500,- Kč (bez DPH)
Upozornění: max. 10 osob

Praktické školení
JEDNODUCHOST A ESTETIKA 
V PROTETICE – NOVÝ TREND 
FAZETOVACÍ TECHNIKY
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Karel Špička
Termín: 17. 4. 2014
Místo konání: školící laboratoř Brno, 
Mezicestí 19
Cena: 990,- Kč (s DPH)
Upozornění: max. 20 osob

Praktické školení
JEDNODUCHOST A ESTETIKA 
V PROTETICE – NOVÝ TREND 
FAZETOVACÍ TECHNIKY
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Karel Špička
Termín: 15. 5. 2014
Místo konání: školící laboratoř Brno, 
Mezicestí 19
Cena: 990,- Kč (s DPH)
Upozornění: max. 20 osob

Praktické školení
JEDNODUCHOST A ESTETIKA 
V PROTETICE – NOVÝ TREND 
FAZETOVACÍ TECHNIKY
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Karel Špička
Termín: 19. 6. 2014
Místo konání: školící laboratoř Brno, 
Mezicestí 19
Cena: 990,- Kč (s DPH)
Upozornění: max. 20 osob

Praktické školení
JEDNODUCHOST A ESTETIKA 
V PROTETICE – NOVÝ TREND 
FAZETOVACÍ TECHNIKY
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Karel Špička
Termín: 18. 9. 2014
Místo konání: školící laboratoř Brno, 
Mezicestí 19
Cena: 990,- Kč (s DPH)
Upozornění: max. 20 osob

Praktické školení
JEDNODUCHOST A ESTETIKA 
V PROTETICE – NOVÝ TREND 
FAZETOVACÍ TECHNIKY
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Karel Špička
Termín: 16. 10. 2014
Místo konání: školící laboratoř Brno, 
Mezicestí 19
Cena: 990,- Kč (s DPH)
Upozornění: max. 20 osob

Praktické školení
SYSTÉM THERMOPRESS 400, 
VISIO-LIGN A PŘESNÉ 
ODLÉVÁNÍ KONSTRUKCÍ
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Karel Špička
Termín: 3. 11. 2014
Místo konání: školící laboratoř Brno, 
Mezicestí 19
Cena: 1.400,- Kč (bez DPH)
Upozornění: max. 15 osob

Praktické školení
JEDNODUCHOST A ESTETIKA 
V PROTETICE – NOVÝ TREND 
FAZETOVACÍ TECHNIKY
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Karel Špička
Termín: 13.11.2014
Místo konání: Plzeň
Cena: 990,- Kč (s DPH)
Upozornění: max. 20 osob

Praktické školení
TELESKOPICKÉ KORUNKY
(teoretická a praktická část) 
Přednášející: Tomáš Skoupý
Termín: 8. 12. 2014
Místo konání: Brno
Cena: 1.500,- Kč (bez DPH)
Upozornění: max. 15 osob

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

CENA  
Doprovod 54.990 Kč Školné s pobytem  59.990 Kč

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

Amerika je pestrou škálou ras a životních stylů. Je také zemí šokujících pravidel a protikladů. Z tohoto přediva je 
utkán jedinečný způsob života Američanů, který někdo nesnáší, jiný obdivuje.

Pobyt zahrnuje vše, co nesmíte minout během návštěvy východního pobřeží USA. Největší metropole i pří-
rodní krásy. Kombinace poznávání a zábavy.Navštívíme svůdný New York, který omračuje kvapem, Manhattan, 
Philadelphii, Washington a přesuneme se k Niagarským vodopádům, které ale už budeme sledovat z jejich hez-
čí kanadské strany. V Kanadě strávíme dvě noci a navštívíme i nádherné Toronto. Vydejte se s námi za kouzlem 
východní části USA a romantikou Niagarských vodopádů či kanadského Toronta.
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Přihlášky a info: Zdravotnický vzdělávací institut s.r.o., Matušova 982, Rumburk, tel.: 412 384 013, skoleni@dentalcare.cz, www.dentalplus.cz

 Niagarské vodopády z obou stran
 To nej z New Yorku
 Návštěva Toronta

14. - 24. října 2014

KOUPÍM
Koupím větší zubní laboratoř  
v severních Čechách nebo Praze. 

Kontakt: 
Email jens.chemnitz@aol.de 
nebo tel.: 604533347 

reklama
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