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Editorial

Vážení kolegové,

…taky vám připadá, že čas strašně rychle letí. Na minu-
lém srazu spolužáků zubních techniků jsem slíbila, že do 
příštího setkání převedu kroniku naší třídy do elektro-
nické podoby. Čas je mým nepřítelem, sraz se blíží mí-
lovými kroky a já začínám na poslední chvíli mezi všemi 
svými povinnostmi a aktivitami převádět a přepisovat. A 
tak se vracím do vzpomínek na bezvadná mladá léta, na 
bezstarostnost, ale také na soudržnost kolektivu. 

Možná si říkáte, co je to za agitaci, ale … měli jsme psát 
čtvrtletní písemku z mikrobiologie, večer předtím pro-
bíhaly taneční (půlkolona), která končila v pozdních ve-
černích hodinách. Druhý den jsme se domluvili, že se 
zkusíme omluvit a pokud to neprojde, tak nikdo nic ne-
napíše, ani řádek, ani slovo. A stalo se, omluva neprošla 
a my dostali zadání písemky. V hrobovém tichu by bylo 
slyšet špendlík na zem spadnout, ale hlavně to byly ner-
vy, znáte to, vždycky se ve třídě najde pilný studentík 
jedničkář, který má celé učivo v malíčku. Trvalo to víc 
než 20 minut, profesor nervózně chodil po třídě a sku-
tečně na lavicích zůstaly prázdné papíry bez jediného 
písmena. Pravda je, že jsme dostali všichni pětku, ale to v 
tomto okamžiku není důležité, důvodem proč to zmiňu-
ji je úžasná jednota naší třídy zubních techniků.
 
A taková jednota by v současné době byla potřebná 
mezi všemi zubními techniky. Sněm KZT vydal prohlá-
šení, které pro připomenutí otiskujeme na našich strán-
kách magazínu postupně s chronologickými událostmi 
dalších vyjednávání, také zde jako protipól naší snahy 
zveřejňujeme dopis nespokojeného zubního technika. 
Ale existují i zubní technici, kteří nám dělají velmi dobré 
jméno v zahraničí, a s jedním takovým jsme udělali roz-
hovor. Dále nastíníme obecný pohled na vztahy mezi 
ordinací a laboratoří. Připomeneme si, že bez elektronic-
ké komunikace s některými úřady to už opravdu nepů-
jde. Seznámíme vás s novinkami z FEPPD. V rubrice od-
bornosti si řekneme co má společného rehabilitace se 
stomatologií a nezapomeneme zde ani na ortodoncii. 
Tradičně pro chvíle odpočinku nebude chybět Sudoku. 

Závěrem chci apelovat na vás, všechny zubní techniky, 
nemusíte číst celý magazín, ale přečtěte si prosím dů-
kladně prohlášení Sněmu a zkuste být aspoň jednou 
jednotní podobně jako naše třída.
Hezky to vystihuje citát Jimmyho Deana - Nemohu 
změnit směr větru, ale můžu nastavit své plachty tak, 
abych se vždy dostal do svého cíle…… J
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>>> Vážení kolegové, 

jistě vám neuniklo, že Sněm KZT vydal toto prohlá-
šení, které jsme rozeslali všem kolegům a na všech-
ny oblastní buňky ČSK. Ohlasy byly zřetelné, a to i 
ze strany lékařů. Děkujeme všem, kdo se dokáza-
li pro tento krok rozhodnout, protože to je jediná 
cesta, jak dosáhnout potřebné systémové změny. 
Nejde o pouhé přidání pár korun k úhradě, jde o 
celkovou změnu systému stanovování výše úhrad  
„I“ kódů.. Máme zprávy, že někteří kolegové skuteč-
ně ceny „I“ kódů navýšili bez ohledu na stagnující 
úhrady a reakce z kompetentních míst nastala bez-
prostředně. 
Bylo nám sděleno, že VZP pro nás peníze našla již 
pro tento rok. Zdánlivě snadno by tedy mohlo dojít 
k nějakému navýšení úhrad téměř ihned. Ovšem to 
bychom nesměli žít v tomto podivném byrokratic-
kém státě, kdy se jeden úředník odvolává na druhé-
ho, a bezradně krčí rameny, když má rozhodnout, 
kdo je kompetentní tento krok udělat. Zdánlivě jed-
noduchá věc - vydání nového cenového předpisu s 
novou výší úhrad je nakonec překážka, přes kterou 
se nedokáže placený státní úředník přenést. Tak-
že jsme ve fázi, kdy víme, že pojišťovna je ochotna 
úhrady zvýšit, není však schopna definovat od kdy 
a o kolik, což je sdělení, na které čeká úředník na 
ministerstvu, aby cenový předpis vytvořil. Do toho 
přichází období dovolených, a celá věc se na dlou-
hé dva měsíce odsunuje. Mohla bych se zeširoka 
rozepisovat o tom, kolik dopisů jsme rozeslali a kolik 
jednání jsme absolvovali, na kolik dveří jsme klepali, 
a s kolika úředníky či politiky jsme o našem problé-
mu diskutovali. Ale myslím, že nejvíc vás zajímá vý-
sledek a ten se zatím nedostavil. Mohu jen zkonsta-
tovat, že jsme se setkali s různými lidmi, kdy někteří 
nás uváděli v úžas svojí nekompetentností, jiní na-
opak svojí zdánlivou ochotou nám pomoci - ovšem 
kdy se dostaví výsledek, nemohu sdělit. Doufám 
jenom, že co nejdříve. Dovolené skončily, úředníci 
a politici začnou zase pracovat, takže v době, kdy 
budete mít na stole toto číslo magazínu, budeme 
snad již o krok dále. Jak již bylo řečeno - nejde o 
pouhé jednorázové navýšení úhrad, naše požadav-
ky sahají mnohem dále- chceme systémovou změ-
nu, pravidelnou valorizaci, nebo možnost doplatků. 

Snaha o navýšení úhrad a o systémovou změnu v 
oblasti „I“ kódů ale nebyla jedinou aktivitou, kterou 
jsme se zabývali. Vzhledem k tomu, že začal platit 
nový zákon o zdravotnických prostředcích, který 
nám jako výrobcům nařizuje ke každému výrobku 

SLOVA PREZIDENTKY
   Bc. Alexandra Seidlová

Alexandra Seidlová

Dění v KZT

PROHLÁŠENÍ SNĚMU KZT 
ze dne 18. 4. 2015:

 „Vzhledem k tomu, že naše apely na navýšení úhrad, 

nebo legalizaci doplatků k „I“ kódům nebyly Minister-

stvem zdravotnictví a pojišťovnami vyslyšeny, ozna-

mujeme celé veřejnosti a stomatologům, že pokud 

již zubní technici nebudou akceptovat nevýhodnost 

smluv mezi stomatology a zdravotními pojišťovnami 

a za plně hrazené výrobky budou požadovat reálnou 

cenu, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady, nedo-

pouští se ničeho nezákonného. 

Komplikace, které tento krok způsobí veřejnosti 

a stomatologům, musí neodkladně řešit politická 

reprezentace.“

dodávat „prohlášení o výrobku“, rozhodli jsme se, 
že pro vás připravíme takové laboratorní štítky, kte-
ré budou odpovídat požadavkům zákona a budou 
plnit více účelů najednou. Jejich podobu vidíte na 
stránkách magazínu a můžete si vyzvednout ně-
jaké exempláře na stánku KZT na Pragodentu. Do 
budoucna si budete moci štítky objednat, a v pří-
padě zájmu mohou obsahovat i vaši konkrétní hla-
vičku. 

Úspěch našeho kolegy, Petra Myšičky v soutěži 
„Aesthetic Dentistry Awards“ , se kterým jsme udě-
lali rozhovor, nás přivedl na myšlenku, že naši zubní 
technici nejsou o nic horší, než technici ve vyspě-
lých státech Evropy, a bylo by na místě, uspořádat 
nějakou českou formu podobné soutěže, nikoli pro 
školy, ale pro techniky z praxe. Generace mladých 
techniků a zubních lékařů odvádí skvělou práci, 
naprosto srovnatelnou a konkurenceschopnou ve 
světě, proč o ní tedy nedat více vědět. Zatím jsme 
u základní myšlenky, musíme se spojit s mnoha od-
borníky, ale rádi bychom nahradili soutěž „Škola 
roku“ něčím, co bude dávat větší smysl a proto bu-
deme tuto myšlenku rozvíjet. 

Vážení kolegové, sledujte naše média, webové 
stránky a facebook, veškeré novinky, které se ne-
stihly do uzávěrky tohoto čísla magazínu, budeme 
sdělovat bezprostředně. Těšíme se na vás na stán-
ku KZT na Pragodentu, kde budeme také poskyto-
vat aktuální informace. Přeji vám, aby se vám práce 
dařila a aby jí bylo dost. <<<
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PRAGODENT 2015

Dění v KZT

>>> Veletrh PRAGODENT si za 22 let své existence vy-
budoval renomé veletrhu, který každoročně přináší 
novinky ze světa stomatologie. 180 přímých vysta-
vovatelů, celkově 620 zastoupených firem z 36 zemí 
světa, zcela vyprodaný Průmyslový palác, 8.981 ná-
vštěvníků – to jsou fakta z posledního ročníku veletr-
hu, která vypovídají o mnohém: 

Pragodent je stále největším a jediným komplexním 
veletrhem v České republice. Stále se těší velké oblibě 
návštěvníků z řad zubních lékařů, zubních techniků, 
dentálních hygienistek a dalších odborníků působí-
cích v oboru stomatologie. Naprostá špička dentál-
ních firem z ČR a prostřednictvím svých zastoupení 
i ze zahraničí nevynechá možnost představit své no-
vinky na veletrhu Pragodent. 

KZT ČR se i pro nadcházejících 5 let stala partnerem 
dentálního veletrhu Pragodent a letos stejně jako loni 
se chystá zaujmout své tradiční místo v rohu pravého 
křídla výstavní haly průmyslového paláce, abyste nás 
nemuseli hledat. 

V pátek 9. 10. ve 13.00 hodin proběhne na stán-
ku KZT vyhlášení výsledků již 5. ročníku soutěže 
„Škola roku“, které se tento rok účastní 7 škol. Zá-
roveň budou výhercům předány ceny. Vítězná škola 
obdrží pohár „Škola roku“. A protože se snažíme jít s 
dobou, hlavní výhrou pro absolutního vítěze bude 
pro tentokrát dárek elektronického rázu, který nebu-
deme dopředu prozrazovat, aby byl překvapením.

Jak už avizovala paní prezidentka v úvodu, budou 
na stánku k vidění nové laboratorní technické štítky 
(správně prohlášení o zdravotnickém prostředku), tak 
se nezapomeňte zastavit, protože vám dáme nějaký 
vzorek sebou, abyste si je mohli v klidu prohlédnout, 
ukázat spolupracujícímu lékaři, popřípadě v budouc-
nu objednat i třeba s hlavičkou vaší laboratoře. Stejně 
jako minule bude na našem stánku bar, kde si můžete 
posedět, odpočinout si a občerstvit se, členové KZT 
zdarma výměnou za voucher, který obdrží na našem 
stánku u informačního pultíku a ostatní návštěvníci za 
registrační poplatek 30 Kč.
Členům Komory bude zaslána poštou volná vstu-
penka, návštěvníkům bude umožněno předběžně se 

23. ročník mezinárodního dentálního veletrhu se uskuteční na 
Výstavišti v Praze Holešovicích dne 8. - 10. října 2015

elektronicky zaregistrovat. V takovém případě obdrží-
te QR kód, díky kterému projdete při vstupu bez zdr-
žení. Navíc bude každý den před uzavřením výstavy 
losování návštěvnických QR kódů o hodnotné ceny- 
např. televize. Podrobněji budete o možnosti registra-
ce informováni na webu a fcb.. 
Srdečně Vás zveme na náš stánek na Pragodent, 
kde Vám členové Rady KZT budou k dispozici pro 
jakékoli dotazy. Přijďte se podívat. <<<
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Aktuálně

VÍTEJTE V KOCOURKOVĚ

>>> Jistě je vám známo, že zákon nám nařizuje po-
vinnou registraci jak výrobců zdravotnického pro-
středku, tak povinnou registraci jednotlivých zdravot-
nických prostředků, které vyrábíme. Víme všichni, jaké 
komplikace sebou neslo vyhledání kódů těchto zdra-
votnických prostředků v evropské nomenklatuře. Je s 
podivem, že zdravotnický prostředek, který má svůj 
kód v GMDM, který jsme všichni registrovali, může vy-
rábět kde kdo. 

Posuďte sami:     
 
ADRESOVÁNO  SÚKLU ČR
 
Věc:  Žádost Komory zubních techniků ČR o vy-
světlení 

Vážení, obracíme se na Vás jako na orgán, v jehož 
kompetenci je kontrola výrobců zdravotnických pro-
středků. 

Jako výrobci obecných zdravotnických prostředků – 
individuálně zhotovovaných, mezi něž patří i zdravot-
nický prostředek GMDN – Mouthguard, custom made, 
jsou podnikající fyzické osoby a fi rmy povinni provést 
registraci jako výrobci zdravotnického prostředku. 
Tyto zdravotnické prostředky vyrábíme na základě 
indikace lékaře – stomatologa (zákon č. 96/2004 Sb.) 
Přímý kontakt s pacientem legislativa neumožňuje.
O to více nás zaráží, že na trhu existují fi rmy, které zcela 
otevřeně nabízí výrobu zubních chráničů, aniž by byly 
registrované jako výrobci zdravotnického prostředku. 
Konkrétně se jedná o fi rmu XYXY, IČO. XYXY. Tato fi r-
ma nabízí výrobu zubních chráničů buď autootisknu-
tím chrupu nebo osobní návštěvou zástupce fi rmy a 
otisknutím v ústech klienta.

Dlouhodobě poukazujeme na přílišnou tvrdost záko-
na, který zubním technikům, jednoznačně upírá sa-

mostatné provedení byť těch nejjednodušších úkonů 
bez indikace lékaře. Jak je ale patrné, každý jiný podni-
katel, který není vystudovaným a registrovaným zub-
ním technikem, tuto zákonnou povinnost dodržovat 
nemusí, a provozuje svůj byznys zcela bez omezení.

V úctě, A.Seidlová, prezidentka KZTČR 

VYŘÍZENÍ PODNĚTU 

Vážená paní prezidentko, 

tímto Vám sdělujeme, že Váš podnět ze dne 24. 6. 2015 
týkající se podezření z porušení zákona č. 268/2014 
Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně záko-
na č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o 
změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdra-
votnických prostředcích“), ze strany XYXY., se sídlem 
XYXY, IČ: XYXY kterého se měl dopustit tím, že vyrábí 
zubní chrániče, aniž by byl registrovaný jako výrobce 
zdravotnického prostředku v Registru zdravotnických 
prostředků, byl řádně prošetřen a dospěli jsme k závě-
ru, že se nejedná o porušení zákona o zdravotnických 
prostředcích, a proto šetření Vašeho podnětu ukon-
čujeme. Vzhledem k určenému účelu použití zubních 
chráničů, jenž není terapeutický ani diagnostický, 
nelze považovat zubní chrániče za zdravotnické pro-
středky. V tomto případě se jedná o osobní ochranné 
prostředky dle nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na prostředky osobní 
ochrany, ve znění pozdějších předpisů. 
S pozdravem Mgr. Jana Turcsáyiová inspektor Odděle-
ní kontroly Sekce zdravotnických prostředků

NAŠE REAKCE

Vážení, dovolujeme si nesouhlasit s vyřízením pod-
nětu a ukončení šetření. Je-li chránič pro sportovce 
uveden mezi zdravotnickými prostředky v evropské 
nomenklatuře GMDM, je zdravotnickým prostředkem. 
Pakliže je SÚKL přesvědčen, že tomu tak není, musí za-
jistit, aby tento výrobek byl z evropské nomenklatury 
odstraněn. 

Dokud tomu tak není, jsme přesvědčeni, že 
1.  dochází k porušování zákona
2. dochází k porušování hygienických norem
3. dochází k rizikům poškození zdraví a bezpečí uživa-
telů

Vysvětlení: 
z instruktážního videa, na webu uvedené fi rmy je pa-
trné, že zhotovují chránič pouze na horní čelist, aniž 

FLEXITE ULTRA FLEXITE M.P.

NOVINKA FLEXITE T-VAL

Nový FLEXITE materiál T-VAL  pro částečné snímací 

náhrady z POLYOLEFIN. Tenký, pohodlný a více 

translucentní, krásně splyne s dásněmi. Klinicky ještě 

lepší vlastnosti než běžné termoplasty z NYLONU. 

Jednoduché opracování, leštění, dodatečné úpravy, 

přidávání. Pacienti lépe udržují čisté.

Dostupné ve více odstínech:   

LT, DARK, PINK s možností žilkování.

Výhradní  dovozce D & CT s . r.o .  -  DENTAS,  Mánesova 8,  Praha 2

•222 252 055•www.dentas .cz •dentas@dct .cz•

FLEXITE PLUS FLEXITE SUPREME

20 let  bezkovové sn ímate lné technologie

S FLEXITEM MÁTE MOŽNOST VÝBĚRU

ZE SEDMI UNIKÁTNÍCH TERMOPLASTŮ!

PRAGODENT 2015

LK 21



9komorazt # 2  2015

Aktuálně

by byl zakousnutý do dolní čelisti - což je základní 
požadavek na chránič pro sportovce. Dochází tak k 
nepřiměřenému navýšení skusu sportovce a přetě-
žování čelistního kloubu. Při úderu může tedy dojít k 
nepřirozenému pohybu mandibuly a tím k poškození 
nejen chrupu, ale také čelistního kloubu. Bez okluzní-
ho ukotvení chrániče do protilehlé čelisti není plněn 
základní úkol pomůcky - tedy nechrání uživatele, na-
opak zvyšuje riziko poškození jeho zdraví. O porušo-
vání hygienických norem nemluvě. 
Znovu žádáme o prošetření, nikoli od úřednického 
stolu, ale žádáme kompetentní odborné posudky.

Žádost odeslána na SÚKL, a v kopii na MZČR od-
bor FAR, Hlavnímu hygienikovi ČR, ČOI. 

ČEKÁME NA ODPOVĚĎ

Do té doby vycházíme z toho, že chrániče pro spor-
tovce může vyrábět každý, kdo se pro to rozhodne, 
tedy směle do toho - dle SÚKLu se nedopustíte žád-

ného přestupku, když si sami otisknete, sami vyrobíte 
a sami klienta - nikoli pacienta - zinkasujete. <<<

Proč to třeba nezkusit jako na obrázku.

reklama
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ROZHOVOR – ČR2 - 5. 5. 2015  POŘAD: 
JAK TO VIDÍTE
Přepis živého rozhlasového vysílání na ČR2

Redaktorka: Možná, že se rozmýšlíte, co by se tak 
hodilo coby povolání pro vaše dítě. Co takový zub-
ní technik, zubařů je u nás nedostatek, jak je to s 
těmito odborníky? Je to stejné nebo velmi podob-
né? Jak vypadá spolupráce mezi oběma a jak správ-
ně pečovat o zubní náhrady. Odpovídat bude náš 
dnešní host, který už je se mnou tady ve studiu, 
prezidentka Komory zubních techniků České re-
publiky, paní Alexandra Seidlová, vítám Vás, dobrý 
den. 

Prezidentka: Dobrý den.

Redaktorka: Od mikrofonu zdraví všechny poslu-
chače Dvojky Patricie Strouhalová. 

Redaktorka: Řekněte, paní prezidentko, kdo je vlast-
ně zubní technik nebo zubní technička? 
Prezidentka: Zubní technik je především výtvarník 
a kreativec, je to řemeslník a v neposlední řadě také 
zdravotník.  To je právě na té naší práci to nejkrás-
nější, jak se v ní prolínají nejrůznější profese.
Redaktorka: No a je o tuto profesi zájem víc ze stra-
ny mužů anebo žen…
Prezidentka: Zatím stále převažují v oboru ženy, i 
když za poslední léta procento mužů v oboru za-
číná růst.
Redaktorka: Z toho, co jste říkala, předpoklady pro 
tuhle profesi má ten, kdo je pečlivý, zodpovědný, 
kdo je řekněme člověk s prostorovou představivos-
tí, ale současně i s technickým myšlením. 
Prezidentka: Přesně tak, to estetické cítění, přesnost, 
pečlivost, schopnost maximálního soustředění v 
danou chvíli, nekonečná trpělivost, to jsou naprosto 
potřebné věci, bez kterých se zubní technik prostě 
neobejde.
Redaktorka: A uplatnění ve srovnání třeba se zuba-
ři? Říkala jsem, že těch je u nás nedostatek nebo se 
to alespoň říká, tak jak je to u vás, u zubních techni-
ků? Je to obdobné anebo naopak je přetlak? 
Prezidentka: Naopak, je poměrně velký převis zub-
ních techniků. Problém spočívá v tom, že náš obor 
se vyučuje na příliš velkém počtu škol, v současné 
době v České republice na 13 školách. Pro srovnání- 
běžně v Evropě na území velkém jako Česká repub-

lika, stačí obvykle jedna až dvě školy, takže u nás je 
opravdu velký převis zubních techniků a rozhodně 
ne všichni najdou uplatnění v praxi. 
Redaktorka: To postavení je jaké? 
Prezidentka: Postavení zubního technika není lehké, 
naše práce je velmi těžká, je to všechno ruční prá-
ce, všechny naše výrobky jsou originály vyrobené 
pro konkrétního jednoho pacienta, takže neexistují 
dvě stejné náhrady, přestože ten pracovní postup je 
stejný, finální výrobek je vždycky jiný a liší se jeden 
od druhého, protože je právě vyroben na míru pro 
konkrétního pacienta. Takže profese je poměrně 
náročná na zručnost, ale i fyzicky náročná, proto-
že opracováváme třeba kovy, což je tedy opravdu 
velmi, velmi těžká disciplína toho našeho oboru. 
Redaktorka: A ta spolupráce mezi Vámi a zubními 
lékaři je jaká, nebo jak by měla vypadat ta ideální?-
Prezidentka: No tak ideál samozřejmě….smích.. 
Redaktorka: .. jsme od něj daleko?
Prezidentka: ..jsme od něj daleko. I když samozřej-
mě jsou ideální vztahy mezi lékaři a techniky, ne že 
ne, ale prostě ideální spolupráce by měla vypadat 
jako takové rovné partnerství, kdy zubní technik je 
vnímán zubním lékařem jako odborník a profesio-
nál, je s ním počítáno už v počátcích, kdy se dělá to 
první protetické plánování u konkrétního pacienta, 
kdy je potřeba domluvit se na tom, aby ty jednot-
livé kroky ošetření na sebe plynule navazovaly a ta 
spolupráce aby byla harmonická. Ideální tak je, když 
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zubní technik přijde do osobního kontaktu s paci-
entem například při výběru barvy nebo typu zubů, 
protože takové to strohé zadání z ordinace, číslo 
vzorníkové barvy není úplně ideální, když chceme 
mít stoprocentní výsledek tak vždycky prostě je lep-
ší, když dojde k tomu osobnímu kontaktu. 
Redaktorka: To je pouze jedna poznámka toho, jak 
se ten ideál liší od praxe, co dál? 
Prezidentka: Když k tomu osobnímu kontaktu ne-
dochází, tak se musí zubní technik jaksi obejít bez 
těch věcí, které potřebuje ke své práci vědět, to zna-
mená, vychází z těch běžných pravidel a standard-
ních pracovních postupů a ačkoliv je dodrží, nic 
neporuší, tak výsledek té práce rozhodně nemusí 
být stoprocentní.
Redaktorka: Nemusí to sednout? 
Prezidentka: Nemusí to vypadat dobře hlavně v ob-
ličeji, protože tvar obličeje je pro zhotovení náhrady 
velmi důležitý. Když vidím, že má pacient třeba ku-
latý obličej tak vyberu jiný typ zubů, než když má 
obdélníkový obličej, jsou na to vysloveně napsaná 
vědecká pojednání a pravidla, ale já k tomu pros-
tě toho pacienta potřebuji vidět. Pakliže tomu tak 
není, tak se držím prostě nějakých parametrů, veli-
kosti třeba té čelisti, tvaru té čelisti a podle toho vy-
bírám typ zubů do protézy, ale ne vždycky to prostě 
může dopadnout dobře.  
Redaktorka: Pojďme se bavit o protetické stomato-
logii, která se zabývá právě náhradou ztracené části 
zubu nebo celého zubu nebo chrupu jako celku. Co 
vlastně úplně všechno do té protetiky spadá? 
Prezidentka: Do protetiky spadá všechno, co v pod-
statě nahrazuje jakékoliv ztracené tkáně v dutině 
ústní, dá se říct. Čili když bych měla vyjmenovat 
jednotlivé výrobky, tak je to od laboratorně zho-
tovených výplní, přes korunky a můstky nejrůzněj-
ších druhů a typů z nejrůznějších materiálů, až po 
částečné a celkové snímatelné náhrady. Do té naší 
práce samozřejmě nesmíme zapomenout také na 
ortodontické aparátky, tzv. rovnátka, to taky všichni 
známe, anebo nejrůznější pomůcky pro sportovce, 
chrániče a podobně a rehabilitační pomůcky. 
Redaktorka: To také?
Prezidentka: Ano, také samozřejmě, to patří do naší 
gesce.
Redaktorka: Dělá se toho hodně?
Prezidentka: Dělá se toho čím dál víc samozřejmě, 
naštěstí národ začal hodně sportovat, takže těch 
dlah je potřeba dost.
Redaktorka: A naštěstí se také začal chránit.
Prezidentka: Ano, přesně tak nebo ty bělící dlahy a 
peloty na bělící gely, to je teď takový hit, těch se 
dělá také spousta, no anebo potom rehabilitační 
pomůcky, to jsou nejrůznější dlahy a podobně, tak 
to už je potom složitější záležitost, vše je to ruční 
práce prostě zhotovená pro toho konkrétního pa-
cienta. 

Redaktorka: Asi většina z nás ví, že základem nebo 
alespoň si myslí, že základem a předpokladem toho 
dobrého výsledku jakékoliv protetické práce jsou 
kvalitní otisky, Vy jste říkala, že ale je nezbytně nut-
né , aby to dopadlo všechno  ku spokojenosti pa-
cienta, který je na tom prvním místě, tak je dobré 
toho pacienta i vidět – ale jak třeba dlouho trvá vy-
tvořit ten kvalitní, řekněme tu obyčejnou korunku  
řekněme, to nejobyčejnější, nejjednodušší co větši-
na z nás opravdu zná a ví, o co jde.
Prezidentka: No tak, jak už bylo řečeno, je to indivi-
duálně zhotovený výrobek pro konkrétního pacien-
ta, má svůj předepsaný pracovní postup. První věc 
je, že zubní lékař samozřejmě preparuje ten poško-
zený zub tak, aby z něj vytvořil pro nás přijatelný 
tvar, to znamená, že to musí být kónický tvar, aby ta 
korunka na něj šla nasunout a velmi zjednodušeně 
řečeno, tedy aby to posluchači dobře pochopili a 
sejme otisk tomu pacientovi. Ten otisk musí být do-
konalou reprodukcí toho, co se v té dutině ústní jak-
si nachází, a já ten otisk od toho lékaře převezmu a 
díky tomu otisku, který si vyleju speciálními sádrami, 
které jsou pro to určené, získám v podstatě duplikát 
toho, co v té dutině ústní pacient má, a mám tedy 
vlastně ta pacientova ústa na stole. Můžu si s nimi 
různě manipulovat, což by normálně samozřejmě s 
pacientem nešlo. Ten pracovní model samozřejmě 
také vypadá nějak, abych se dostala ze všech těch 
stran a úhlů k tomu místu, kde potřebuju pracovat 
tak musí být ten pahýl toho zubu vyjímatelný, no 
prostě je to taková poměrně složitá procedura čili 
už jenom to zhotovení toho pracovního modelu 
nám zabere poměrně dost času. Nejjednodušší typ 
korunky je obyčejná pryskyřičná korunka, kterou 
plně hradí pojišťovna, která sama o sobě z pohledu 
nás zubních techniků a myslím si mnohých lékařů 
by měla být považována za pouhopouhé provizo-
rium, ta by se vůbec neměla uplatňovat jako trvalá 
náhrada, ale prostě …zatím  tomu tak je, pojišťov-
na je plně hradí, takže se jich dělá pořád jako dost. 
Takže když sečtu tu práci na tom modelu a na té 
samotné korunce jako takové, tak potřebuji dvě až 
tři hodiny na výrobu té korunky.
Redaktorka: A ta snímatelná zubní náhrada, tam je 
ten časový nárůst v řádech kolika?
Prezidentka: To jsou desítky hodin, tam se načítá 
několik fází na sebe samozřejmě, to je procedura, 
která se nedá udělat najednou, má svá pravidla, 
takže tam se musí provádět jednotlivě ještě různé 
zkoušky v ordinaci a podobně, takže to je dlouhý 
proces.
Redaktorka: Bavíme se o povolání zubního technika 
s prezidentkou Komory zubních techniků v České 
republice, Alexandrou Seidlovou. Vy už jste říkala 
na začátku, že člověk, který se rozhodne pro tohle 
povolání, by měl mít a je dobré když má i určitý vý-
tvarný talent, tak vytvořit nějakou mírnou tvarova-
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nou nebo barevnou nepravidelnost to asi opravdu 
už chce kromě toho talentu i nějakou zkušenost, tak 
jak dlouho to trvá, než to člověk opravdu dostane 
pod kůži a do ruky, jak se říká?  
Prezidentka: Tak to je samozřejmě individuální, ně-
kdo má vysloveně talent, takže se z něj stane velmi 
rychle dobrý zubní technik a někdo se to nenaučí za 
celý život, to máte prostě jako s každým řemeslem.
Redaktorka: Jaké materiály jsou ty, které používáte 
nejčastěji? Se kterými nejčastěji pracujete?
Prezidentka: Nejčastěji používaný materiál v zubní 
laboratoři v současné době pořád je sádra a vosk 
a to jsou ty pomocné materiály samozřejmě, kte-
ré nám pomáhají, ale ty finální materiály, z kterých 
potom je ta náhrada vyrobena tak to jsou většinou 
plasty, kovy anebo potom porcelány.
Redaktorka:  Jak správně by měl člověk pečovat o 
zubní náhradu, kterou má v ústech, už to umíme?
Prezidentka: No moc ne, pečovat by měl o náhradu 
úplně stejně jako o svoje vlastní zuby. Speciálně o 
ty náhrady, které jsou pevně spojené v dutině ústní, 
tedy nacementované a nelze je vyjmout. O ně se 
musí starat stejně jako o své vlastní zuby, věnovat 
jim maximální péči. U té protetiky je to ještě o to 
složitější, že jsou tam nejrůznější záludná místečka, 
která jdou vyčistit velmi špatně, já bych doporuči-
la každému, kdo má nějakou protetickou pevnou 
práci, aby si zašel třeba k dentální hygienistce, která 
mu poradí, jaké pomůcky má používat a jak nejlépe 
tu protézku čistit nebo respektive ten můstek s tou 
korunkou čistit. U snímatelných náhrad je to jedno-
dušší, protože ty jdou vyjmout z úst, takže ty se dají 
čistit snadno, proto je tedy s podivem, že mnohdy 
čisté nejsou. Stačí koupit si na ně kartáček na ruce, 
který se vyčlení vysloveně na tu protézku a ideálně 
po každém jídle, pokud to není možné tak alespoň 
jednou denně, dokonale pod proudem vody tím 
kartáčkem tu protézku vyčistit. Prodávají se na to i 
speciální kartáčky, které mají dlouhé štětinky, aby se 
dostaly do míst, kam se ten větší kartáček nedosta-
ne, prostě mechanické čistění.
Redaktorka: Jana, naše posluchačka reaguje na to, 
co už jste tady říkala, a děkuje Vám za odpověď, 
protože chce vědět, jak jste zmínila, že optimálně 
by technik toho měl pacienta vidět, tak pokud to 
ale není možné, není dostatečným vodítkem otisk 
těch původních zubů, to se přece vždycky dělá.
Prezidentka: Tak samozřejmě, otisk původních zubů 
je ideální stav, když jako můžeme vidět, jak ten pa-
cient měl ty zuby uložené v čelisti původně, vidíme 
jejich tvar, vidíme jejich postavení a máme se tak 
trošku čeho držet i když není to úplně ideální, pro-
tože mohlo tam mezitím dojít třeba k úbytku kosti 
a my už potom nemůžeme postavit úplně přesně 
ty zuby do ní tak, jak měl situované ty svoje vlastní.
Redaktorka: Další otázku, kterou nám poslal pan 
posluchač z Trnavy a vy ostatní pokud chcete, tak 
můžete Alexandře Seidlové také napsat na adresu 
jaktovidíte@rozhlas.cz. Píše, doslechl jsem se, že po-

stavení zubních techniků v Německu se výrazně liší 
od českého modelu – ten německý model je údaj-
ně považován za nejvyspělejší v zemích Evropské 
unie, tak nebyl by to vhodný model i pro nás?
Prezidentka: No tak nepochybně by se nám to líbilo, 
ten německý model opravdu je vypracován do nej-
menších detailů, zatímco u nás v České republice 
je zubní technik poněkud upozaděn v tom zubním 
týmu, takže potřebovali bychom nějakou změnu, 
potřebovali bychom hlavně tomu všemu dát něja-
ký řád, což nám doteď chybí.
Redaktorka: Další věci, které potřebujete zodpově-
dět, máte tu adresu připravenou, tak posílejte, pří-
padně za chvíli se zapojte do našeho vysíláni nejen 
na jaktovidíte@rozhlas.cz, ale i na známá telefonní 
čísla 221552424, případně ta poslední čtyřčíslí 2525. 
Řekněte mi paní Seidlová, co dělat třeba, když třeba 
na dovolenou – doba letních dovolených se blíží, 
chystáme se, plánujeme, ale co když třeba zrovna 
v tomhle čase se u té snímatelné zubní náhrady 
ulomí takový ten malý háček nebo dokonce se ta 
protéza rozlomí a samozřejmě nechceme zůstat 
bez zubů, tak varujete a velmi zdvižené prsty máte 
před zásahy domácích kutilů?
Prezidentka:  No to rozhodně, to rozhodně, protože 
tím neodborným zásahem se velmi často stává, že 
ta protézka je úplně znehodnocená. Hrozně často 
se snaží pacient slepit ji, mezi námi toxickým sekun-
dovým lepidlem, a potřísní tu náhradu vrstvou lepi-
dla. Potom ty jednotlivé díly už nejdou dokonale k 
sobě a tu protézu už nelze opravit tak, aby dokona-
le seděla, takže ta protéza je znehodnocena. To se 
stává velmi často, já bych před tím chtěla varovat, 
pokud se stane někde na dovolené, že nejste v do-
sažení svého zubního lékaře, tak se v podstatě nic 
neděje, ten náš systém je postaven tak, že můžete 
oslovit jakéhokoliv jiného zubního lékaře a ten už 
si to potom jako mimořádnou záležitost s pojišťov-
nou vypořádá, abyste ten příspěvek dostali. Takže 
i na dovolené můžete vyhledat nějakou nejbližší 
odbornou pomoc, rozhodně se nepouštět do toho 
sami. 
Redaktorka: A ta náhrada zejména předních zubů, 
vy už jste to tady sama zmínila, může opravdu 
změnit to naše vzezření, protože nové zuby nema-
jí stejný tvar jako původní, mohou být třeba i jinak 
usazené, měli bychom si třeba nechat udělat otisk 
preventivně, že zubní technik potom by měl řekně-
me pro tu případnou výrobu náhrady předlohu?
Prezidentka: Asi by to bylo ideální samozřejmě, aby 
si každý pacient preventivně nechal udělat čas od 
času otisk stavu svého chrupu, protože bychom 
měli určité vodítko. Samozřejmě to víte, že není nic 
příjemného, když se potom nemáme čeho chytit. 
Ten výchozí stav je pro nás velmi důležitý, velmi 
často zdůrazňujeme, aby nám stomatologové bra-
li otisk prostě ještě před tím, než ty zuby začnou 
extrahovat, abychom viděli, jak to vypadalo, no ne 
vždycky se tak stane a my potom opravdu odhadu-
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jeme, což je vždycky horší než když máme z čeho 
vycházet. 
Redaktorka: Pokud někdo má částečnou nebo úpl-
nou zubní protézu tak může s ní kousat stejně dob-
ře jako s vlastními zuby? Protože lékař často pacien-
ta uklidňuje, no to víte, musíte si na to zvyknout. . 
Prezidentka: No tak taková odpověď je spíše nepři-
jatelná. Samozřejmě, že kousat s těmi novými zuby 
by měl bezpodmínečně, to je jeden ze základních 
úkolů té náhrady, prostě aby kousala, aby pacient 
rozmělnil potravu, aby se dobře najedl. Takže tako-
vá odpověď je spíše opravdu nepřijatelná. Pacient 
si musí zvyknout na nové těleso v ústech to ano, to 
samozřejmě někdy je to trošku problém, ale to nové 
těleso v ústech ho nesmí obtěžovat tak, aby ho ně-
kde traumatizovalo, aby ho tlačilo anebo dokonce 
řezalo, aby mu způsobovalo dokonce nějakou bo-
lest. Nesmí se stát právě, že třeba nedokousne nebo 
to kousání není vyvážené na obou stranách stejně, 
to je prostě špatně provedená náhrada, kterou je 
potřeba odborně upravovat tak dlouho, dokud se 
tyhlety nepříjemné věci neodstraní. Každá náhra-
da, která je zhotovená, se zhotovuje za účelem, aby 
fungovala, a to kousání je jeden z těch základních 
úkolů.

Redaktorka: Vezměte si sluchátka, to už říkám prezi-
dentce Komory zubních techniků České republiky. 
Alexandra Seidlová je s námi dnes ve studiu a baví-
me se o povolání a o práci zubních techniků u nás, 
volající na lince je kdo? Dobrý den.
Posluchač: Dobrý den, tady „Reisinger“ Jiří, osada 
Petrov, moje maminka, taky než umřela, taky měla 
nějaký léta umělý zuby, mně už taky dva zuby moje 
vytrhnou a budu a taky už mně čekají vyndavací, 
no a s těma se musí, než si na ně zvykne, tak se děla-
jí na dásních hodně afty, ty afty hodně bolej a musí 
se potírat vodičkama, než se to zahojí a potom když 
si na ně zvyknete na ty umělý, tak už se pak ty afty 
nedělaj. No musíte opatrně, nemůžete všechno 
kousat, aby se zuby nezlomily žejo, no a musej se 
čistit každej den, to je jasný. 
Redaktorka: Potvrzujete pouze, pouze
Posluchač: ani …..ani zubní pastou, pak se to dělá 
nějakým přípravkem, já nevím, co to doporučujou 
na to a čistit to každej den.
Redaktorka: Máte otázku, protože jinak potvrzujete 
to, co už tady dnešní host ve vysílání Dvojky řekl, tak 
chcete se zeptat na něco?
Posluchač: No jinak já otázku zatím nevím, no.
Redaktorka: Děkujeme za zavolání a mějte se hezky.  
Anna z Karlovarska, ta se Vás ptá, ta nám napsala, 
jestli je třeba i možné tyto v uvozovkách třetí zuby 
si vylepšit, dát jim lepší barvu, to znamená vybělit, 
protože zřejmě má nějaké usazeniny, které by po-
třebovala a jedná se v tomto případě o trvale usa-
zený můstek.
Prezidentka: Tak jestliže je to právě trvale usazený 
můstek v ústech, tak záleží na  tom, z jakého je zho-

toven  materiálu. Jestliže je zhotoven z materiálu, 
který sám o sobě podléhá nějakým barevným změ-
nám, což se u těch obyčejných plastů velmi často 
stává, tak pak je veškerá snaha o nějaké vybělení 
zbytečná. Některé materiály prostě už ze své pova-
hy jaksi tu barvu mění, takže ideální stav je zvolit 
materiál, který toto nedělá a zůstává barevně stálý. 
Redaktorka: Další volající, dobré odpoledne, koho 
zdravíme?
Posluchač: Dobrý den, u telefonu Vladimír z Moravy 
nebo chcete celé jméno?
Redaktorka: Nemusíte, pane Vladimíre, děkujeme.
Posluchač: Děkuji
Redaktorka: Tak ptejte se, zformulujte otázku.
Posluchač: Dobrý den paní Seidlová, já jsem strojní 
inženýr, ale žiju se zubní techničkou. To co vy po-
pisujte tady ty různé techniky, sice je to zajímavý, 
ale ten problém u zubních techniků je úplně jinde, 
oni se neuživí. Ona teď končí, protože se neuživí, já 
jí dělám rozvoz protéz zadarmo po celém Brně sa-
mozřejmě a nemůže si účtovat nic, zubaři je vydírají, 
doslova, účtují si celou řadu od důchodců, platby, 
které platí pojišťovna a nestydí se prostě od něj vzít 
pět set, šest set korun atakdále, takže šly ceny ener-
gií nahoru, vy to víte, voda šla nahoru…
Redaktorka: Nechme reagovat paní Seidlovou, 
nechme reagovat, pane Vladimíre, já děkuju.
Posluchač: Ať se paní Seidlová baví o tom, jestli se 
zubní technik v České republice vůbec může uživit?
Redaktorka: Ona to tady naznačila na začátku toho 
našeho povídání, v každém případě děkuju za tu 
Vaši podotázku a já jí ještě, když dovolíte, trošku 
prodloužím a zeptám se, protože Vy dlouhodobě 
upozorňujete na ty neúnosně nízké úhrady Vaší 
práce zdravotními pojišťovnami, proč se nic nedě-
je? 
Prezidentka: No to bychom také rádi věděli, proč 
se nic neděje, protože ty materiály, které jsme vy-
pracovali jednoznačně vypovídají o tom, že u těch 
výrobků, které stát garantuje pacientovi jako plně 
hrazené, to znamená, že nesmíme dovybrat, nebo 
respektive zubní lékař nesmí dovybrat od pacienta 
za ně vůbec žádnou částku, tak ty úhrady stát ale 
pravidelně nijak nevalorizuje, takže ten pan poslu-
chač má naprostou pravdu, zubní technici pracu-
jí za v mnoha případech dvacet let stejně vysoké 
úhrady a za těch dvacet let myslím si, že všichni 
pochopí, že se nám všechny ty vstupy samozřejmě 
mnohonásobně zvedly.
Redaktorka: A mohou pacienti pocítit tu nespoko-
jenost, tu Vaši nespokojenost?

Prezidentka: Víte co, zubní technik je takový zvlášt-
ní tvor, který se snaží, protože tu svoji práci dělá s 
láskou a jinak by jí ani dělat nemohl, tak se snaží 
vyhovět těm pacientům i za těchto okolností, takže 
i za těchto okolností se snažíme těm pacientům po-
skytnout takový maximální možný servis. Nicméně 
ta situace už nás dostává do kolen, protože dneska 
už ten náš servis je tak omezen, že nemůžeme zaru-
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>>> Na  sekretariát KZT ČR byl doručen po měsíci (dne 
8.6..2015) e-mailovou poštou dopis, který reagoval na vy-
sílání na ČR2. Celou e-mailvou korespondenci zveřejňu-
jeme níže.

From: jana.macu@seznam.cz [mailto:jana.macu@seznam.cz] 

Sent: Monday, June 08, 2015 10:25 PM

To: sekretariat@komorazt.cz

Subject: žádost o informace

  

Dobrý den, s velkým zájmem jsem si poslechla vy-
stoupení paní Seidlové a to ze záznamu českého roz-
hlasu ze dne 5.5.2015 - Povolání zubních technik. 

Opravdu jsem šokována tímto vystoupením a žádám 
o vysvětlení:
1. Proč paní Seidlová nepoužívá odborné termíny?
2. Koho vlastně paní Seidlová zastupuje a čí hájí zá-
jmy? Jsou snad v KZT všichni zubní technici? Pokud 
ne, tak mi není jasné, jak může mluvit za všechny. 
Oslovila zubní techniky v terénu? Nebo jedná na vlast-
ní pěst a zaštití se při tom honosným názvem prezi-

dentka KZT? 
3. Proč jí tolik leží na srdci „13 škol“? Jak k tomu počtu 
došla?
4. Když mluví o uplatnění zubních techniků v praxi, tak 
udělala KZT průzkum na pracovištích? Spolupracuje s 
úřady práce? A v neposlední řadě spolupracuje s ně-
jakou školou?
5. Kdo vlastně tvoří tým KZT, že dokážou zasahovat do 
problematiky podnikání, dentální hygieny, vzdělávání, 
ceníků, zdravotnické legislativy atd.

Děkuji za vysvětlení. 
Jana Maculková 

Od: Marcela Tůmová <sekretariat.tumova@komorazt.cz>

Komu: jana.macu@seznam.cz

Datum: 10. 6. 2015 12:21:35

Předmět: RE: žádost o informace   

Vážená paní Maculková, ráda Vám odpovím na Vaše 
dotazy:

1. Proč paní Seidlová nepoužívá odborné termíny?

čit kvalitní náhrady.
Redaktorka: Ještě jedna věc, která s tím úzce souvisí, 
co vyjednávání s politickou reprezentací, protože ta 
jedině může nastavit jinak ty podmínky, změnit ty 
stávají nastavené. 
Prezidentka: No politická reprezentace toto pova-
žuje zdá se za nějaký marginální problém, já jsem 
zvědavá jenom, jak se s tím popasují teď, když jsme 
řekli jako zubní technici, že přestaneme brát ohledy 
na nízké úhrady těchto výrobků a začneme dokto-
rům účtovat prostě tu cenu, která je skutečně nákla-
dová pro nás a oni ze zákona od pacienta dovybrat 
nic nesmí, takže se dostáváme do situace, kdy ten 
pacient buď uslyší od pana doktora, že mu tu pro-
tézu vyrobí pouze za přímou platbu bez úhrady po-
jišťovny anebo že mu ji nevyrobí vůbec. Takže tady 
musí státní správa okamžitě začít nějak reagovat.
Redaktorka: Dvojka, poslouchám Vaši otázku, dobrý 
den.
Posluchačka: Dobrý den, zdravím vás, prosím Vás, 
já mám tenhle problém, mám už v puse nějakou 
korunku, ale můj problém je než mně paní doktorka 
udělá otisk, já nesnáším něco do pusy. Je už nějaký 
jiný systém než takový ty kovový destičky na ten 
otisk? 
Rozumíme, rozumíme, děkuju, děkuju, paní prezi-
dentka odpoví, já to zase trošičku prodloužím tu 

otázku, protože nedávno tady v tom pořadu Čes-
kého rozhlasu na Dvojce jsme mluvili o 3D tisku, tak 
jestli tahle technologie třeba proniká i do vašeho 
oboru – a nějak už ho začíná ovlivňovat?
Prezidentka: Určitě. Určitě proniká, vývoj se zasta-
vit nedá. Je tomu dobře, protože ta naše práce je 
velmi těžká, náročná jako řemeslo a tím pádem ty 
moderní technologie nám ji velmi usnadňují. Stačí 
je jenom umět správně využívat.  Pro tu pacientku, 
která volala, tak ona měla na mysli tu otiskovací lží-
ci, která se právě při odebírání otisků musí použít a 
ta ji zřejmě vadí, má nějaký dávivý reflex. Ano, tyto 
nové technologie právě umožní obejít se bez toho 
otisku. Stačí, že se do úst zavede malinká skenovací 
kamera a ten zub se jaksi naskenuje a tomu otisku 
tím pádem je možné se vyhnout. Takže požádejte 
svého zubního lékaře, aby Vám dal kontakt na ně-
koho třeba z mladších lékařů, kdo disponuje tako-
vouhle technologií, určitě se s ním nějak dohodne, 
že tu korunku mu vyrobí pro Vás. 
Redaktorka: Já děkuju, naším hostem dnes ve vy-
sílání byla prezidentka Komory zubních techniků 
České republiky Alexandra Seidlová, bavily jsme se 
o zubním technikovi, o jejich práci a já děkuji, za to, 
že jste odpovídala i na otázky našich posluchačů, 
kteří je telefonovali anebo psali, na shledanou.  
Prezidentka: Já děkuji za pozvání, na shledanou.

REAKCE NA ROZHOVOR – ČR2 - 5. 5. 
2015  POŘAD: JAK TO VIDÍTE



15komorazt # 2  2015

Aktuálně

Rozhlasové vysílání bylo určeno široké veřejnosti, pro-
to byla moderátorkou upozorněna, aby odborné ter-
míny nepoužívala, protože by jim veřejnost příliš ne-
rozuměla.

2. Koho vlastně paní Seidlová zastupuje a čí hájí zá-
jmy? 

Hájí zájmy zubních techniků, kteří jsou členy KZT a 
zvolili si ji v demokratických volbách.

Jsou snad v KZT všichni zubní technici? Pokud ne, 
tak mi není jasné, jak může mluvit za všechny. 

Členství v KZT je dobrovolné, aktuálně má cca 800 
členů. Ale představuje-li profesi zubního technika ve-
řejnosti, pak máte pravdu, že hovoří za všechny zubní 
techniky. Nejsem si vědoma žádného kontroverzního 
vyjádření v rozhlasovém vysílání, které by Vás mělo šo-
kovat. Možná byste měla být konkrétnější.

Oslovila zubní techniky v terénu? Nebo jedná na 
vlastní pěst a zaštítí se při tom honosným názvem 
prezidentka KZT? 

KZT oslovuje všechny zubní techniky prostřednictvím 
svého webu, facebooku a především magazínu, kte-
rý je zdarma rozesílán všem zubním laboratořím, které 
jsou uvedeny v registru ÚZIS. Za své jednání se zodpo-
vídá Radě KZT, a především nejvyššímu orgánu KZT- 
t.j. Sněmu KZT. Poslední Sněm KZT se konal 18.4.2015 a 
na veřejných vystoupeních prezidentky neshledal nic 
kontroverzního.

3. Proč jí tolik leží na srdci „13 škol“? Jak k tomu po-
čtu došla? 
  
Tento údaj je snadno dohledatelný ve veřejných zdro-
jích: 
1.   Brno 
2.   České Budějovice 
3.   Hradec Králové 
4.   Karlovy Vary 
5.   Nymburk 
6.   Olomouc 
7.   Ostrava 
8.   Plzeň privátní škola 
9.   Plzeň- státní škola 
10.  Praha Alšovo nábřeží 
11.  Praha- škola pro neslyšící 
12.  Ústí nad Labem 

+ nově akreditovaná škola v Benešově = 13 škol. 
V prosinci 2014 aktuálně studovalo na školách 911 asi-
stentů ZT a 430 DiS. = 1341 studentů. 

4. Když mluví o uplatnění zubních techniků v pra-
xi, tak udělala KZT průzkum na pracovištích? Spo-
lupracuje s úřady práce? A v neposlední řadě spolu-
pracuje s nějakou školou?  

Průzkumy na pracovištích neděláme, ale pravidelně 
sledujeme údaje z ÚZIS, které dokládají pravidelný 
úbytek zubních techniků vykonávajících profesi - cca 
o 100 techniků ročně méně. KZT spolupracuje se vše-

mi školami, pořádá soutěž „Škola roku“ a připomínkuje 
rámcové výukové programy.

5. Kdo vlastně tvoří tým KZT, že dokážou zasaho-
vat do problematiky podnikání, dentální hygieny, 
vzdělávání, ceníků, zdravotnické legislativy atd. 

Tým KZT tvoří zubní technici, kteří jsou ochotni obě-
tovat svůj čas studování a přípravě potřebných doku-
mentů. Pochopitelně spolupracujeme s advokáty a 
máme své odborné poradce, kteří stojí nemalé finanč-
ní prostředky, ale bez nich to opravdu nejde - souhlasí-
me s tím, že zubní technik není vybaven dostatečnými 
informacemi tak, aby mohl zasahovat do veškeré pro-
blematiky, která se ho týká. 
  
S pozdravem  Marcela Tůmová – sekretariát 

Od: jana.macu@seznam.cz

Komu: Marcela Tůmová <sekretariat.tumova@komorazt.cz>

Datum: 10. 6. 2015 21:46:40

Předmět: RE: žádost o informace   

Vážená paní Tůmová, velice Vám děkuji za rychlou a 
obsáhlou odpověď.

1. Paní Seidlová používala chybné a zavádějící termí-
ny jako např.porcelánová korunka. Mluvit k veřejnos-
ti neznamená, že budu používat špatné a zavádějící 
termíny.

2. Pokud hájí zájmy 800 členů KZT, tak by takto měla 
vystupovat a ne mluvit za všechny. Nechápu, proč se 
nesoustředí na zubní techniky v praxi, podle mého ná-
zoru je zde spousta témat k realizaci.

3. V každém rozhovoru je pro ní naprosto stěžejní upo-
zornit na mnoho škol, ale už nedodá další informace, 
jako to, že jednotlivé školy obory vzdělávání asistentů 
zubních techniků nebo diplomovaných zubních tech-
niků každý rok nemají absolventy, že škola pro slucho-
vě postižené má pouze 2 absolventy apod.

4. Sledujete statistiky ÚZIS, víte o úbytku zubních tech-
niků - 100 ročně, tak jak mi vysvětlíte, že paní Seidlová 
dělá vše pro to, aby došlo ke zrušení vzdělávání zub-
ních techniků na středních školách? Nemělo by na-
opak být hlavním cílem vzdělávání podpořit a umož-
nit tento typ studia žákům po základní škole? Myslíte 
si, že všichni budou mít gymnázium a další 3 roky VOŠ 
a potom budou za 12 000 Kč hrubého nastupovat do 
soukromých laboratoří? Proč se KZT neobrátí na školy 
a nechce slyšet argumenty škol? Nikdy s žádnou ško-
lou nevstoupila do diskuze, přesto do oblasti vzdělá-
vání dost necitelně zasahuje, a pokud dojde ke zrušení 
škol, tak dopadneme jako na Slovensku. To nikoho v 
KZT nezajímá? Vždyť se nemůžeme spoléhat na sou-
časnou generaci techniků, i ti budou jednou v důcho-
dovém věku, a kdo bude pokračovat?

5. Které rámcové výukové programy připomínkujete? 
Asi myslíte rámcový vzdělávací program pro obor asi-
stent zubního technika z roku 2008, komora ovšem 
vznikla 2009.
S pozdravem Jana Maculková 
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Od: Marcela Tůmová <sekretariat.tumova@komorazt.cz>

Komu: jana.macu@seznam.cz

Datum: 17. 6. 2015 11:02:23

Předmět: RE: žádost o informace 

Vážená paní Maculková, 
  
věnovala jsem dostatečně velkou pozornost Vašemu 
dotazu a snažila jsem se Vám ve svých odpovědích 
vysvětlit, že nepřátelský tón je zcela zbytečný. Pokud 
chcete nadále diskutovat, můžete využít našeho dis-
kuzního fóra na webu KZT nebo na facebooku, jinak 
považuji své odpovědi za vyčerpávající a konečně – 
jsem placena z prostředků, které pocházejí od členů 
KZT, proto soustředím svou pozornost a aktivitu pře-
devším na ně. 
Čas věnovaný diskuzi se zaujatým člověkem považuji 
za předem ztracený. 
  
S pozdravem a přáním krásného dne 
Marcela Tůmová – sekretariát 

Od: jana.macu@seznam.cz

Komu: Marcela Tůmová <sekretariat.tumova@komorazt.cz>

Datum: 18. 6. 2015 18:59:28

Předmět: RE: žádost o informace  

Vážená paní Tůmová, 

vůbec netuším, o jakém nepřátelském tónu mluvíte. 
Jak si vůbec dovolujete tvrdit, že jsem zaujatý člověk? 
Na základě čeho? Za Vaše odpovědi jsem Vám podě-
kovala a to, že považuji za důležité vysvětlit informace, 
které prezidentka hlásá v rozhlase je problém? Pokud 
mluvíte za všechny zubní techniky a já zubní technik 
jsem, komora tak vystupuje, tak proč mi nemůžete od-
povědět? 

Zamyslete se nad Vaším emailem. 
S pozdravem Maculková

From: jana.macu@seznam.cz [mailto:jana.macu@seznam.cz] 

Sent: Monday, June 22, 2015 6:44 PM

To: Marcela Tůmová

Subject: žádost o informace 

Pokud nejsem členem KZT, tak nemám právo na infor-
mace a to i přesto, že KZT, respektive paní prezidentka, 
mluví za všechny zubní techniky?
J.Maculková 

Dále korespondence nepokračovala.

reklama

3D tiskárna LukaPrint XS
pro laboratoř 21. století

Chcete vidět 3D tiskárnu 
v akci a dozvědět se z první ruky klinické 
zkušenosti z několikaměsíčního používání?
Navštivte nás na našem stánku PK-225 
na Pragodentu v pravém křídle
Průmyslového paláce.

Těšíme se na Vás! 

Termín 3D tisku zahrnuje několik procesů a technologií, které nabízejí široké spek-
trum možností výroby trojrozměrných dílů a produktů z různých materiálů. Co 
všechny postupy a technologie mají společného, je způsob jejich výroby - postupné 
přidávání vrstvy po vrstvě. Nové aplikace 3D tisku se objevují téměř každý den a 
jako nová technologie stále více proniká do různých průmyslových odvětví. Většina 
komentátorů sledujících technologické odvětví souhlasí s tím, že teprve začínáme 
pozorovat opravdový potenciál 3D tisku.
3D tiskárny využívají tekutý fotopolymer, který je pak následně vytvrzen 
pomocí světelného nebo laserového paprsku do extrémně tenkých vrstev. 
Pravděpodobně nejčastější a nejznámější technologií 3D tisku je modelování pomo-
cí vytlačování termoplastu (technologie FDM nebo FFF), kterou používá většina 3D 
tiskáren určených pro masový segment. Vzhledem k tomu, že díly lze tisknout pří-
mo, je možné produkovat velmi detailní a složité objekty bez potřeby fi nální montá-
že. Stereolitografi e je obecně vnímána jako jedena z nejvíce přesných 3D tiskových 
procesů s výbornou povrchovou úpravou.

Vámi vytvořené STL soubory můžete importovat pomocí dodaného software přímo 
do tiskárny, kde je vytvořená práce vytištěna pomocí spalitelné pryskyřice ve vysoké 
přenosti přenosu nejjemnějších detailů. Po dokončení tisku je práce zpolymerována 
uvnitř tiskárny UV lampou.

Výhody:
• Systém umožňuje tisk pomocí libovolné světlem tuhnoucí pryskyřice (385 - 405 nm).
• Přesný tisk pomocí Sterolitického LED-Systému.
• Automatické dávkování pryskyřice pomocí čerpadla.
• Snadné ovládání.
• Velmi malé rozměry tiskárny (208 x 205 x 335 mm).
• Investované peníze zůstávají v laboratoři, nic neodesíláte do frézovacího centra.
• Nízké náklady, rychlá návratnost investice do 1/2 - 1 roku.

Rychlost tisku:  30 mm / hodinu.
 korunka / malý můstek: 1 hodina, část. protéza / velký most: 4-5 hodin
Síla vrstvy:  25 / 100 µm
Materiálové náklady: na korunku 0,5 €, na můstek 2 €

V případě zájmu kontaktujte Vašeho obchodního zástupce!

oskenujte - upravte v PC - vytiskněte - odlijte

Hu-Fa Dental a. s., Moravní 909, 765 02 Otrokovice
www.hufa.cz, Tel: 577 926 226 (8), Fax: 577 926 205

e-mail: objednavky@hufa.cz

       165 990 Kč
LukaPrint 3D

obj. kód: 959310

Aktuálně
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MINIMÁLNÍ ZARUČENÁ MZDA
>>> V minulém čísle magazínu jsme hovořili o mini-
mální zaručené mzdě a její nové výši od 1.1.2015. Bylo 
také zmíněno, že špatnou zprávou pro majitele zub-
ních laboratoří bude snaha o další zvyšování mini-
mální mzdy, protože cílem ČSSD je, aby se úroveň mi-
nimální mzdy přiblížila 40 % průměrné mzdy. 

…A je to tady. Vláda ČR schválila 20. srpna 2015 návrh 
novely Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších 
úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pra-
covního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za prá-
ci ve ztíženém pracovním prostředí, kterou předložila 
ministryně práce a sociálních věcí.

V souladu s Programovým prohlášením vlády se navr-
huje zvýšit od příštího roku minimální měsíční mzdu 
a minimální hodinovou mzdu. Současně se mají valo-
rizovat i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměst-
nance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních 
smlouvách a pro zaměstnance ve veřejných službách 
a správě, jimž je za práci poskytován plat. Minimální 
mzda se má zvednout od 1.1.2016 o 700,- Kč, takže z 
nynějších 9 200,- Kč na 9 900,- Kč. Minimální zaručená 
mzda bude pro jednotlivé platové třídy vypadat ná-
sledovně. 
Ve zvýrazněných políčkách se nachází výše minimální zaručené mzdy 
pro zubní techniky s odborným dohledem a bez odborného dohledu.

skupina prací minulá hodinová mzda minulá měsíční mzda nová hodinová mzda nová měsíční mzda

1. 55,00 9 200 58,70 9 900

2. 60,70 10 200 64,80 10 900

3. 67, 00 11 000 71,60 11 900

4. 74,00 12 400 79,00 13 100

5. 81,70 13 700 87,20 14 400

6. 90,20 15 700 96,30 15 800

7. 99,60 16 700 106,30 17 400

8. 110,00 18 400 117,40 19 800

Chtěla bych se ještě pár slovy vrátit k tématu uplat-
nění omezení při vyplácení minimální nebo minimál-
ní zaručené mzdy. Jak jsme si již říkali minule, je mož-
né sazbu minimální mzdy snížit v souladu s nařízením 
vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, u vymeze-
ného okruhu zaměstnanců, kteří se zpravidla obtížně 
prosazují na trhu práce, a předpokládá se u nich nižší 
výkonnost:
a) 90 % částky, jde-li o první pracovní poměr zaměst-
nance ve věku 18 – 21 let, po dobu 6 měsíců ode dne 
vzniku pracovního poměru, 
b) 80 % částky, jde-li o mladistvého zaměstnance, 
c) 75 % částky, jde-li o zaměstnance, který je poživate-
lem invalidního důchodu pro invaliditu prvního nebo 
druhého stupně, 
d) 50 % částky, jde-li o zaměstnance, který je poživate-
lem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně 
nebo mladistvého zaměstnance, který je invalidní ve 
třetím stupni a nepobírá invalidní důchod pro invali-
ditu třetího stupně.
Bohužel někteří zaměstnavatelé v zubních laborato-
řích nepochopili dobře tuto citaci zákona a my jsme 
zaznamenali případy, kdy začali neoprávněně uplat-
ňovat bod c) nebo bod d). 

Rádi bychom vše vysvětlili a uvedli na pravou míru: 
Pokud dva zaměstnanci vykonávají shodné množ-
ství stejně náročné práce ve srovnatelné kvalitě, ne-
lze připustit, aby jeden z nich měl sníženou mzdu 
jen proto, že např. pobírá invalidní důchod. Tím by 
byl porušen princip poskytování stejné mzdy za 

stejnou práci a za práci stejné hodnoty.
V naší profesi je jednoznačně prokazatelné množství 
odvedené práce, a tudíž pokud zaměstnáváte např. 
hluchoněmého zubního technika pobírajícího inva-
lidní důchod, který odvádí úplně stejné množství prá-
ce jako ostatní, je naopak protizákonné jakékoli krá-
cení mzdy. 
Zaměstnanec má v tomto případě, protože se jed-
ná o porušování pracovněprávních předpisů, mož-
nost podat podnět k provedení kontroly přímo na 
příslušném oblastním inspektorátu práce nebo 
prostřednictvím Státního úřadu inspekce práce. 
Místní příslušnost oblastního inspektorátu práce k vý-
konu kontroly se řídí místem, kde dochází k výkonu 
práce.
Na základě podnětu je u zaměstnavatele provedena 
kontrola příslušným oblastním inspektorátem práce. 
Předmětem této kontroly je především dodržování 
právních předpisů v oblasti, na kterou podnět upo-
zorňuje. Po ukončení kontroly je podateli podnětu 
(pokud podatel podnětu uvedl doručovací adresu) 
zaslána písemná informace o výsledku spolu se sdě-
lením, zda byly skutečnosti uváděné v podnětu kont-
rolou potvrzeny.

Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty 
práce jsou oprávněny:

•  kontrolovat u zaměstnavatelů dodržování povinností 
vyplývajících z právních předpisů
•  vyžadovat odstranění zjištěných nedostatků
•  ukládat pokuty <<<

3D tiskárna LukaPrint XS
pro laboratoř 21. století

Chcete vidět 3D tiskárnu 
v akci a dozvědět se z první ruky klinické 
zkušenosti z několikaměsíčního používání?
Navštivte nás na našem stánku PK-225 
na Pragodentu v pravém křídle
Průmyslového paláce.

Těšíme se na Vás! 

Termín 3D tisku zahrnuje několik procesů a technologií, které nabízejí široké spek-
trum možností výroby trojrozměrných dílů a produktů z různých materiálů. Co 
všechny postupy a technologie mají společného, je způsob jejich výroby - postupné 
přidávání vrstvy po vrstvě. Nové aplikace 3D tisku se objevují téměř každý den a 
jako nová technologie stále více proniká do různých průmyslových odvětví. Většina 
komentátorů sledujících technologické odvětví souhlasí s tím, že teprve začínáme 
pozorovat opravdový potenciál 3D tisku.
3D tiskárny využívají tekutý fotopolymer, který je pak následně vytvrzen 
pomocí světelného nebo laserového paprsku do extrémně tenkých vrstev. 
Pravděpodobně nejčastější a nejznámější technologií 3D tisku je modelování pomo-
cí vytlačování termoplastu (technologie FDM nebo FFF), kterou používá většina 3D 
tiskáren určených pro masový segment. Vzhledem k tomu, že díly lze tisknout pří-
mo, je možné produkovat velmi detailní a složité objekty bez potřeby fi nální montá-
že. Stereolitografi e je obecně vnímána jako jedena z nejvíce přesných 3D tiskových 
procesů s výbornou povrchovou úpravou.

Vámi vytvořené STL soubory můžete importovat pomocí dodaného software přímo 
do tiskárny, kde je vytvořená práce vytištěna pomocí spalitelné pryskyřice ve vysoké 
přenosti přenosu nejjemnějších detailů. Po dokončení tisku je práce zpolymerována 
uvnitř tiskárny UV lampou.

Výhody:
• Systém umožňuje tisk pomocí libovolné světlem tuhnoucí pryskyřice (385 - 405 nm).
• Přesný tisk pomocí Sterolitického LED-Systému.
• Automatické dávkování pryskyřice pomocí čerpadla.
• Snadné ovládání.
• Velmi malé rozměry tiskárny (208 x 205 x 335 mm).
• Investované peníze zůstávají v laboratoři, nic neodesíláte do frézovacího centra.
• Nízké náklady, rychlá návratnost investice do 1/2 - 1 roku.

Rychlost tisku:  30 mm / hodinu.
 korunka / malý můstek: 1 hodina, část. protéza / velký most: 4-5 hodin
Síla vrstvy:  25 / 100 µm
Materiálové náklady: na korunku 0,5 €, na můstek 2 €

V případě zájmu kontaktujte Vašeho obchodního zástupce!

oskenujte - upravte v PC - vytiskněte - odlijte

Hu-Fa Dental a. s., Moravní 909, 765 02 Otrokovice
www.hufa.cz, Tel: 577 926 226 (8), Fax: 577 926 205

e-mail: objednavky@hufa.cz

       165 990 Kč
LukaPrint 3D

obj. kód: 959310
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>>> Počítače a počítačové sítě, zvláště síť Internet, přines-
ly převratné změny v možnostech získávání, předávání a 
výměny informací. Elektronická pošta, elektronické kon-
ference, diskusní skupiny, videokonference, informační 
servery a řada dalších forem nebývale rozšířily tradič-
ní možnosti komunikace. Lidé mohou potřebné infor-
mace získávat daleko rychleji a pohodlněni, účinněji je 
zpracovávat a využívat nebo si je bez problémů předá-
vat. Komunikace mezi lidmi je tak mnohem snazší a širší. 
Lidé mají k sobě blíže a mohou se lépe poznávat. Počí-
tače umožňují lidem využívat většinu vědomostí lidstva, 
ale též změnit způsob nakupování, komunikace s úřady, 
vzdělávání i práce.

A právě elektronická komunikace s úřady je naším dal-
ším tématem. Tento rok nás neminula elektronická ko-
munikace s úřadem ÚZIS při vyplňování a podání roč-
ního výkazu o zaměstnavatelích, evidenčním počtu 
zaměstnanců a smluvních pracovnících. Tomu, kdo si 
zřídil datovou schránku, se nevyhnula elektronická ko-
munikace s Finančním úřadem při podání daňového 
přiznání a připravme se na to, že trend elektronické 
komunikace půjde dál.
V minulém čísle časopisu jsem hovořila o novém Zá-
konu o zdravotnických prostředcích č. 268/2014 Sb., 
který nabyl platnosti 1. dubna 2015 a přináší zubním 
technikům nové povinnosti. Jednou z nich je 

OHLAŠOVACÍ POVINNOST, KTERÁ SE VZTAHUJE NA:

•   Výrobce zdravotnických prostředků
•   Výrobce individuálně zhotovených zdravotnických 
prostředků (např. zubní laboratoře, výrobci individuál-
ních protetických a ortopedických pomůcek, apod.),
•  Zplnomocněného zástupce výrobce usazeného 
mimo členské státy,
•    Distributora,
•    Dovozce,
•    Osobu provádějící servis,
•    Zadavatele klinické zkoušky,
•    Notifikovanou osobu.

Správní poplatky za úkony spojené s registrací oso-
by (činnosti) činí 2 500,- Kč a jsou splatné okamži-
kem přijetí podání Ústavem (SÚKL). Uvedené platí i 
v případě, že ohlašovatel vezme své podání násled-
ně zpět. 
Prodloužení stávající registrace osoby zacházející 
se zdravotnickými prostředky zpoplatněno není!

NÁLEŽITOSTI OHLÁŠENÍ:

•    Ohlášení osoby se podává elektronicky prostřed-
nictvím Registru zdravotnických prostředků 

•    Náležitosti ohlášení stanovuje § 28  zákona o zdra-
votnických prostředcích.

POSTUP REGISTRACE OSOBY:

•    Registrace osoby vzniká vydáním potvrzení o spl-
nění ohlašovací povinnosti.
•    V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v 
registraci, jste povinni do 30 dnů Ústavu ohlásit změ-
nu těchto údajů elektronicky prostřednictvím  Regist-
ru zdravotnických prostředků (dále jen „RZPRO“).
•    Jestliže jste svoji činnosti oznámili na Minister-
stvo zdravotnictví České republiky v souladu se zá-
konem č. 123/2000 Sb. a v ohlášené činnosti hodlá-
te nadále pokračovat, jste povinni do 31. 03. 2016 
Ústavu ohlásit opět elektronicky prodloužení regis-
trace osoby. 
Při prodloužení registrace osoby je nezbytné vy-
tvoření uživatelského účtu. Celý postup prodlouže-
ní registrace a vytvoření účtu uvádíme podrobně 
krok za krokem na webových stránkách Komo-
ry www.komorazt.cz v aktualitách pod názvem 
RZPRO – prodloužení činnosti.
•    Pokud svoji činnosti již nevykonáváte, nebo se ji 
rozhodnete ukončit, je nutné zaslat Ústavu žádost o 
výmaz osoby z RZPRO.
•    Kompletní postup registrace osoby je dán § 29 zá-
kona o zdravotnických prostředcích.

V případě, že jste, jako osoba zacházející se zdravot-
nickými prostředky, neoznámila Ministerstvu zdra-
votnictví svou činnost podle právní úpravy účinné 
před 1. 4. 2015, nebo tuto činnost vykonáváte nově, 
tj. po 1. 4. 2015 musíte si elektronicky podat Žádost 
o přístup do RZPRO jako Oznamovatel.

KZT ČR  získala přístup do RZPRO jako Agentura, to 
znamená, že může být zmocněna osobou zacházejí-
cí se zdravotnickými prostředky („Oznamovatelem“) k 
provádění úkonů v RZPRO. Nyní může tedy na základě 
plné moci zastupovat členy KZT při ohlašovací povin-
nosti výrobce zdravotnických prostředků (ZP).

Vzhledem k tomu, že vygenerování plné moci pro 
KZT není zrovna jednoduchý úkon, doporučujeme, 
abyste prodloužení činnosti výrobce ZP, které musí 
být splněno do 31.3.2016, provedli sami nebo s po-
mocí někoho blízkého, kterému práce na počítači 
není cizí – aktivace prodloužení činnosti je daleko 
jednoduší než vygenerování plné moci.

Provedení ohlašovací povinnosti výrobce zdravotnic-
kých prostředků pro nově podnikající osoby je daleko 
složitější i vzhledem dosažitelnosti GMDN kódů, proto 

Naděžda Kroupová

Naděžda Kroupová
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KZT jako Agentura na základě plné moci tuto povin-
nost může členům KZT zajistit.
Podrobnější informace k ohlašovací povinnosti a po-
stup pro zájemce o tuto službu najdete v rubrice “dů-
ležité informace” pod názvem “Ohlašovací povinnost 
– nově podnikající osoby”, popřípadě můžete kontak-
tovat sekretariát KZT.

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ZDRAVOTNICKÉ PRO-
STŘEDKY

Současně s novým Zákonem o zdravotnických pro-
středcích nabylo platnosti Nařízení vlády č. 54/2015 
Sb., o technických požadavcích na zdravotnické pro-
středky, které v §7, odst. 3 říká že: 

Individuálně zhotovený zdravotnický prostředek 
může být uveden na trh nebo do provozu, jestliže 
u něho byla posouzena shoda podle přílohy č. 8 a 
k individuálně zhotovenému zdravotnickému pro-
středku bylo přiloženo prohlášení podle uvedené 
přílohy, které je k dispozici konkrétnímu pacientovi. 

Tato příloha č. 8 se celá zabývá tím, jak má vypadat 
prohlášení o individuálně zhotoveném zdravotnic-
kém prostředku. V úvodu přílohy je řečeno, že vý-
robce, nebo zplnomocněný zástupce vyhotoví o in-
dividuálně zhotoveném zdravotnickém prostředku 
prohlášení, které musí obsahovat jméno, adresu vý-
robce, údaje umožňující identifikaci výrobku, prohlá-
šení, že je výrobek určen pro určitého pacienta, jméno 
a adresu lékaře, prohlášení že výrobek vyhovuje zá-
kladním požadavkům atd. A je tam toho více, ale ne-
chci citovat celou přílohu.

Proč toto celé zmiňuji, má svůj důvod. KZT vytvoři-
la návrh, jak by mohl vypadat laboratorní technický 
štítek (správně prohlášení o zdravotnickém prostřed-
ku),  aby splňoval všechny požadavky Nařízení vlády 
č. 54/2015 Sb. (obr. 1) a plánuje, že tyto štítky bude dis-
tribuovat. 

Štítky budou propisovací, v bločkách po 100 kusech. 
Počítáme také s verzí pro ortodoncii, která má pár od-
lišností: zubní oblouky jsou umístěny pod sebou pro 
nákres navrženého aparátu, obsahuje kolonky pro typ 
a barvu, ale neobsahuje nákres korunky zubu, kolonky 
pro spotřebu kovu a termíny zhotovení jednotlivých 
fází . U obou typů zvažujeme možnost tisku na zakáz-
ku s uvedením konkrétního jména laboratoře. 

Zároveň se štítky budeme distribuovat přílohu mate-
riálové složení zdravotnického prostředku (obr. 2), kde 
si jednoduše zaškrtnete, z jakého materiálu je zdravot-
nický prostředek vyroben, popřípadě když vámi po-
užitý materiál nebude uveden, budete mít možnost 
dopsat materiál do prázdné kolonky. 

Štítky budou k vidění na Pragodentu na stánku KZT a 
všichni členové KZT, kteří se za námi na stánku zastaví, 
obdrží jako dárek pár štítků na vyzkoušení.  <<<

Aktuálně

Prohlášení o zdravotnickém prostředku
Číslo štítku

Zdravotnický prostředek, který je určen pro uvedeného pacienta, vyhovuje základním požadavkům ve smyslu Nařízení vlády č. 54/2015 Sb. a je 
zabezpečena shoda tohoto výrobku s technickou dokumentací. Materiálové složení výrobku je uvedeno v příloze tohoto prohlášení.

Převzal dne:

DodavatelObjednavatel

HČ

P L

DČ

P L

R.Č.

Datum vystavení Zubní technik

Účtoval dne:

Kód Počet Název Vyúčtování Mzda technika

Použitý kov Hmotnost Ztráta 10% Spotřeba Kč/g Spotřeba Kč

Spotřeba

Celkem            
k úhradě:

Další sdělení:

Termín I.

II. III.

IV. V.

Dohotovení

Barva

Jméno pacienta   
 

18  17  16  15  14  13  12  11 21  22  23  24  25  26  27  28

48 47 46 45 44 43 42 41 31  32  33  34  35  36  37  38

    Materiálové složení zdravotnickém prostředku - příloha 
Ke štítku číslo:

GC Acron MC GC Initial MC Remanium .................

Fino Interacryl ....................... HeraCeram Rematitan .................

Forestanit Major ............................... IPS .................................. Sheradent ...................

Interdent Meliodent ..................... Lava Ceram Sheraalloy ...................

Leowire Microbase Noritake ..................... Sheralit .........................

Remanium Paladon ........................... Vita ................................ Vera Bond ..................

Scheu Chromium Paladur ........................................ Vera Soft ......................

Wironit Palapress ........................ Wirobond ...................

............................................. PalaXpress .................... Cercom Ceram Love Wiron ............................

Polyan IC Creation ..................... Wirolloy .......................

Biosteel Bre.flex Heraceram Zirkonia Wironit .........................

Scheu Menzanium Premacryl plus IPS .................................. ...........................................

ProBase ......................... Vita .................................

Artic SR Ivocap High Impact ........................................ Dentaurum

Cross Linked 2 Superacryl plus Forestadent

Ivostar a Gnathostar Triplex ............................ Bece Press Leone

Major Super Lux Vertex ........................... GC Initial IQ Press Scheu

Mifam Super Lux Orthocryl Heraceram Press ..........................................

Primadent Leocryl IPS ..................................

Spofadent plus Steady Resin Vita ................................ Biocryl ...........................

Vita MFT .......................................... ........................................ Bioplast ........................

............................................. Copyplast ...................

Dentalon Plus ........................................ Duran

Lingoform .................. Duropont Durasoft

Major Plus Comp Enamel Plus .............. Argenpal IV Imprelon S

Phonares NHC GC .................................. Aurix .............................. Erkocryl

Vitapan ........................ Chromasit Palargen ........................ Erkodur ...........................

............................................. in:joy Safibond ....................... Erkoflex ...........................

Signum ........................ ............................................. Erkolen

Lumin Vacuum Sinfony Erkoloc ............................

............................................. Spofacryl Girobond .................... Finoflex ...........................

SR .................................... Heraenium ................... Fino Quickform ..........

Acrilfast Superpont .................. I-Bond .......................... Proform soft E.V.A

Breformance CC Polymer Visio.lign Nicrallium .................. Proform splint

Deflex ............................. Vita VM ......................... Oralium ....................... Proform ..........................

Dentaplast ................... ........................................... Brealloy ........................ ............................................

Duracryl Plus

Eclipse Ceramco IC

Flexi................................... Creation .......................

Flexite ............................ Duceram

DRÁTY

ZUBY - pryskyřičné

ZUBY - kompozitní

ZUBY - keramické

PLASTY - bazální

PLASTY - korunkové

METALOKERAMIKA

KERAMIKA - bezkovová

KERAMIKA - presovaná

CAD - CAM

SLITINY - drahých kovů

DRÁTY - bezniklové

ŠROUBY - ortodontické

PLASTOVÉ FÓLIE

Vyhotovil dne:

SLITINY - obecných kovů

Obr. 1

Obr. 2
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V. ROČNÍK SOUTĚŽE „ŠKOLA ROKU“ VE 
FINÁLE

>>> Ve spolupráci KZT ČR a firmy PROTETIKA PLZEŇ s.r.o., 
přímým dovozcem materiálu SHERA do ČR, nám dospěl 
tento ročník soutěže do svého finále.

Dle zadaných kritérií, o kterých se psalo v minu-
lém čísle, studenti ze sedmi přihlášených škol 
zhotovili „Horní skeletovou náhradu se třemi ko-
tevními prvky, s jednostranně zkráceným zub-
ním obloukem“ a odeslali k hodnocení na se-
kretariát KZT ČR. Každá škola měla podle zadání 

Aktuálně

zhotovit 2 stejné výrobky v určitých fázích výro-
by, aby bylo zřejmé, zda jsou dodržovány správ-
né postupy. To znamená, že za každou školu se 
soutěže účastní dva studenti, některé školy zvoli-
ly dva odborné dohledy. Jména všech jsou uve-
deny níže v tabulce. Za SZŠ Praha pro sluchově 
postižené kvůli malým počtům studentů se zú-
častnila pouze jedna studentka, která bohužel 
dlouhodobě onemocněla a škola se omluvila a 
ze soutěže odstoupila. 

Petr Zapletal

škola 1. výrobek - vyrobil 2. výrobek - vyrobil odborný dohled

Brno Kalinová Tereza Fantová Kateřina
Mgr. Ingr Pavel, DiS.

Mgr.et Mgr. Michelfeitová Hana, DiS.

Nymburk Ondračka Jakub Chuchvalcová Aneta Nachtigalová Tereza, DiS.

Ostrava Ogieglová Lenka Rohová Eliška Mgr. Funioková Karin

Plzeň Zábranská Kateřina Šlehoferová Klára Bc. Traxmandlová Táňa

Praha - Alšovo nábřeží 6 Křivánková Barbara Poršová Eliška Sieglová Lenka

Ústí nad Labem
Žáková Petra Cintlová Hana

Dolanská Denisa Říhová Ivana

Praha - pro sluchově postižené Jan Ošmyk

Termín dodání prací na duplikátu pracovního 
modelu, individuálních lžic, skusových šablon, 
vyhodnocených sádrových modelů a dublova-
ných modelů byl do 30.6.2015. 

V Praze 12.12.2014 proběhlo školení vyučujících, 
které vedl pan Pavel Tříska za přítomnosti pana 
Tomáše Rumla zástupce firmy PROTETIKA PLZEŇ 
s.r.o. Cílem bylo seznámit přítomné s prací, hod-
notícími kritérii a požadavky tak, aby nedochá-
zelo k nejasnostem. Zaměření tohoto ročníku je 
nejen na kvalitu samotného výrobku, ale také na 
jednotlivé výrobní fáze tak, aby nevedly chyby 
jednotlivých kroků výroby ke špatnému výsled-
ku. 

Přislíbený materiál obdržely jednotlivé školy do 
31. 1. 2015 v dostatečném množství na zhotove-
ní několika výrobků a pak už nic nebránilo tomu, 
aby se studenti pustili do díla.
Hodnotí se jak nejlepší práce, tak také nejlepší 
škola z průměru obou prací. Výherci obdrží opět 
zajímavé ceny a vítězná škola pohár.



21komorazt # 2  2015

v klidu použitelná v praxi pro běžného pacien-
ta (mnohé jsou lepší, než práce kolegů z terénu, 
za které si nechají zaplatit). A to i přesto, že se 
najdou chyby drobné, ale i nepochopitelné. Ty 
zbytečně snižují výsledné hodnocení jinak vel-
mi dobré práce. Jestliže součástí hodnocení jsou 
i výrobní fáze jdoucí do ordinace (např. skusová 
šablona) je nutné je zhotovovat tak, aby nám je 
z ordinací nevrátili zpět. Není přece možné zho-
tovit skusové šablony celé z vosku a pouze střed 
vyztužit kouskem šelaku. Zvláště v letošním par-
ném létě. 

Také některé příliš těsné individuální lžíce, v kte-
rých by došlo k protlačení otisku a jeho následné 
deformaci.  Jsou to možná drobnosti, ale vedou k 
tomu, že se pak v praxi děláte několik hodin s vý-
robkem, který díky těmto drobnostem ošetřující 
nenasadí. Vy potom v lepším případě předělává-
te, nebo v horším ztrácíte i dlouhodobě spolu-
pracujícího lékaře.

Ale to nekazí celkový dobrý dojem z kvalitních 
prací, spíše si ohlídat tyto drobnosti do budouc-
na. 

Koneckonců se učíme a zdokonalujeme celý 
život. A i Vy se můžete přijít potěšit pohledem 
na práce studentů letošního V. ročníku Škola 
roku a to v pátek 9. 10. 2015 na veletrhu PRA-
GODENT na stánku KZT v 13:00 hodin, kde pro-
běhne vyhlášení výsledků soutěže. <<<

Aktuálně

Přes drobné nesnáze dorazily práce včas a na-
stalo období hodnocení. Letošním milým pře-
kvapením je, že většina prací studentů by byla 
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VÝROČNÍ VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ FEPPD 
– AGM 2015

>>> Brusel je hlavní město Belgie. Je sídlem NATO a některých 
institucí Evropské unie, a proto bývá neoficiálně označován jako 
„hlavní město Evropy“. Brusel je zároveň hlavní město Vlámska 
a Francouzského společenství Belgie. Brusel je jednou z 19 obcí 
Bruselského regionu. Žije v něm přibližně 160 000 obyvatel a 
jeho rozloha činí 32,61 km². Název Brusel se používá často také k 
označení celého Bruselského regionu, který se rozkládá na ploše 
161 km². Stejně jako všechny obce Bruselského regionu je i Brusel 
oficiálně dvojjazyčný – úředními jazyky jsou francouzština a ni-
zozemština. Většina obyvatel je frankofonní (85-90%) Značnou 
část obyvatel města tvoří přistěhovalci (marockého, tureckého, 
balkánského, polského, afrického a jiného původu). Podle legen-
dy založil osadu kolem roku 580 sv. Guegerich (St. Géry). Jméno 
města je snad odvozeno od názvu Brucsella či Broekzelle, což 
znamená ves v bažinách. Brusel se jako metropole nachází pří-

mo uprostřed Belgického království. Při jeho poloze vzkvétal roz-
voj řemesel a v 11. století se ves rozrostla v opevněné město. 14. a 
15. století představovala zlatý věk města, jako obchodního cent-
ra Evropy.Na konci 17. století byl Brusel bombardován Francouzi, 
což vedlo k velkému poškození města, následné obnově a roz-
sáhlé přestavbě. Zničena byla zhruba čtvrtina veškeré zástavby, 
včetně domů na náměstí Grande Place. V 19. století se Brusel jako 
metropole mladého belgického státu dynamicky rozvíjel. V zá-
věru století se zde konaly časté výstavy, což městu přineslo vel-
kou prestiž na mezinárodním poli. V té době došlo také k dra-
matickému rozvoji města, zakrytí řeky Senne a vybudování třídy 
Anspach, zavedení železnice aj.
Během obou světových válek byl Brusel ušetřen válečného niče-
ní. V 2. polovině 20. století však docházelo často k necitlivým zá-
sahům do historické zástavby, známé pod pojmem bruselizace.

Marcela Tůmová

V kongresových prostorách hotelu Novotel Brussels 
Centre – Tour Noir se ve dnech 8 – 9. 5. 2015 konalo 
pravidelné Výroční valné shromáždění (dále jen VVS)
zástupců členských států mezinárodní organizace 
FEPPD, která sdružuje zubní techniky.
Za Českou republiku se zasedání zúčastnila prezident-
ka KZT ČR paní Alexandra Seidlová a pracovnice sekre-
tariátu paní Marcela Tůmová.
Úvodem přivítala prezidentka FEPPD paní Hilde Wa-
hlen přítomné účastníky zasedání a zahájila program, 
který byl schválen v předloženém znění, pouze zá-
stupce Holandské asociace žádal přidání návrhu, kte-
rý bude blíže popsán při prezentaci zpráv členských 
zemí. Zasedání pokračovalo schválením zápisu z mi-
nulého VVS, která se konala ve dnech 2. – 3. 5. 2014 
v Lucemburku. Zástupce požádal o upřesnění někte-
rých bodů v zápise, a zápis byl schválen. Následně byla 
schválena zpráva auditorů FEPPD, která konstatovala, 
že veškeré finanční operace byly provedeny v soula-
du s vnitřními předpisy organizace. Finanční zpráva za 
uplynulé období a rozpočet pro rok 2015, které pre-
zentovala paní Hana Dohálová, která je hospodářem 
FEPPD byly taktéž odsouhlaseny jednomyslně.

Paní Marianne Krogsgaard, která vykonává v FEPPD 
funkci generálního tajemníka, se ve své prezentaci za-
bývala tématem „Code of conduct“, což bychom moh-
li přeložit jako „Pravidla chování“. Tajemnice zdůraznila, 
že v každé organizaci je potřebné si stanovit pracovní 
podmínky. Je potřeba rozlišovat změny, klást si otázky, 
zda rozhodnutí splňují veškeré atributy pro dosáhnutí 
úspěchu. Organizace FEPPD byla založena roku 1953. 
Ve své zprávě si kladla otázky: Jak přistupovat k úko-
lům? Vidíme úkol jako nějaké dílo? Používáme správné 
zdroje k řešení úkolu? Učíme se ze zkušeností? Prová-
díme dokumentování? Pro získávání zkušeností musí 
sloužit databáze.
Co jsou Pravidla chování, tzv. „Code of conduct“? Je to 
návod jak získat a udržovat vyšší stupeň profesionality. 
Snaha spolupracovat na směrnicích a politice. Celko-
vá struktura jak věci dělat, kdo má dělat co – funkce 
a zodpovědnost. Kdy to má vykonat – plány investicí, 
programu, projektů. Proč se má co vykonávat – stano-
vení vize a cílů.
Proč potřebujeme „Pravidla chování“? Jak se na nás 
dívají nezúčastněné strany? Pravidla zabezpečí smě-
řování politiky, sledují tzv. nejlepší možnou praxi, vy-
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cházejí ze zkušenosti. Vytvářejí a zachovávají transpa-
rentnost k interním a externím stranám. Vyšší kvalita, 
efektivnost, jistota, plánování úrovně managementu, 
výhodná realizace. V neposlední ředě zabraňují pravi-
dla podvodům a protekci.
V další části přednášky se věnovala způsobu pozdvih-
nutí organizace na vyšší úroveň. Především navrhla 
přihlížet na managment systému kvality, projektový 
managment, jasný a reálný obchodní plán, pravidla 
chování, cíl vize a úkolů. V každém případě jakékoliv 
činnosti prozkoumat opodstatnění projektu. Každá 
organizace si musí definovat úkoly a zodpovědnost 
zainteresovaných osob. V případě plánování, je po-
třebné definovat projekty, jak je práce vykonávaná, 
kdy a kým. Důležitá je kontrola, jak vykonává kontrolní 
činnost projektový manager a projektová rada v prů-
běhu trvání projektu. Klíčovým bodem je sdílení zku-
šeností – učení se ze zkušeností a systém přístupnosti 
dokumentů, interdisciplinární protokoly.

Dopolední jednání pokračovalo prezentací právnické 
firmy Contrast s podtitulem „ Zubní technici v Evropě“. 
Právnická firma se na základě smlouvy s FEPPD věnuje 
sledování vývoje legislativy, zejména Evropské směr-
nice o zdravotnických prostředcích, a další relevant-
ní Evropské legislativě. Pro FEPPD vypracovala zprávy 
o výsledcích voleb ve vedení Evropské unie. Na po-
žádání vytvořila přehled registrací v EU, asistovala při 
navrhování závěrečného usnesení Výroční valné hro-
mady FEPPD, při koncepci akčního plánu a stanovení 
cílů FEPPD.

Společně s prezidentkou FEPPD se právnička Sarah  
Jaques zúčastnila zasedání expertní skupiny pro zdra-

votnické prostředky a dalších jednání prospěšných 
pro FEPPD. Ke každému zasedání a každé významné 
události vydává právnická kancelář přehlednou zprá-
vu o jejich průběhu. V oblasti Směrnice o zdravotnic-
kých prostředcích pomáhá FEPPD kontaktovat členy 
Evropské komise, radí a odpovídá na všechny otázky, 
které se týkají zubních techniků v Evropě, především z 
oblasti vzdělávání a úrovně kvalifikace zubních tech-
niků, kódů NACE, u DPH monitoruje stav v Evropě. 
Zúčastnila se Evropského obchodního summitu s té-

matem „Změní vše přechod na 3D tiskárny?“. Momen-
tálně svět zažívá revoluci 3D technologií, ale legislati-
va v této problematice zaostává. Kancelář se zaměřuje 
i na lobbying v evropských strukturách a doporučila 
FEPPD vytvořit a udržovat dlouhodobé vztahy s po-
litiky a vyššími úředníky na evropské i národní úrovni.
Odpolední jednání zahájil pan Dominigue Deschiete-
re, prezident ADDE, organizace evropských prodejců 
dentálních materiálů a technologií.

 

ADDE, která zastupuje více než 1200 dentálních dis-
tributorských organizací v Evropě, byla založena roku 
1964. Je asociovaným členem FDI – Světové federace 
zubních lékařů, aktivním členem UEAPME – Evropské 
organizace pro živnostníky, malé a střední podnika-
tele, úzce spolupracuje s FIDE – Evropskou organiza-
cí dentálních výrobců na bázi Evropského výboru pro 
dentální obchod. V Evropě se odhaduje počet 20.000 
lidí pracujících v dentálním obchodě, kteří zásobují 
1.200.000 lidí pracujících v dentálním oboru: zubní lé-
kaři, zubní technici, dentální hygienistky a pracovníci v 
dentálním průmyslu.

Ve své prezentaci se pan Deschietere zamýšlel nad té-
matem „Jak bude vypadat dentální svět v roce 2020?“. 
Začal pohledem na pacienta a trendy zubního zdraví. 
Zdraví zubů se bude zlepšovat, neobjeví se žádná re-
álná náhrada zubních implantátů v následujících de-
seti letech, pacient bude požadovat více podrobných 
informací o dentální zdraví a možnostech léčby. Mění 
se trendy v praxi zubních lékařů, narůstají seskupení 
zubních lékařů (včetně řetězců malých klinik) zatím-
co praxe s jedním lékařem ubývají. V zubním lékař-
ství narůstá počet žen, do roku 2020 se jejich počet 
zvýší na 50%. Téměř 25% zubních lékařů je nyní ve 
věku 55 – 64 let a do roku 2020 se předpokládá jejich 
odchod do důchodu. Nová generace vyrůstá v digi-
tálním světě. Trendem u profesionálů bude růst pro-
dukce a zkracování času, který pacient stráví v křesle. 
Struktury implantátů budou frézované, navrhované a 
zaváděné s protetickými pracemi. Investice do nových 
technologií budou růst, posouvá se vzor zubních la-
boratoří, vzniká nový byznys model, který vyhovuje 

SARAH JAQUES

DOMINIQUE DESCHIETERE
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novým vztahům se zubními lékaři. V dentální sféře se 
markantně odráží digitalizace světa. Manuální práce 
se mění na digitální a tím se mění i potřeby a vzdělá-
vání pracovníků. Práce v zubní laboratoři se stále více 
přesouvá na týmy lidí, a tím se mění i struktura pracov-
níků, kdy za finální výrobek zodpovídá více lidí. Výho-
dou je lepší nabídka širšího spektra možností pomo-
cí spolupráce a automatizace. Všechno toto vyžaduje 
širší, rychlejší a lepší řízení a podporu managementu 
kvality, jiný přístup k pacientovi, ale i více uspokojivých 
služeb v celé linii. Rychlost a všudypřítomnost změn 
představují nový klíčový faktor.
Závěrem prvního dne jednání prezentoval svou zprá-
vu pan Laurent Munerot, Viceprezident FEPPD s téma-

tem „Současná situace zubních techniků v Evropě“. 
Část jeho prezentace v obrazové podobě uvádíme 
níže, konkrétně je to počet zubních laboratoří, počet 
zubních techniků a počet praktikujících zubních léka-
řů. Některé země konstatovaly, že ne všechny údaje 
jsou přesné. Pan Munerot oznámil přítomným, že si je 
tohoto jevu vědom a proto se připravuje jednotný do-
tazník, který by členské státy zasílaly před VVS namísto 
zpráv zemí. 
Sobotní zasedání bylo zahájeno prezentací a násled-
nou úpravou Usnesení VVS 2015, které uvádíme. Po-
kračovalo se zprávami jednotlivých členských zemí 
a následnou diskuzí. Západní státy se potýkají s pro-
blémem dovozu dentálních materiálů a výrobků, i re-
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nomovaných firem, ze zemí s nízkou hodnotou pra-
covní síly, kdy například v Holandsku objem dovozu 
stále narůstá a v roce 2013 činil 34 mil. Euro. Na strán-
kách FEPPD byla vytvořena záložka, která umožňuje i 
anonymní nahlášení možného podvodného jednání. 
Dále se jednalo se zejména o možnou úpravu Stanov 
FEPPD, která znemožňuje zemím, které nejsou v sou-
časné době členem FEPPD jejich vstup, neboť Stano-
vy jejich asociací odporují Stanovám FEPPD. V součas-
né době nemá FEPPD sídlo v Bruselu, avšak vzhledem 
k nutnosti vyjednávání s představiteli evropských in-
stitucí se zvažuje přemístění do této lokality. Vedení 
FEPPD bylo pověřeno zjištěním možností přesunu síd-
la FEPPD nebo zřízením kanceláře v oblasti. 

Závěrem jednání bylo stanoveno datum a místo Vý-
roční valné shromáždění v roce 2016, a to 13 – 14. 5. 
2016 v Praze.

USNESENÍ AGM 2015

Po obsáhlé diskuzi bylo rozhodnuto:

1.  FEPPD bude nadále usilovat o správnou inter-

pretaci článku 19 (2) Evropské směrnice o zdravot-
nických prostředcích. Prohlášení o shodě musí být 
vždy odevzdáno pacientovi. Nejen pracovníci, kteří 
zubní náhrady vyrábějí, ale i další odborníci v po-
skytování zdravotní péče musí splnit tuto povin-
nost. Prohlášení musí obsahovat detailní informace 
o původu, včetně informací o každém jednotlivém 
kroku výrobního procesu zakázkového zdravotnic-
kého prostředku.

2.  FEPPD bude podporovat své členy v úsilí o tako-
vý stupeň vzdělání, který napomůže volnému po-
hybu techniků v rámci Evropské unie.

3.  Největší prioritou FEPPD je bezpečnost pacienta 
a transparentnost. Proto vyzývá své členy ke sbě-
ru informací a evidenci v případě neshody zubních 
zdravotnických prostředků s platnými normami a 
předpisy. FEPPD použije kvalitně zdokumentované 
soubory pro příslušné orgány na národní a meziná-
rodní úrovni, aby došlo ke zvýšení účasti při řešení 
vzniklých sporů. <<<
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ZAMYŠLENÍ NAD STÁVAJÍCÍM OHOD-
NOCENÍM PRÁCE ZUBNÍCH TECHNIKŮ V 
ČESKÉ REPUBLICE

>>> Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a sta-
tistiky ČR dosáhla průměrná měsíční mzda zaměstnanců 
ve zdravotnictví odměňovaných podle platných předpisů 
o mzdě (v privátních organizacích a ve všech lázeňských 
organizacích bez ohledu na zřizovatele) v roce 2013 cel-
kem výše 25 314 Kč, u lékařů a zubních lékařů 54 863 Kč, 
u všeobecných sester a porodních asistentek 23 647 Kč1.  

V případě zubních techniků je uváděna v Magazínu Ko-
mory zubních techniků ČR průměrná měsíční mzda ve 
výši 12 600 Kč2. 

KZT a ekonomika

Platy pracovníků ve zdravotnictví Kč/měsíc

plat lékaře 25 314

plat zubního lékaře 54 863

plat všeobecné sestry a porodní asistentky 23 647

průměrný plat ve zdravotnictví České republiky 25 314

plat zubního technika 12  600

Bc. Petr Wrchlabský

Petr Wrchlabský
Pro lepší přehled uvádíme platy jmenovaných profesí v následující tabulce.

Podle nařízení vlády ČR č. 204/2014 Sb.,  je od 1. ledna 
2015 nejnižší úroveň zaručené minimální mzdy v ČR 9 
200 Kč měsíčně. Z porovnání výše uvedených údajů 
pak vyplývá, že zubní technik tuto nařízením stano-
venou normu s menším přesahem „splňuje“. Úroveň 
mzdy zubního technika se tak blíží k úrovni zaručené 
minimální mzdy zaměstnanců, vykonávajících nekva-
lifikované práce.

Porovnání reálné mzdy zubního technika pracujícího 
v privátní praxi a závislého na proplacení své práce s 
fixně stanovenou cenou tzv. „I“ kódů VZP je tristní. Za 
viníka nemůžeme však jednoznačně považovat pou-
ze VZP a zubní lékaře. Svůj podíl na tom mají do jis-
té míry i sami zubní technici, kteří připustili tento stav. 
Stalo se tak z řady objektivních i subjektivních příčin, K 
těm hlavním patří zejména snižující se množství prá-

ce, zvyšující se finanční nároky na technickou vyba-
venost, a tím potřeba zásobování laboratoře větším 
množstvím práce. Toto je zvlášť příznačné pro labo-
ratoře s větším počtem zubních techniků, neboť zub-
ní technik podnikající v oboru musí mimo jiné také 
kalkulovat s poměrně velkou fluktuací zaměstnanců 
při nemocech, dovolených a také musí mít vytvoře-
né rezervy pro období, kdy mají zubní lékaři zpravidla 
dovolené a také pro doby, kdy pacienti teprve začína-
jí navštěvovat ordinace, což jsou letní měsíce a také 
závěr a počátek pracovního roku. Zubním lékařům v 
těchto termínech trvá jistý čas, než pacienty protetic-
ky připraví pro laboratorní zpracování.
Z vlastní zkušenosti4 mohu potvrdit, že zubní labora-
toř je z 12 měsíců v roce ekonomicky činná v průmě-
ru maximálně 10 měsíců. Její majitel však musí režijně 
pokryt celý kalendářní rok. Proto je majitel takové la-

Dostupné z: http://www.uzis.cz/rychle-informace/mzdy-platy-ve-
-zdravotnictvi-roce-2013. Údaje za r. 2014 dosud nejsou na strán-
kách Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR uvedeny. 
SEIDLOVÁ, A. Studie dopadů současného stavu legislativy na ekono-
miku v oboru zubní technik. Magazín KZT ČR. 2014, roč. 4, č. 2, s. 16. 

1.

2.

Nařízení vlády č. 204/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 
567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené 
mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku 
ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozděj-
ších předpisů.

3.
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boratoře pod velkým ekonomickým tlakem, aby za-
jistil svým zaměstnancům stálou práci. Přitom je také 
samozřejmě nucen nenavyšovat a nepromítat své ná-
klady do cen výrobků. Aby mohl pokrýt ztrátové mě-
síce, musí proto spolupracovat, s větším počtem zub-
ních lékařů. Tento stav se však netýká jen laboratoří 
s více zaměstnanci, je to problém i zubních techniků 
pracujících jako OSVČ. Tento letitý nepříznivý vývoj 
dospěl k dnešnímu ohodnocení zubního technika a 
jeho práce na trhu. 

Zubní technik se stal naprosto závislým na podmín-
kách, které pro něj nastaví zubní lékař - zadavatel prá-
ce. Jsou známé případy, kdy zadavatel práce dlužil 
laboratoři platby za mnoho měsíců, a přesto s ním la-
boratoř dále spolupracovala, jen z důvodu stálých do-
dávek a obav z možného neproplacení a problémů z 
následného právního vymáhání těchto pohledávek. 
Tím by se laboratoř odsoudila prakticky ke svému zá-
niku. Tato dnešní realita je velmi smutná, je až neuvě-
řitelné do jaké situace se někteří současní zubní tech-
nici dostali. Lze se též setkat s praxí zadavatelů práce, 

kdy jsou jimi zubním technikům kladené podmínky 
spolupráce, pouze za předpokladu neměnících se 
cen, neproplacení expresních příplatků a dovozu vý-
robků zcela zdarma. Někteří zadavatelé stomatoprote-
tických prací se tak vlastně stali pouhými přeprodejci 
hotových výrobků, se stovkami procent zisku. Lze si 
jen přát, aby budoucí vývoj, přinesl pozitivní narov-
nání vztahů mezi zubními techniky a zubními lékaři-
-zadavateli stomatoprotetických prací tak, aby došlo k 
optimalizaci ohodnocení práce zubních techniků. <<<

Naše privátní praxe zaměstnávala 2 až 3 lékaře, 2 sestry a 3 až 4 zubní techniky.4.
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Vážení zubní technici,

naše fi rma 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 2015. 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 2015. Bližší informace a vypsané termíny pro rok 2015 naleznete na našich webových stránkách www.lasak.cz. 
Z našich školení si odnesete sádrový model s hotovou prací na manipulačních implantátech a originálních pilířích a můžete si 
také vyzkoušet modelaci pro frézované konstrukce. 

Pro uplatnění slevy uvádějte při registraci heslo „KZT“. 

Těšíme se na viděnou!

Vážené zubní techničky, vážení zubní technici,

je nám ctí, že nám byla dána možnost oslovit vás prostřednictvím vašeho stavovského sdružení a nabídnout vám kvalitní pro-
dukty od renomované italské fi rmy Major Prodotti Dentari. 
Dovolte tedy nabídnout vám při nákupu u společnosti Flava 10% slevu na všechny pryskyřice a pryskyřičné C + B materiály fi rmy 
Major Prodotti Dentari a zároveň se těšit z dalších akcí uváděných na webových stránkách www.fl ava.cz . 

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

Vaše FLAVA

Vážení členové Komory zubních techniků,

děkujeme Vám za dosavadní spolupráci. Na závěr letošního roku jsme pro Vás připravili několik novinek a jako partner KZT násle-
dující výhody platné do 31. 12. 2015:

5% sleva na výrobky fi rmy bredent objednané najednou v celkové hodnotě minimálně 5.000,- Kč
10% sleva na výrobky fi rmy bredent objednané v rámci odborných kurzů pořádaných fi rmou Krbec Dent s.r.o.
10% sleva při zakoupení super tvrdé sádry nebo štětce na keramiku BigBrush Kolinsky Krbec Dent s.r.o.

Při uplatnění slev, prosíme, uvádějte vždy heslo „KZT“.
Těšíme se na spolupráci a na viděnou ve Vaší laboratoři, u nás v sídle společnosti nebo na některém námi 
pořádaném odborném kurzu.
Tým společnosti Krbec Dent s.r.o.

Pragodent LK stánek č. 39

ZVÝHODNĚNÉ NABÍDKY FIREM 
PRO ČLENY KZT



Vážení členové Komory zubních techniků,

loňský rok byl pro Dentamed rokem velké změny. 
Ta se týkala zejména nového korporátního stylu – grafického vyjádření naší společnosti.  
Jednoduchost, profesionalita, důraz na detail…  A všechna tato slova se hodí i na Vás a Vaši práci. 

A proto Vám nabízíme na rok 2015: 
slevu 10 % na každou Vaši objednávku nad 5 000 Kč po celý rok,

šeky v hodnotě 3 000 Kč (6 × 500 Kč) na nákup v Dentamedu
(obdržíte je nejpozději v dubnu po distribuci časopisu Komorazt.cz)

Přejeme Vám úspěšný rok.

Pro uplatnění slev, prosíme, uvádějte vždy heslo „KZT“. Sleva 10 % se počítá z platných běžných cen spotřebního materiálu, nelze kombinovat s žádnou jinou akcí či slevou. Šeky jsou platné do 31.12.2015.

ZVÝHODNĚNÉ NABÍDKY FIREM 
PRO ČLENY KZT

Hodnota  
objednávky *

Slitina ZDARMA

I-Bond NF I-Bond 02 I-GW I-MG

8.000 Kč 100 g 250 g 250 g 250 g

15.000 Kč 250 g 500 g 500 g 500 g

25.000 Kč 500 g 1000 g 1000 g 1000 g

Vážení členové Komory zubních techniků,

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

V nabídce pro členy KZT v roce 2015, která je zaměřena na výhodný nákup materiálů Interdent, 
můžete získat slevu až 26 %! Při jednorázové objednávce spotřebních materiálů vyráběných Interdentem 
(katalogové číslo IN), získáte zdarma dentální slitinu podle následující tabulky.

*  V této nabídce platí akční ceny (aktuální ceny v internetovém obchodě), 
dále i dosažené obratové slevy, nelze ji však kombinovat s žádnými dalšími 
akcemi. V objednávce uveďte heslo „AKCE KZT“ a identifikační kód člena.

akce.indd   1 2.3.2015   16:09:27
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>>> V následujících řádcích vám přinášíme rozhovor 
s úspěšným zubním technikem Petrem Myšičkou, kte-
rý se několikrát účastnil prestižní soutěže „Aesthetic 
dentistry awards“ v Anglii a pokaždé získal nádherná 
umístění.

PROČ JSTE SE ROZHODL JÍT STUDOVAT OBOR 
ZUBNÍ TECHNIK?

V 15 ti letech jsem se musel rozhodnout, čím chci být, 
co mne bude naplňovat snad po celý život. V té době 
jsem si ani moc neuvědomoval, jak důležité toto roz-
hodnutí vlastně je. Já nemám v rodině žádné zubaře 
ani techniky, popravdě jsem chtěl pracovat s lidmi a 
vždy jsem měl blízko ke zdravotnictví. Náhodou jsem 
procházel nabízené obory na Střední zdravotnické 
škole v Ústí nad Labem, a našel jsem obor zubní tech-
nik. Zjistil jsem si pár podrobností a napadlo mě, že 
mohu vystudovat tento obor a posléze studovat dále, 
možná zubařinu. Ale jelikož jsem nebyl nejlepší stu-
dent, zůstal jsem u ZT. Je to občas hodně stresující a 
časově náročné povolání, ale rozhodně toho nelituji.
 
JAKÉ MÁTE ZAMĚŘENÍ, CO VÁS BAVÍ NEJVÍCE?

Vždy jsem měl blízko ke keramice. Ale když jsem před 
nějakými 10 ti lety začínal v malé laboratoři v Jablon-
ném Podještědí pod vedením Šárky Kaufmannové, 
měl jsem to štěstí, že jsem si osahal vlastně tak nějak 
všechno. Od protéz, skeletů a později v laboratoři v 
Praze až po kombinované práce, implantáty atd.. Co 
mě opravdu ale baví, jsou estetické rekonstrukce  - 
E.max korunky a fazety, práce s implantáty, práce s 
DSD protokolem (digital smile design), keramika jako 
taková. Nejvíc mě těší to, že každý den je jiný, a nikdy 
se tak nestane, že bych se při práci nudil. Navíc nikdy 
nebudu umět vše, a pořád se musím učit. 

CO MÁTE NA SVÉ PRÁCI RÁD, A CO BYSTE NA-
OPAK CHTĚL ZMĚNIT JAKO ZUBNÍ TECHNIK? 

Na našem oboru se mi líbí to, že můžete někomu 
změnit život k lepšímu. Zní to jako klišé, ale v posled-
ních 3 letech jsme spolu s mým spolupracujícím zub-
ním lékařem opravdu změnili některé úsměvy k ne-
rozeznání, tím jsme jim posílili sebevědomí a zlepšili 
kvalitu života.

A co nemám rád? Stres. Za 10 let jsem zažil pár oprav-
du stresových situací, hlavně proto, že není dost času. 

V naší práci bychom měli mít čas zamyslet se, jakým 
směrem vlastně jdeme, zastavit se, a podívat se na 
věci z jiného úhlu. Občas jsem zklamaný ze špatné 
komunikace některých zubařů. Nechtějí slyšet můj 
názor, neakceptují mé návrhy, které jsou z mého zu-
botechnického pohledu nutné pro dobrý výsledek. 
Dobrá komunikace je klíč k úspěchu. 

PROČ JSTE SE PŘESTĚHOVAL DO ANGLIE?

Na konci roku 2012 jsem se rozhodl, že potřebuji něja-
kou změnu. Byl jsem přepracovaný a potřeboval jsem 
utéct ze šedivé Prahy. Jen tak náhodou jsem napsal 
kamarádce, také zubní techničce, která pracovala v 
Anglii, jestli neví o nějaké práci. Mám-li být upřímný- 
nečekal jsem, že z toho něco bude. Ale napsala mi ob-
ratem, ať přijedu, že u nich v laboratoři je volné místo. 
Vzal jsem si dovolenou a jel jsem na výlet do Anglie. 
Laboratoř leží na jižním pobřeží Anglie, v Brightonu. 
Domluvili jsme se velmi rychle a začátkem roku 2013 
jsem nastoupil.

JAKÉ JE PRACOVAT V ANGLICKÉ LABORATOŘI? 

Klasická anglická laboratoř funguje v podstatě na 
principu pásového provozu. Někdo dělá modely, jiný 
modeluje voskové konstrukce, další dosazuje hotové 
konstrukce, někdo napaluje keramiku. Někdo protézy 
staví, jiný je vaří, a tak bych mohl pokračovat. Hodně 
laboratoří má stanovený limit, kolik korunek se má za 
den napálit. Já mám štěstí, že pracuji v laboratoři, která 
se drží spíše evropského způsobu práce, takže dělám 
vše od začátku do konce, takže si mohu kontrolovat 
každou fázi své práce a mohu tak garantovat výsle-
dek, který lékař očekává. To mi vyhovuje víc. 
 
CO SE VÁM NEJVÍC POVEDLO (V OBORU) A NA 
CO JSTE NEJVÍC PYŠNÝ? 

Rok 2013 byl pro mne asi zlomový. Byl jsem v nové 
zemi, poznával nové přátele, zubaře. Náhodou 
jsem narazil na Federica Brunnera, zubaře, který mě 
chtěl vyzkoušet. Po pár měsících spolupráce mi po-
slal email, že některé naše práce poslal do soutěže - 
Aesthetic dentistry awards. Ani jsem nevěděl, že něja-
ká taková soutěž existuje. Asi za 2 měsíce nám sdělili, 
že dvě naše práce byly vybrány do finále. Byli jsme po-
zváni na předávací ceremoniál do Londýna. Samozřej-
mě jsme jeli. Byl jsem pln očekávání, vůbec jsem nevě-
děl, co se bude dít, kdo jsou naši konkurenti. Kupodivu 

VÍTĚZ PRESTIŽNÍ SOUTĚŽE „AESTHETIC
DENTISTRY AWARDS“

Petr Myšička

       Petr Myšička
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jsme vyhráli v kategorii Single implant case, a získali 
druhé místo za 6 frontálních fazet. A to byl jen začátek, 
druhý rok jsme se opět zúčastnili a neuvěřitelně vy-
hráli ve třech kategoriích (single implant case, multi-
ple implant case a restorative case). A jako třešnička na 
dortu byl pohár pro Aesthetic dental technician 2015. 
To už jsem opravdu nečekal a musím říct, že tento ve-
čer byl pravděpodobně ten nejlepší v mém životě. 

A na co jsem ještě pyšný? Na to, že jsem si sbalil kufr 
a bez dobré angličtiny jsem se pustil do neznáma. Na 
škole jsem se celý život učil německy, takže mé zna-
losti angličtiny byly opravdu základní. Člověk si ne-
uvědomí, jak je složité třeba jen dojít si nakoupit do 
supermarketu, nebo něco vyřídit na úřadě, aniž rozu-
míte. Jsem pyšný na to, že jsem to zvládl, naučil jsem 
se tak postarat sám o sebe. 

MŮŽETE NÁM PŘEDSTAVIT SOUTĚŽ AESTHETIC 
DENTISTRY AWARDS? 

Je to vlastně nejprestižnější zubařsko-technická sou-
těž v Anglii. Přihlásit se může každý, kdo zašle fotodo-
kumentaci své práce pro konkrétního pacienta. Hod-
notí se fotodokumentace, postup práce a konečný 
výsledek. Musí se také napsat komentář k dané práci 
- proč pacient přišel a jak se postupovalo krok po kro-
ku. Hodnotící porota je složena z předních anglických 
zubařů, implantologů a techniků. Nejde jen o fotku 
před/po, ale především o kvalitu práce zachycené na 
kvalitní fotografii. Tato soutěž probíhá každý rok, má 
dvě podoby- pro jednotlivce, ale také pro celé týmy-
-firmy.
  
CO BYLO IMPULZEM PRO PŘIHLÁŠENÍ DO SOU-
TĚŽE? 

Byl to nápad mého zubaře, mě by pravděpodobně 
vůbec nenapadlo se přihlásit. Když přišel den D a jeli 
jsme do Londýna na naše první předávání, vůbec mě 
nenapadlo, že domů pojedeme se dvěma soškami, 
natož druhý rok se čtyřmi. 

MĚLO VAŠE VÍTĚZSTVÍ NĚJAKÝ VLIV NA DALŠÍ 
PŮSOBENÍ V OBORU? 

Já jsem vítězství vůbec nečekal - popravdě jsem si ří-
kal, že jako cizinec nemám moc šanci v konkurenci 
elitních anglických techniků. Ono se říká, že v Anglii 
není zubařina na moc dobré úrovni, ale já jsem bě-
hem svého působení poznal opravdu hodně skvělých 
techniků, kteří mě přijali mezi sebe. Nevím, jestli by to 
bez soutěže bylo možné. Dostal jsem dobré pracovní 
nabídky, hodně lidí si mě všímá, začal jsem psát od-
borné články pro různé anglické časopisy a vůbec mi 
to tak nějak otevřelo dveře. Uvidíme, co přinese rok 
2016.

MŮŽEME SE S VÁMI SETKAT I V ČECHÁCH? 

Byl jsem pozván na Dental Summit 2015, který běží 
současně s Pragodentem, kde budu mít hodinovou 
přednášku na téma celková rekonstrukce. Ukážu na 
jednom pacientovi, na čem jsem po celý poslední rok 
pracoval. Dále v listopadu budu pořádat s pomoci 
Ivoclaru a Henry Scheina školení v Praze se zaměře-
ním na E.max keramiku a vrstvení, press a také si uká-
žeme, jak pracovat s novým Multi press materiálem. 
To jsou mé nejbližší plány, snad se vše povede jak má. 

Připojujeme se velkou gratulací k obrovskému úspě-
chu, a přejeme Petrovi Myšičkovi další skvělé výsledky 
v jeho profesní dráze.  <<<
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OTÁZKA VĚKU - VITA VMK Master

Individuální rekonstrukce, přirozeně krásné zuby, které odpovídají věku. 

REKONSTRUKCE ODPOVÍDAJÍCÍ VĚKU PACIENTA
Na zářícím úsměvu hollywoodských filmových hvězd 
bijí do očí především jejich dokonalé zuby, které zů-
stávají věčně mladé a často působí naprosto nepři-
rozeně.S přibývajícím věkem se nemění pouze ob-
ličejové rysy, ale také naše zuby procházejí po  celý 
život změnou. Díky těmto malým charakteristickým 
zvláštnostem zubů, které se vytvářejí v průběhu let, 
vypadají naše zuby jedinečně.

Nathalie Reynaudová je zubní techničkou 25 let a in-
tezivně se zabývá zubními náhradami, které respektu-
jí věk pacienta. Francouzští experti na estetiku před-
stavili její studii o průběhu stárnutí zubů širokému 
odbornému publiku poprvé v roce 2008 na Kongresu 
forenzní antropologie v Nice.

Podle jejího dlouholetého pozorování jsou mladé 
zuby méně průsvitné, mají silnou vrstvu skloviny, 
jsou spíše opalescentní a vykazují silnou fluorescen-
ci. Věkem se vrstva skloviny zeslabuje, incizální hrany 
se opotřebovávají, povrchová struktura ztrácí svou 
hloubku, dentin působí více průsvitně, také se mění 
barevný odstín a jeho sytost.
Abychom obnovili jedinečný úsměv pacienta jakého-
koli věku, musíme reprodukovat všechny změny, které 
se na zubech během života vytvářejí.

VÝBĚR KERAMIKY
Keramika, kterou lze vytvořit individuální a přirozeně 
působící zubní náhradu pro každý věk, musí dostát 
konkrétním výzvám: musí umět napodobit barevnou 
intenzitu barvy z hloubky zubu, vykazovat přirozeně 
působící průsvitnost a interakci s dopadajícím svět-
lem.

TVŮRČÍ SVOBODA
Specialistka na keramiku si cení především vysokého 
estetického potenciálu živcové keramiky VITA VMK 
Master, protože jí poskytuje maximální tvůrčí svobo-
du pro individualizaci zubních náhrad:
„VITA VMK Master mi dává veškeré možnosti vytvářet 
nezaměnitelné rekonstrukce pro pacienty jakéhoko-
li věku, umožňuje brát zřetel na jejich jedinečnost a 
umožňuje naprosto přirozený vzhled. Komplexní na-
bídka doplňkových hmot mi umožňuje napodobit jak 

zuby mladé, tak starší s jejich specifickými znaky, s při-
rozeným výsledkem.“ popisuje Nathalie Reynaudová 
flexibilní možnosti použití této keramiky.

PRVOTŘÍDNÍ ZPRACOVATELNOST
Zkušená odbornice na keramiku si cení excelentní 

Obr. 1: Staré korunky se neho-
dí ke zbývajícím zubům s při-
hlédnutím k jejich tvaru, bar-
vě, stupni opacity ani jejich 
povrchové struktuře a působí 
nepřirozeně.

Nathalie Reynaudová

zpracovatelnosti keramiky VITA VMK Master, která jí 
umožňuje rychlé a přesné nanášení materiálu. Ob-
zvlášť nadšená je z transparence tohoto materiálu 
a velmi malého smrštění při fazetování kovové kon-
strukce.

OSM PŘÍPADŮ PACIENTŮ INDIVIDUÁLNĚ VRST-
VENÝCH PODLE VĚKU
V osmi případech z její laboratoře v Boujan sur Libron 
v regionu Languedoc-Roussillon ve Francii demon-
struje Nathalie Reynaudová, jak všestranně a efektiv-
ně ji keramika VITA VMK Master usnadnila vytvoření 
individuálních rekonstrukcí pro těchto osm pacientů 
ve věku 11 až 70 let.

(případ 1)

TÉMĚŘ REALISTICKÁ REKONSTRUKCE

Výchozí situace:
Nepřirozeně působící korunky ruší vzhled této pade-
sátileté ženy. Horní řezáky původních korunek jsou 
příliš světlé, příliš opákní, tvar a povrchová struktura 
působí nepřirozeně. Přání pacientky je získat zubní 
náhradu, díky které v zrcadle opět rozpozná vlastní 
úsměv. (obr.1)

Řešení:
Jako barevně nosnou hmotu v oblasti zubního krčku 
použiji DENTINE. Pro dosažení vyšší průsvitnosti zjem-
ním tělo zubu převrstvením WINDOW přimíchaným 
do DENTINE.

Větší intenzity barvy v oblasti krčku dosáhnu pomocí 
CERVICAL CE2 (světle oranžová) a WINDOW. Tak zlep-
ším přechod z korunky k dásni a vytvořím přirozenou 
červenobílou estetiku.

Pro vdechnutí „života“ v oblasti řezacích hran použiji 
TRANSLUCENT T5 (světle modrá), T2 (žlutohnědá), T3 
(růžová), vytvořím další dentinové efekty a dokončím 

1.
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Obr. 2 Pomocí hry světla po-
dobné sklovině působí nové ko-
runky mnohem přirozeněji.

vrstvení použitím ENAMEL a WINDOW.
Tímto vrstvením si napomůžu k odrazu podobnému 
sklovině a vytvořím v metalokeramických korunkách 
živou hru světla (obr. 2)

Obr. 3: Napodobení silně abra-
dovaných zubů vyžaduje re-
konstrukci všech znaků typic-
kých pro bruxismus.

Obr.4: Korunka na zubu 11 se 
orientuje podle přirozeného 
vzoru (zub 21): ostré řezací 
hrany, praskliny, trhlinky, opo-
třebované hrany a barevné 
znaky typické pro daný věk.

Obr. 5: Korunka na zubu 22 pů-
sobí nevhodně v porovnání se 
zuby 21 a 12.

Obr. 6: Nová korunka 22 má in-
tenzivní základní barvu a svý-
mi sklovinovými efekty har-
monicky zapadá k sousedním 
zubům.

(případ 2)

VIDĚT, ROZPOZNAT A CÍLENĚ REPRODUKOVAT 
TYPICKÉ VADY ZUBŮ

Výchozí situace:
Deset let trvající bruxismus způsobil u sedmdesátile-
té ženy velké obroušení tvrdých zubních tkání. Aby-
chom vytvořili přirozený vzhled, je třeba napodobit 
znaky typické pro tyto vady, jako jsou ostré řezací 
hrany, praskliny, trhlinky, stejně tak musíme brát v úva-
hu opotřebení zubu a změnu zabarvení obnaženého 
dentinu. (obr. 3)

Řešení:
Pro vyrovnání nedostatku místa při napodobení se-
kundárního dentinu používám silně fluorescentní 
hmoty LUMINARY. Tak dosáhnu nejen teplý základní 
odstín, ale navíc i fluorescenci vlastního zubu odpoví-
dající věkové skupině.
Pro podporu intenzity barvy převrstvím pomocí CER-
VICAL CE2 (světle oranžová) a TRANSLUCENT T2 (žlu-
tohnědá).
Následně v oblasti řezacích hran prostřídám hmoty 
různé průsvitnosti s dentinovými efekty, aby zub zís-
kal živý vzhled. (obr. 4)

(případ 3)

INDIVIDUÁLNÍ NAPODOBENÍ CHARAKTERISTIK 
ODPOVÍDAJÍCÍCH DANÉMU VĚKU

Výchozí situace:
Horní přední zuby této šedesátileté ženy vykazují in-
dividuální znaky odpovídající věku, jako jsou trhlinky 
ve sklovině a změny zabarvení, proti kterým působí 
opákní korunka 22 nepřirozeně. (obr. 5)

Přátelé znají pacientku s jejími charakteristickými zuby 
a tak to má také zůstat. Nepřirozeně působící korunka 
by se měla přizpůsobit okolním zubům.

Řešení:
Tmavému zabarvení gingivy u krčku, tak typickému 
pro metalokeramiku, zabráníme vytvořením keramic-
kého okraje korunky a zajistíme tak přirozený přechod 
mezi korunkou a dásní. Silná fluorescence krčkových 
hmot VITA podporuje přirozený rozptyl světla v gin-
givální oblasti.

Hmoty MARGIN se výrazně liší od všech ostatních 
práškových hmot VITA VMK Master, a to především 
svou plasticitou. Namíchaná hmota se velmi podobá 
fazetovacímu kompozitu.

Pro dosažení intenzívního základního odstínu barvy 
přirozených zubů navrstvím OPAQUE DENTINE – LU-
MINARY LM4 (světlá hnědo-oranžová). Hloubky do-
sáhnu přimícháním  WINDOW a barevně intenzivního 
DENTINE MODIFIER do namíchané DENTINE hmoty.
Tvar zubu dokončím pomocí střídavého vrstvení WIN-
DOW a ENAMEL, čímž umožním na rozhraní vrstev hru 
světel. Trhlinky ve sklovině vytvořím barvičkami VITA 
AKZENT Plus. (obr. 6)

2.

3.

4.

5.

6.
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(případ 4)

BARVA, TVAR, POVRCH: SHODUJÍ-LI SE, SHODU-
JE SE CELKOVÝ OBRAZ

Výchozí situace:
V tomto případě se korunka 22 této padesátileté ženy 
nehodí do řady zubů jak barevně, tvarem, tak i svým 
povrchem. (obr. 7)

Pacientka by chtěla získat zpět svůj bezstarostný 
úsměv, nezatížený zubní náhradou, kterou lze teď po-
znat na první pohled.

Řešení:
Cílem dentinového vrstvení je dosažení intenzity bar-
vy srovnatelné se sousedním zubem v oblasti krčku 
a těla zubu. Proto použiju vedle hmot TRANSLUCENT, 
také DENTIN nasycený hmotami WINDOW, ENAMEL 
EN2 (žlutavě-neutrální) nebo EN3 (načervenalý). Toto 
celé překryji vrstvou z 50 % OPAL TRANSLUCENT OT1 
(neutrální) a 50 % ENAMEL EN1 (bělavý).

Ve sklovinovém vrstvení usiluji o přirozeně působící 
souhru vrstev, které absorbují nebo odrážejí světlo a 
decentní barevné nuance. Proto vrstvím TRANSLU-
CENT T5 (světle modrá), T2 (žlutavě nahnědlá) a T3 (rů-
žová) střídavě s OPAL TRANSLUCENT OT1 (neutrální) 
a pomocí WINDOW nasyceného DENTINE. Přirozenou 
fluorescenci dosáhnu pomocí LUMINARY LM2 (písko-
vá) a LM3 (bílá).

Kromě živé hry světla vrací toto vrstvení fazetě její při-
rozeně působící hloubku (obr. 8)

(případ 5)

PŘIROZENÁ OPACITA: TYPICKY MLADISTVÝ 
VZHLED

Výchozí situace:
Po nehodě chybí tomuto 16-letému děvčeti jeden 
řezák. Utěšit ji může jen naprosto přirozeně působící 
zubní náhrada.

Výrazná opacita vlastních zubů, typická pro tento věk, 
je zřejmá a musí se zohlednit při rekonstrukci. Po vho-
jení implantátu nahradí chybějící zub metalokeramic-
ká korunka. (obr. 9)

Řešení:
Pro napodobení opacity u tohoto mladého děvčete 
nanesu první vrstvu ze dvou třetin hmotou DENTINE, 
smíchanou s jednou třetinou OPAQUE DENTINE.

Vlastní zuby ukazují zřetelnou bílo-namodralou fluo-
rescenci. Za to může hlavně dentin. Proto pro zesílení 
fluorescence nanesu čistý DENTINE. Čím mladší paci-
ent je, tím je fluorescence silnější.

Pro mamelony přimíchám barevně intenzivní DENTI-
NE MODIFIER a zdůrazním tak dentinovou strukturu 
pod vrstvou skloviny.
Konečný tvar dokončím pomocí WINDOW a OPAL 
TRANSLUCENT. Tím vytvořím hloubku na jedné stra-

Obr. 7: Díky barvě, tvaru a po-
vrchu lze okamžitě u zubu 22 
poznat, že je to zubní náhrada.

Obr. 8: Iluze hloubky a živá hra 
barev vrací nové korunce 22 
život.

ně, na druhé straně také barevnou interakci a opálový 
efekt typický pro mladistvé zuby v dopadajícím a pro-
cházejícím světle. (obr. 10)

(případ 6)

ŽIVÁ HRA BAREV S HLOUBKOU A OPALESCENCÍ 
TYPICKOU PRO PŘÍSLUŠNÝ VĚK

Výchozí situace:
Po traumatické ztrátě zubu 22 a následném vhojení 
implantátu dostane tato 27-letá žena metalokeramic-
kou korunku. Veselá mladá žena nechce svůj nakažlivý 
úsměv znetvořit očividně „falešným „ zubem.
Sousední zub 21 ukazuje disto-incizálně frakturu, kte-

Obr. 9: Sousední zuby určují 
opacitu korunky v závislosti 
na věku pacientky.

Obr. 10: Díky perfektnímu na-
podobení opacity a fluorescen-
ce typických pro mladý zub se 
korunka 12 nenápadně zařadí 
do řady zubů.

7.

8.

9.

10.
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rá zůstane zatím neošetřená. (obr. 11)

Řešení:
Pro obnovení tohoto mladého a světlého zubu navrs-
tvím tělo zubu pomocí čistého DENTINE v barvě 2M1.
V incizální oblasti nanesu hmoty TRANSLUCENT - T5 
(světle modrá) a T3 (růžová) - a dosáhnu tak živé hry 

barev.
Pomocí hmot OPAL TRANSLUCENT a ENAMEL dokon-
čím vrstvení. Podobně jako u předchozího případu, 
ale mnohem světleji, tak vytvořím efekt hloubky a 
opalescence typický pro příslušný věk pacienta. (obr. 12)

(případ 7)

SVĚTLÁ ZÁKLADNÍ BARVA, PRŮSVITNÁ ŘEZACÍ 
HRANA, PERLEŤOVÝ EFEKT 

Výchozí situace:
Této 20-leté ženě se rovněž při nehodě ulomila velká 
část řezáku 21 (obr. 13). Po extrakci  a vhojení implan-
tátu nahradí chybějící zub metalokeramická korunka.
Díky nápadné charakteristice zubů by u této mladé 
ženy nerespektovalo „normální vrstvení“ velmi výraz-
né translucentní incizální hrany a perleťové bílé efekty.

Řešení:
Podle velikosti ulomeného zubu 21 a jeho velmi světlé 
základní barvy vytvořím tento mladý řezák.
Jak už jsem zmínila v případu 3, vytvořím pomocí 
hmot MARGIN keramický okraj, který zabrání vytvo-
ření tmavého lemu v cervikální oblasti, typického pro 
kovové konstrukce.
 
Nejdříve nanesu čistý DENTINE. Pro vytvoření mame-
lonu mi slouží DENTINE MODIFIER DM3 (žlutá) a DM2 
(krémová).
Tuto velmi translucentní incizální hranu navrstvím 
bezbarvou hmotou TRANSLUCENT T4 (neutrální).
Pro zdůraznění charakteristických bílých skvrnek na 
povrchu zubu použiji také hmotu PEARL TRANSLU-
CENT PLT1 (perleťová-krémová), která vytváří perleťo-
vý povrchový třpyt. (obr. 14)

(případ 8)

MLADISTVĚ SVĚTLÉ, VÝRAZNÁ FLUORESCENCE, 
MĚŇAVÝ TŘPYT 

Výchozí situace:
Zub 21 vykazuje u tohoto 11-letého děvčete výrazně 
žluté zabarvení a nehodí se jak barevně, tak svojí po-
vrchovou texturou nebo stupněm lesku do předních 
zubů takto mladého člověka. (obr. 15)
Aby si jí kamarádky kvůli jejímu zubu stále nedobíraly, 
rozhodli se rodiče této velmi mladé pacientky k nahra-
zení zubu korunkou.

Obr. 11: Výrazná mladistvá 
opalescence a světlá základní 
barva sousedního zubu 21 na-
bízí zvláštní výzvu tohoto pří-
padu.

Obr. 12: Korunka 22 působí 
přirozenou hlubokou, živou 
hrou barev a opalescencí ty-
pickou pro příslušný věk.

Obr. 13: Jako vzor pro ulomený 
zub 21 slouží zub 11 se svými 
zvláštními znaky: světlá zá-
kladní barva, výrazně translu-
centní, neporušená řezací hra-
na a perleťové efekty skloviny.

Obr. 14: Korunka 21 je pře-
svědčivá kopie sousedního 
zubu jak barevně, tak i ohled-
ně efektů skloviny - včetně per-
leťového efektu.

Obr. 15: Zub 21 se nehodí ke 
svému sousednímu zubu 11 
všemi důležitými znaky, jako 
jsou barva, povrch a stupeň 
lesku.

Obr. 16: Nanesení hmot LUMINARY pro zesílení fluo-
rescence.

11.

12.

13.

14.

15.

16.



39komorazt # 2  2015

Vrstvení tohoto mladistvého světlého zubu začnu 
pomocí hmot LUMINARY, čímž podpořím přirozenou 
fluorescenci. (obr.16)
Na tělo zubu použiji DENTINE. Pro zdůraznění mame-
lonové struktury nanesu DENTINE MODIFIER a barev-
ně tak zintenzivním tato místa. (obr. 17)
V incizální oblasti navrstvím hmoty TRANSLUCENT T3 
a T5 - modravě průsvitná a růžová - a dám tak fazetě 
více hloubky. (obr.18)
Vrstvení dokončím střídavým použitím hmot OPAL 
TRANSLUCENT a ENAMEL. Tímto střídavým vrstvením 
různě translucentních hmot podpořím přirozeně pů-
sobící lom světla a dosáhnu živé hry barev. (obr.19)
Nanesením PEARL TRANSLUCENT PLT1 docílím bílou 
charakteristiku a perleťový povrchový třpyt.

Upozornění: hmoty DENTINE, CERVICAL, WINDOW, 
TRANSLUCENT, ENAMEL, LUMINARY, OPAQUE DENTI-
NE, DENTINE MODIFIER, OPAL TRANSLUCENT a PEARL 
TRANSLUCENT, uvedené v příspěvku, jsou hmoty VITA 
VMK Master (VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Němec-
ko).

AUTORKA: NATHALIE REYNAUDOVÁ 

1 rue des Écoles
34760 Boujan sur Libron, Francie
Telefon: +33-(0)4-30-72-55-41 
Email: nathaliereynaud@neuf.fr

S více než 25 letou zkušeností jako zubní technik úzce 
spolupracuje Nathalie Reynaudová se zubními lékaři, 
aby vytvářela protetiku vysoké estetické kvality. Její 
svědomitý přístup k práci a odborné zkušenosti jí zís-
kaly v celém oboru uznání. 
Její heslo: „Vrátit lidem usměv“.
-   Majitelka a obchodní jednatelka Laboratoře Natha-
lie Reynaud SARL, Boujan sur Libron/Francie
-  Přednášející na fakultě zubního lékařství univerzity 
v Montpellieru, kde je pověřena výzkumem na téma 
barva a stárnutí zubů
-  Publikace odborných článků na téma fazetovací ke-
ramiky v mezinárodních odborných časopisech

Obr. 17: Dentinové vrstvení a 
tvorba mamelonu.

PR - článek

Obr. 18: Vrstvení pomocí ENA-
MEL, TRANSLUCENT a OPAL 
TRANSLUCENT.

Obr. 19: Hotová práce po dvou 
vypáleních.

Obr. 20: Metalokeramická ko-
runka 21 nepůsobí jako zub-
ní náhrada, protože splňuje 
všechny znaky svého pravého 
souseda, mladistvou světlou 
barvu, přirozenou povrchovou 
texturu, výraznou fluorescen-
ci a perleťový povrchový třpyt.

17.

18.

19.

20.
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CO MÁ SPOLEČNÉHO REHABILITACE SE 
STOMATOLOGIÍ?

        Věra Ciková

Čelistní kloub
Čelistní kloub je složený, párový kloub, přičemž pohy-
by na obou stranách jsou vykonávány současně. Hor-
ní čelist a jamka jsou součástí lebky.  Hlavice je součás-
tí dolní čelisti a je pokryta, na rozdíl od jiných kloubů, 
vazivovou chrupavkou. Stejnou stavbu jako dolní če-
list má například i stydká spona pánve a meziobratlo-
vé ploténky. Čelist je nejzatíženějším kloubem v těle. 
Denně vykoná až 2000 pohybů při příjmu potravy 
nebo mluvení a mimice. Jako jediný kloub v těle vyko-
nává otáčivý i posuvný pohyb.  
Vývoj
Čelistní kloub je prvním kloubem, který ve svém ži-
votě začneme namáhat. Zátěž musí snášet už od pre-
natálního období, kdy si plod cucá palec, během po-
rodu při průchodu porodními cestami a po porodu 
při sání mléka.  První zánětlivá dětská onemocnění v 
orofaciální oblasti (laryngitida, otitida, sinusitida, paro-
titida) dráždí kontaktním způsobem svaly a klouby v 
těchto místech. Podráždění může způsobit zatuhnu-
tí vaziva a hypertonus svalových vláken. Po odeznění 
nemoci změny v měkkých tkáních nezmizí, ale přetr-
vávají a způsobují zdravotní potíže (doc.Tichý: Osový 
orgán krční páteř a čelistní kloub, r. 2007).

Funkce
Čelistní kloub je zodpovědný za otevírání úst (depre-
se mandibuly) při jídle i únavě, zívání a uzavírání úst 
(elevace mandibuly). Dále vykonává pohyb mandibu-
ly dopředu, dozadu a do stran při rozmělňování potra-
vy. Při žvýkacím procesu u částečného chrupu vzniká 
mezi čelistmi okluzní tlak. V závislosti na věku, výživě 
a tělesné kondici jedince dosahuje tento tlak 20 až 70 
kg. Při plném ozubení je vyšší.

Dysfunkce
V minulosti v důsledku nedostatečné výživy docháze-
lo často k protruzi horní čelisti a progenii dolní čelisti, 
které významně ovlivňují celé postavení těla. Při pro-
genii dochází k předkusu dolních řezáků a předsunutí 
pánve. Při protruzi horních řezáku naopak dochází k 
propadu hrudníku a nedostatečnému vyvinutí pán-
ve. Progenie a protruze ovlivní dýchání jedince, a tak 
dojde k nedostatečnému vývoji ostatních tělesných 
partii. Rovněž zánětlivá onemocnění v oblasti čelist-
ního kloubu zapříčiní jeho hypermobilitu nebo hypo-
mobilitu.

Příčiny a následky
K přetížení čelistního kloubu dochází při psychické a 
fyzické zátěži v důsledku prožívaných emocí (skřípaní 
zubů, zatínání čelistí).

Ztráta zubu vede dříve či později k patologické okluzi 
a narušuje neuromuskulární rovnováhu v oblasti če-
listního kloubu. Při extrakci zubu na jedné straně se 
nerovnováha dříve či později projeví na druhé straně. 
Cucání prstů, kouření, slintání ovlivňují dýchání a po-

hyb bránice v dalším vývoji. Pánev a hrudní koš se k 

sobě chovají jako dolní a horní čelist,“vysvětluje ve své 
knize „New Faceforming“ (r. 2014) švýcarská fyziotera-
peutka Benita Cantieni.“ 
Toto tvrzení si můžete snadno ověřit. Uvolněte ústa a 
bradu. Podsaďte silou dopředu pánev a pocítíte, že se 
předsouvá i Vaše spodní čelist. A naopak. Pohneme- li 
pánvi směrem dozadu do nápadného prohnutí, posu-
ne se stejným směrem i dolní čelist.

Praxe
Pohyb čelistního kloubu simuluje artikulátor. Stra-
na čelistního kloubu, převažující při žvýkání, je stra-
na pracovní, druhá strana je balanční. Horní čelist je 
statická a dolní čelist dynamická. Artikulace zubů má 
dlouhodobý význam pro zdravotní stav žvýkacího 
systému.

Pokud člověk jednostranně žvýká v důsledku ztráty 
zubu nebo bolesti, pak druhá strana čelistního kloubu 
musí vynakládat velké úsilí na vyrovnání tlaků. Toto se 
zvyšuje při postupné ztrátě chrupu. Tak se celá strana 
balanční dostává do napětí, které dlouhodoběji může 
vyvolat degenerativní procesy v těle. 

K frakturám protéz dochází častěji u pacientů, kteří 
mají postižený kyčelní nebo kolenní kloub. Lidé při-
cházejí nejčastěji o zuby v horní čelisti, která je sta-
tická. Při ztrátě moláru v obou čelistech dochází ke 
zborcení mezičelistních vztahů a následnému poško-
zení skeletu v krční oblasti. Tyto vady jsou téměř nevi-
ditelné, ovšem s velkým dopadem na zdravotní stav 
jedince. Člověk podvědomě začne dělat pohyby ve-
doucí k vyhnutí se nepříjemných pocitů a tím naruší 
celou motoriku těla. Ve chvíli, kdy dojde k rekonstruk-
ci chybějícího chrupu vhodnou zubní náhradou, plně 
se obnoví funkce dutiny ústní, zrehabilitují se svaly a 
vazivo. Pacient se cítí celistvý, dojde ke vzpřímení hla-
vy, krku, následně celého těla.V pracovním procesu se 
osvědčila metoda otisku při plném zatížení čelistí v zá-

Věra Ciková
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kladní poloze sedu, kdy dojde k vybalancování čelist-
ních kloubů a vynikajícímu držení náhrady. Je třeba si 
uvědomit, že to co se děje v dutině ústní, odrazí se v 
pánevní oblasti, následkem působení gravitace.

Příběh

Žena, ročník 1942, povolání servírka 38 let, nyní v dů-
chodu, pravačka

Diagnóza – chronické perzistující astma bronchiale 
stř.stupně, smíšená etiologie

Operace slepé střevo, žlučník, postupná ztráta zubů 
45,46,47,36, v důsledku toho ztráta všech zubů v hor-
ní čelisti, následuje karcinom levého prsa, chemote-
rapie, ozařování, artroskopie levého kolena, operace 
prstu na pravé noze, operace levého kolena, v dolní 
čelisti zavedeno 6 implantátu.

Z kazuistiky je patrno, že velkou pravostrannou zátěží 
a nedostatečným dýcháním se tělo dostává do stre-
su, protože musí vynakládat velké úsilí na vybalanco-
vání při pracovní zátěži. V těle dochází k oxidačnímu 
stresu a vzniká prostor pro nemoci. Žena zatíná zuby 
a jednostranně zatěžuje parodont, dochází k postup-
né ztrátě chrupu a ke zborcení mezičelistních vztahů, 
opakovaně k fraktuře HTP . Po celkové rekonstrukci 
chrupu/HTP 17-27,DČ fixní protetika 37-47/ dochází ke 
stabilizaci. 

V současnosti je žena ve velmi dobrém psychickém 
stavu s plným funkčním chrupem, denně ujde 5 km 

nordik walking, je samostatná a disciplinovaná v jídle, 
bez nadváhy.

Na závěr bych chtěla upozornit, že řada nemocí 
vzniká v důsledku nedostatečného dýchání, které 
může být ovlivněno špatnými mezičelistními vzta-
hy. Náprava rovnováhy v oblasti čelistních kloubů 
omezuje i vznik poruch žvýkacího systému z psy-
chických příčin.

K těmto poznatkům jsem došla díky 20 leté zkuše-
nosti s artikulátorem  Stratos a vstřícné spolupráci s 
lékaři, absolvováním dlouhodobého výcviku  
Práce s tělem / dr.Jitka Vodňanská/Terapie dote-
kem /dr.Květa Palusková/Infinity  method/dr.Mi-
chaela Tomanová/.

Práce zubního technika je velmi tvořivá a ne-
postradatelná pro zdravý a spokojený život 
pacienta. A tak bychom společně s rehabilitač-
ními pracovníky měli stát v popředí pozornos-
ti odměn za naši práci. <<<
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>>> Rozštěpy obličeje se řadí mezi nejčastěji se vy-
skytující vrozené vady novorozenců. V průměru se 
v České republice v závislosti na celkové porodnosti 
rodí kolem 170 novorozeňat s rozštěpovou vadou roč-
ně11,16

Terapie těchto vývojových postižení je interdiscipli-
nární, trvá od narození dítěte až do dospělosti, a měla 
by být vedena ve specializovaném rozštěpovém cen-
tru odborníky dostatečně orientovanými v této pro-
blematice. V Praze je Centrum pro léčbu vrozených 
vývojových vad obličeje, ustanovené Ministerstvem 
zdravotnictví, ve Fakultní Nemocnici Královské Vino-
hrady. Druhé pracoviště tohoto typu je v brněnské  
Nemocnici u Svaté Anny.

Pro pacienta s rozštěpem jsou zásadní chirurgické re-
konstrukce střední obličejové etáže během prvních 
měsíců života, které obnovují integritu měkkých tkání 
centrofaciální oblasti. Na ně v období výměny chrupu 
navazuje další operace v podobě doplnění kosti do 
oblasti kostního defektu alveolárního výběžku a další 
rekonstrukční či ortognátní operace dle potřeby.       

Stav chrupu je důležitým kritériem při rozhodování 
o léčebném plánu pacienta s rozštěpem. Rozsáhlé 
zubní kazy a periapikální nálezy mohou ohrozit vý-
sledek chirurgických rekonstrukcí tvrdých a měkkých 
tkání patra a alveolárního výběžku. Výskyt chronic-
kého zánětu dentálního původu v organizmu navíc 

LÉČBA PACIENTA S ROZŠTĚPEM Z POHLEDU 
ZUBNÍHO LÉKAŘE

MUDr. Wanda Urbanová Ph.D., MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.
Oddělení ortodoncie a rozštěpových vad, Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha

Obr. 1A: Stěsnání v horní čelis-
ti u pacienta s jednostranným 
celkovým rozštěpem ve fázi 
výměny chrupu 

Obr. 1B: Tranverzální a sagi-
tální kolaps horní čelisti u té-
hož pacienta. 

veškeré fotografie jsou z archi-
vu Oddělení ortodoncie a roz-
štěpových vad FNKV

4.

1A.

zhoršuje i celkový stav pacienta. Intaktní či sanovaný 
chrup je podmínkou úspěšné ortodontické léčby a 
případné definitivní protetické sanace. Pravidelné sto-
matologické kontroly a spolupráce s dentální hygie-
nistkou jsou pro pacienta s rozštěpovou vadou střed-
ní obličejové etáže velmi důležité již od útlého mládí. 

Udržování uspokojivé ústní hygieny je pro pacienta     
s rozštěpem složité, především kvůli stěsnání chrupu, 
atypické morfologii tvrdých a měkkých tkání dutiny 
ústní v důsledku vrozené malformace a jizvení. U paci-
entů s rozštěpem se navíc prokazuje nestandardní mi-
krobiální osídlení dutiny ústní17. Stěsnání je výsledkem 
nedostatku prostoru pro stálé zuby v jednotlivých 
segmentech vývojově postižené horní čelisti, které 
jsou zpravidla zkolabované směrem k jizvě ve střední 
čáře (Obr. 1A, 1B). V místě rozštěpové štěrbiny je pra-
vidlem absolutní nedostatek kostní tkáně a stěsnání se 
vyskytuje u většiny postižených jedinců19.  Množství 
atypických retenčních míst pro zubní plak dále kom-
plikuje provádění zubní hygieny. Studie provedené na 
souboru pacientů s rozštěpem prokazují větší náno-
sy plaku na všech zubech a častější zánět dásní než u 
kontrolní skupiny zdravých jedinců10. 

Domácí péče o chrup u rozštěpových pacientů proto 
musí zahrnovat, kromě používání klasických prostřed-
ků zubní hygieny, tedy kartáčku a pasty, pravidelné 
používání jednosvazkového kartáčku, zubní nitě či 
mezizubního kartáčku a roztoků k výplachům duti-
ny ústní. Velmi vhodné jsou ústní sprchy. Perzistující 
oronasální komunikace, jizvy ve vestibulu a na patře 
vytvářejí optimální prostředí pro osídlení aerobními i 
anaerobními mikroorganizmy. Kultivace vzorků ode-
braných z úst pacientů s rozštěpem prokázala, opro-
ti běžné ústní flóře, významný nárůst nejen kvasinek 
Candida albicans, streptokoků i stafylokoků, ale na-
příklad i atypické bakterie pro dutinu ústní jako jsou 
Proteus Mirabilis či Klebsiellae17. V důsledku opakova-
né terapie infekcí horních cest dýchacích či středouší 
a využívání antibiotické clony při operacích, mohou 
být některé z těchto mikroorganizmů rezistentní vůči  
běžně používaným antibiotikům9,17.

Dalším problémem může být osobnost pacienta a 
jeho rodičů, kteří si často neuvědomují, nakolik je 
správná hygiena dutiny ústní a biologický faktor chru-
pu zásadní pro další plán terapie. V období dočasné a 
smíšené dentice leží odpovědnost za čištění chrupu 

1B.
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plně na rodičích dítěte, postupně starost o svůj chrup 
přebírá pacient, který se však mnohdy odmítá o du-
tinu ústní starat a věnovat jí potřebnou péči. Většina  
jedinců s rozštěpem se za neuspokojivý stav svých 
zubů stydí, skrývají před okolím úsměv a motivace 
k péči o “beznadějný” chrup je minimální (Obr. 2). Pra-
videlné kontroly u praktického zubního lékaře, spolu-
práce s dentální hygienistkou zahrnující opakovanou 
instruktáž a detailní poučení pacienta o dentální 
hygieně, jsou klíčem k dosažení dobrého stavu chru-
pu a zdraví celé dutiny ústní u pacienta s rozštěpem.

V návaznosti na chirurgický léčebný protokol, sou-
časně se stomatologickou péčí, probíhá ortodontic-
ká léčba, která upravuje morfologii horního zubního 
oblouku, rozštěpovou deformaci čelisti a vzájemný 
vztah zubních oblouků v různých fázích vývoje chru-
pu. Potřeba ortodontické terapie u pacientů s rozště-
pem je vysoká. Anomálie v počtu a postavení jednot-
livých zubů, ve vztahu zubních oblouků a mezičelistní 
anomálie se vyskytují u těchto jedinců se zvýšenou 
frekvencí18,19, proto je ortodontista nedílnou součás-
tí ošetřujícího týmu. Na řadě pracovišť je právě or-
todontista koordinátorem celé léčby, protože sledu-
je pacienta po celou dobu vývoje stomatognátního 
systému.  

Během batolecího a předškolního věku jsou pacien-
ti s rozštěpem pravidelně kontrolováni ortodontis-
tou, plastickým chirurgem a dalšími specialisty rozště-
pového centra. Je monitorován vývoj a stav chrupu, 
skus, prostorové poměry dutiny ústní a rozvoj řeči, 
sluch atd. Ortodontickou terapii v dočasné dentici in-
dikujeme pouze u spolupracujících dětí se zákusem 
frontálních zubů a výrazně nepříznivými anatomický-
mi poměry (Obr. 3). Cílem je alespoň částečné zlepšení 
vzájemného postavení čelistních segmentů, snaha o 
vytvoření překusu horních frontálních zubů, překrytí 
rozštěpového defektu na patře a stimulace retního 
uzávěru. V předškolním věku ortodontista využívá sní-
mací deskové aparáty a snaží se o expanzi v růstu za-
ostávající horní čelisti.

V době výměny chrupu je ortodontická léčba nezbyt-
ná, zajišťuje správný vztah horních a dolních stálých 
řezáků a dostatečnou transverzální šířku horní čelisti 
(Obr. 4). Ve smíšené a stálé dentici jsou využívány sní-
mací aparáty, pro terapii zásadní jsou však fixní orto-
dontické aparáty různého rozsahu12. Běžná je kom-
plikující tendence k recidivě (obrácený skus a kolaps 
horního zubního oblouku).

Mimořádnou pozornost je třeba věnovat ortodontic-
ké přípravě na chirurgickou rekonstrukci defektu al-
veolárního výběžku spongiózní kostí. Načasování této 
operace, tzv. spongioplastiky, upřesňuje ortodontis-
ta podle vývojového stádia kořene stálého špičáku 
v rozštěpové linii. Výkon se provádí kolem devátého 
roku života pacienta, když kořen stálého špičáku do-
sáhne 1//2 - 2/3 své definitivní délky. Dostatek kost-

Obr. 2: Nesanovaný chrup tři-
cetileté pacientky s obou-
stranným celkovým rozště-
pem, která nedodržovala 
pravidla dentální hygieny.  Do-
šlo ke ztrátě fixní protetické 
práce horní čelisti kvůli kari-
ézní destrukci pilířových zubů. 

Obr. 3: Snímací aparát v do-
časném chrupu u pacienta s 
jednostranným celkovým roz-
štěpem, velkou oronasální ko-
munikací a kolapsem čelist-
ních segmentů.

Obr. 4: Snímací aparát v první 
fázi výměny chrupu u pacien-
ta s jednostranným celkovým 
rozštěpem. Střední stálý řezák 
je derotován pomocí elastické-
ho tahu, který nasazuje matka 
pacienta.

Obr. 5A: Dysplastické defekty 
na zubech ve frontálním úse-
ku horní čelisti u dospívajícího 
pacienta s jednostranným cel-
kovým rozštěpem.

2.

3.

4.

5A.

ní tkáně v místě rozštěpové štěrbiny je předpokladem 
jeho uspokojivé erupce. Při ortodontické přípravě je 
zásadní vytvořit a udržovat překus horního frontálního 
úseku. Dále je nutné upravit šířku rozštěpové štěrbi-
ny a postavení čelistních segmentů jak v transverzál-
ním, tak vertikálním rozměru14. Transverzální expanze 
ortodontickými aparáty, nejprve snímacími, poté fix-
ními, je nezbytnou součástí léčby a je také jednou z 

5B.
Obr. 5B: Kroužkový fixní orto-
dontický aparát u téhož paci-
enta.
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podmínek dobrého výsledku rekonstrukce alveolární-
ho výběžku. Dalším úkolem ortodontisty je zhotove-
ní operačních krycích dlah, které pacient nosí během 
prvních týdnů po operaci. 

V druhé fázi výměny chrupu a ve stálé dentici u paci-
enta s rozštěpem jsou téměř výlučně používány fixní 
ortodontické aparáty. Ty mají však svá specifika. Čas-
to potřebujeme ortodontické kroužky umístit jak na 
moláry, tak i na zuby frontálního úseku, jelikož chrup 
pacienta s rozštěpem je ve velké míře postižen dys-
plastickými defekty8 (Obr. 5A, 5B). Dysplazie postihují 
především zuby v bezprostředním okolí rozštěpové 
štěrbiny, proto na ně nelze použít ortodontické zámky 
fixované přímo na sklovinu vestibulární plochy zubu. 
Dalším specifikem je atypický tvar transpalatinálních 
ortodontických oblouků, které je nutné přizpůsobit 

Obr. 6: Atypický transpalati-
nální oblouk s ramenem pro 
extruzi retinovaného špičáku 
v rozštěpové štěrbině u paci-
enta s jednostranným celko-
vým rozštěpem ve fázi výměny 
chrupu.

Obr. 7: Uzávěr defektu chrupu 
ortodontickou léčbou u paci-
entky s jednostranným celko-
vým rozštěpem.

Obr. 8: Dentální implantát v 
místě rozštěpového defektu 
u dospělého pacienta s jedno-
stranným celkovým rozštěpem 

Obr. 9: Rozsáhlý fixní dlaho-
vací můstek u osmnáctiletého 
pacienta s oboustranným cel-
kovým rozštěpem

morfologii patra (oronasální komunikace, jizvy, jazy-
kové štěpy apod.) (Obr. 6). U některých pacientů je 
před nasazením fixního aparátu nutné chirurgické 
prohloubení zjizveného vestibula. 

Ve smíšeném a stálém chrupu pokračuje snaha o 
dosažení a dlouhodobé zajištění optimálního tvaru 
obou zubních oblouků a jejich vyhovujícího vztahu15. 
Navíc je u pacienta s rozštěpem nezbytná dlouhodo-
bá retence dosaženého stavu pomocí fixních, indivi-
duálně zhotovených retainerů a snímacích deskových 
aparátů. V indikovaných případech provádí ortodontis-
ta také přípravu pacienta na ortognátní operace.   

U 60% pacientů s rozštěpem je přítomen numerický 
defekt chrupu, častá je ageneze či duplicita laterální-
ho řezáku v místě rozštěpu5. Ageneze zubů postihují 
28% pacientů s rozštěpem a jedná se převážně o la-
terální řezák na rozštěpové straně. K dalším ztrátám 
zubů v okolí rozštěpové štěrbiny dochází mnohdy bě-
hem chirurgické rekonstrukce alveolárního výběžku, 
kdy pro optimální výsledek spongioplastiky je nutné 
atypicky uložené či malformované zárodky odstranit. 
Po dokončení erupce stálého chrupu je nutné řešit 
defekt dentice více než u poloviny všech rozštěpo-
vých pacientů. 

Při rozhodování o variantách řešení mezery v linii roz-
štěpu v horním frontálním úseku zvažujeme biologic-
ký faktor chrupu, rozsah defektu, kvalitu kosti v oblasti 
rozštěpu alveolárního výběžku, tvar a vztah zubních 
oblouků a v neposlední řadě spolupráci a přání paci-
enta. Konečné řešení defektu chrupu je vždy vysoce 
individuální a velmi často nestandardní. První defini-
tivní protetické ošetření má být také minimálně inva-
zivní s ohledem na nízký věk pacientů. V optimálním 
případě uzavíráme defekt chrupu ortodontickým po-
sunem zubů bez nutnosti protetické sanace (Obr. 7). 
Toto řešení považujeme za fyziologické a jednoznač-
ně je preferujeme. Je-li třeba defektní dentici doplnit 
náhradou, máme, kromě klasického řešení mezery 
v zubním oblouku fixním můstkem, možnost rekon-
strukce defektu dentice dentálním implantátem4 za-
vedeným v místě rozštěpové štěrbiny či mimo tuto 
oblast, např. do oblasti premolárů po uzávěru meze-
ry v místě rozštěpu meziálním posunem laterálních 
zubů. Zavedení implantátu v místě rozštěpového 
defektu zpravidla vyžaduje dodatečnou augmenta-
ci alveolárního výběžku, což však pacienta zatěžuje 
dalšími operacemi3 (Obr. 8). Uváděná úspěšnost této 
procedury se liší v jednotlivých studiích od 71% do 
94,3% v závislosti na počtu pacientů a délce sledová-
ní1,6,7,13. Pokud žádnou z předchozích možností nelze 
uplatnit, řešíme defekt chrupu klasickým fixním můst-
kem (Obr. 9). Při této terapii však dochází k velkým ire-
verzibilním ztrátám tvrdých zubních tkání pilířových 
zubů, protože je nezbytné můstek bilaterálně exten-
dovat často až na premoláry či moláry, kvůli nesta-
bilitě čelistních segmentů a velkému pnutí jizevnaté 
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tkáně ve vestibulu a na patře2. Adhezivní můstek není 
vhodný kvůli pohyblivosti čelistních segmentů, která 
působí časté uvolňování tohoto typu náhrady. Sní-
mací náhrady se v současné době používají jen výji-
mečně u pacientů s perzistující oronasální komunikací 
(funkce obturátoru).
Stomatologická péče u pacienta s rozštěpem probí-
há od útlého mládí po celý život. Stav chrupu a biolo-
gický faktor jednotlivých zubů do velké míry ovlivňují 

plán chirurgických rekonstrukcí střední obličejové etá-
že a určují možnosti a limity ortodontické i navazující 
protetické léčby. 
Pro dosažení co nejlepšího funkčního i estetického 
výsledku celé léčby je nutná spolupráce celého roz-
štěpového týmu a významnou měrou se na ní podílí, 
kromě ortodontisty, praktický zubní lékař, stomatochi-
rurg, protetik, parodontolog, dentální hygienistka a, v 
neposlední řadě, zkušený zubní technik. <<<

Seznam literatury:

>>> Řemeslníci se za účelem ochrany společných zájmů 
slučovali do skupin tzv. pořádků. Termín pořádek, uží-
vaný u nás v novověku, vyjadřoval jistotu, kterou ře-
meslníci díky síle svého sdružení měli, a zároveň dával 
najevo, že vše se děje v souladu s určitými pravidly. To-
též znamenalo i staroněmecké slovo cech, kterým ře-
meslnická sdružení označují historici od konce 19. sto-
letí. Rozvoj pořádků neboli cechů souvisí se vznikem 
měst. U nás je možné ho vysledovat do 13. století. Ře-
meslníci byli hlavními obyvateli vznikajících měst. Tím, 
že se sdružovali, přispívali ke kultivaci celého prostředí. 
Dohlíželi na kvalitu výroby, sdíleli zkušenosti, podíle-
li se na ochraně slabších členů, společně se účastnili 
církevních obřadů a také mohli lépe prosazovat své 
zájmy vůči státní moci. Pořádky nebo cechy nejsou 
záležitostí minulosti, ale ve formě asociací, svazů či 
spolků existují i dnes a stejně jako v minulosti význam-
nou měrou přispívají k rozvoji svých oborů a tím celé 
naší společnosti. KZT je právně spolek, který sdružuje 
lidi stejné profese, aby podporoval jejich oprávněné 
profesní zájmy. 

Ne všichni zubní technici však chtějí být organizovaní, někteří cítí vůči členství 
v jakémkoli spolku až odpor.  Jiní chtějí být členy a čerpat výhody členství, ale 
hledají různé způsoby, jak se vyhnout zaplacení plného členského příspěvku. No 
a potom jsou takoví, pro které je členství naprostá samozřejmost a spojují s tím 
svoji profesní hrdost. Díky nim mohou profesní organizace existovat. 

Pravidelní čtenáři našeho magazínu si určitě vybaví zajímavý a poutavý rozhovor 
s panem Jiřím Fukem – nejstarším členem KZT, který jsme zveřejnili v 3. čísle 
magazínu v roce 2012. Neopomenu znovu citovat jeho odpověď na otázku, co 
ho vede ke členství v Komoře. „Víte, já jsem byl vždycky organizovaný. Tehdy 
i teď po revoluci, Myslím, že je to potřeba. Měli bychom se víc starat o svo-
ji nezávislost a samostatnost, držet pospolu. Když jsem po revoluci v roce 
1992 zřídil vlastní techniku, bylo jasné, že musíme všichni táhnout za jeden 
provaz. Ono se to s tím jedním provazem nějak zkazilo, najednou jsme si byli 
konkurenty. To byla škoda, ale dneska máme jednu komoru, jsem rád a člen-
ství je pro mě úplná samozřejmost.“

A není to pro něho jen samozřejmost, Pan Fuk tento rok věnoval KZT 
finanční dar, za který mu chceme veřejně poděkovat. V dnešní době 
se najde velmi málo šlechetných lidí, ale pan Fuk mezi ně určitě patří. 
Letos v listopadu oslaví 85. narozeniny, přejeme mu pevné zdraví a 
mnoho elánu do dalších let. <<<
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>>> V minulém čísle časopisu (1/2015) jsem se ve svém 
příspěvku zaměřila na legislativní změny v roce 2015. Jed-
nou z těchto změn jsou daňové odpočty v případě život-
ního pojištění. Legislativních změn se tedy dočkalo i da-
ňové zvýhodnění životního pojištění. 

Ten, kdo bude chtít využívat daňového zvýhodnění 
pojistného na životní pojištění i nadále, bude muset 
od letošního roku splňovat nově zakotvenou pod-
mínku ve své pojistné smlouvě, že nebude provádět 
průběžné výběry vložených prostředků. Pokud klient 
od letošního roku předčasně, tedy před dovršením 60 
let, vypoví smlouvu o životním pojištění, nebo bude 
předčasně čerpat naspořené prostředky, bude muset 
vrátit státu peníze, které na dani ušetřil za posledních 
deset let. K odečítání pojistného musí smlouva trvat 
nejméně pět let a končit nejdříve v roce, kdy dosáh-
nete šedesáti let věku. Nová podmínka znamená, že 
pokud spoříte méně než pět let a je vám méně než 
šedesát let, pak se vás daňové zvýhodnění netýká. 
Vzhledem k tomu, že řada zubních techniků životní 
pojištění má, dovolím si této problematice se podrob-
něji věnovat.
Ti, kteří mají životní pojistku, s největší pravděpodob-
ností dostali před koncem loňského roku od své po-
jišťovny dopis, ve kterém pojišťovna seznamovala své 
klienty s dopadem daňových změn na danou smlou-
vu o životním pojištění. 

Pojišťovny předesílaly, že v budoucnu si klienti buď 
budou moci nadále odečítat pojistné od základu 
daně, anebo si zachovají možnost ze smlouvy vybírat 
peníze. Dále obvykle následovala instrukce, že pro za-
chování možnosti daňových odpočtů nemusí klienti 
v podstatě dělat nic. Jen přiložený dodatek smlouvy 
podepsat a pečlivě jej uschovat. Pokud si však klien-
ti chtěli nadále uchovat možnost prostředky vybírat, 
měli do pojišťovny odeslat podepsané zamítnutí to-
hoto dodatku. A problém byl na světě…

Nic totiž není tak jednoduché, jak by se zprvu moh-
lo zdát. Tedy zejména v případě klientů, kteří si chtějí 
ponechat možnost daňových odpočtů a podle pojiš-
ťovny pro to nemusí prakticky nic dělat. V této věci se 
totiž začala angažovat Česká národní banka a prohlá-
sila, že „nicnedělání“ není možno považovat za sou-
hlas a že pro zachování daňových odpočtů životního 
pojištění musí také klient aktivně projevit svoji vůli. A 
to podpisem příslušného dodatku a jeho odesláním 
zpět do své pojišťovny. Tedy nejen přiložený dodatek 
smlouvy podepsat a pečlivě jej uschovat, nýbrž jej 

odeslat zpět do své pojišťovny. Pokud už jste tedy po-
depsaný dodatek pojišťovně poslali zpět, máte po sta-
rostech a můžete klidně spát. Vaše smlouva je tímto 
„daňově uznatelná“, čili příspěvky na životní pojištění 
bude nadále možné odečítat od základu daně. Ostat-
ní klienti by však neměli tuto novinku podceňovat.
Po prohlášení České národní banky totiž některé po-
jišťovny budou nyní chtít pro převod do režimu „da-
ňové uznatelnosti“ po svých klientech podepsaný 
dodatek vrátit tak, jak požaduje Česká národní banka. 
Aby mohl klient uplatnit daňový odpočet za celý le-
tošní rok, musí dodatek podepsat do konce března a v 
přiměřené lhůtě také dopravit do pojišťovny. Některé 
pojišťovny však po svých klientech vrácení dodatku v 
případě souhlasu s jeho obsahem nepožadují. Jediné, 
co chtějí, je, aby jim klient poslal své odmítnutí dodat-
ku, které pro klienta znamená požadavek na zachová-
ní možnosti vybírat ze smlouvy prostředky.

Většina pojišťoven naplánovala rozesílat dodatky k 
podpisu spolu s daňovým potvrzením. Což je v pod-
statě velmi logické. Jde totiž o dopis, který většina kli-
entů opravdu otevře, a tak je zde největší šance, že si 
jej i přečte a udělá to, co je pro zachování daňové-
ho zvýhodnění nutné. Takže každý, kdo na přelomu 
ledna a února obdržel obálku od své pojišťovny, by 
měl věnovat velkou pozornost jejímu obsahu. Jestliže 
chce nadále využívat možnost odečítat si pojistné od 
základu daně, nemělo by ho tentokrát zajímat jen da-
ňové potvrzení, ale i ostatní dokumenty.  Pokud najde 
v obálce jen daňové potvrzení a dodatek již přitom 
dostal dříve, pojišťovna jeho smlouvu jako „daňově 
uznatelnou“ už s největší pravděpodobností eviduje. 
Nicméně se v těchto případech klientům určitě vypla-
tí zvednout telefon, do pojišťovny zavolat a přesvěd-
čit se, jak to s „daňovou uznatelností“ jejich smluv ve 
skutečnosti je. 

V celé věci tudíž vzniká jakýsi chaos. Ale nezoufej-
te, pokud se cítíte zmatení. Mohu Vás ujistit, že roz-
hodně nejste sami. Někteří z Vás dostali dva dopisy, 
ve kterých Vás pojišťovna ujišťovala, že pro zachová-
ní „daňové uznatelnosti“ Vaší smlouvy nemusíte dělat 
prakticky nic. A posléze zase přišla z pojišťovny proti-
chůdná informace o tom, že dodatek je třeba pode-
psat a poslat zpět na pojišťovnu… Je téměř jisté, že 
řada klientů se zabývala pouze první zprávou z pojiš-
ťovny a tím považovala věc za vyřízenou. Když Vám 
přijde potvrzení o zaplaceném pojistném, které kaž-
dým dnem vyhlížíte v rukou pošťačky, ostatní papíry 
v obálce už Vás obvykle nezajímají, tyto skončí v koši s 

DAŇOVÉ ODPOČTY ŽIVOTNÍHO POJIŠ-
TĚNÍ V ROCE 2015

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.
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obálkou. V koši však mohly skončit i u poněkud zodpo-
vědnějších klientů, kteří alespoň nahlédnou do ostat-
ních papírů (sdělení) pojišťovny, avšak řeknou si, že už 
takovou věc jednou četli a tudíž je pro ně vyřízená. 
Takže vesele žijí v domněnce, že vše je v pořádku, je-
jich platby pojistného jsou odpočitatelné od základu 
daně a příští rok očekávají opět dopis s potvrzením o 
zaplaceném pojistném. Příští rok, tedy počátkem roku 
2016, ale žádné daňové potvrzení za rok 2015 pošťač-
ka nepřinese. Naštěstí není vše v případě těchto klien-
tů úplně ztraceno. Totiž dodatek, který udělá z jejich 
smlouvy „daňově uznatelnou“, mohou klienti pode-
psat i později. Důležité však je, a je to i podmínkou, že 
od 1. 1. 2015 neprovedou na své smlouvě žádný vý-
běr. Takže rozhodně nevybírat! Nic však není zadarmo 
a jak známo, „lajdáky“ je třeba potrestat – totiž „daňo-
vou uznatelnost“ již nelze získat zpětně. Tím se má na 
mysli, že pokud chceme i nadále odpočítávat pojistné 
od základu daně, půjde to jen u pojistného zaplace-
ného po podpisu tohoto dodatku, ale lepší než nic…

Může se však jednat o nemalou částku peněz uspoře-
nou na zaplacené dani, a tak pravděpodobně budou 
mnozí klienti pojišťoven počátkem příštího roku vel-
mi rozhořčení, když nedostanou poštou daňové po-
tvrzení o zaplaceném pojistném. Není se čemu divit, 
kdo by nebyl. Budou telefonovat do pojišťoven, posí-
lat stížnosti, chodit na přepážky a chtít vše vrátit zpět, 
neboli antidatovat onen nešťastný dodatek. To ale ne-
půjde, a tak budou z tohoto omylu, resp. nedopatření 

obviňovat pojišťovnu.  Ta však není úplně na vině, ani 
bez viny.
Pojišťovny se budou od svých rozčarovaných klien-
tů dovídat, že informovaly o této novince nesprávně 
nebo rozporuplně. Což je v podstatě pravda. Musíme 
si však uvědomit, že pojišťovny připravovaly celou akci 
v časové tísni, bez závazných výkladů. Tudíž většina z 
nich zvolila metodu nejmenšího odporu, tedy souhla-
su „nicneděláním“. Tím by zachovaly daňové zvýhod-
nění pro co nejvíce klientů. A hlavně by se eliminoval 
počet klientů, kteří by v roce 2016 nedostali žádné da-
ňové potvrzení o zaplaceném pojistném. Takže jejich 
postup lze poměrně chápat. Jenomže pak přišlo vyjá-
dření České národní banky a bylo potřeba pohled na 
dodatky změnit. To však přišlo v době, kdy už mnohé 
pojišťovny první dopisy rozeslaly.

Ještě si upřesněme, že z režimu „daňové uznatelnosti“ 
je možné poměrně lehce vystoupit, a to bez finanč-
ní ztráty. Klientovi sice vznikne povinnost dodanit od-
počty realizované od roku 2015, to ovšem nelze chá-
pat jako sankci. Jde spíše o narovnání stavu, protože 
tuto daň by musel stejně zaplatit, kdyby měl smlouvu 
„daňově neuznatelnou“. Naproti tomu, pokud chceme 
do tohoto režimu dodatečně vstoupit, je to možné, ale 
už ne zpětně, a tak o nějaké peníze přijít můžeme. <<<

Článek je zpracován jako jeden z výstupů výzkumného projektu 

Fakulty financí a účetnictví VŠE, který je realizován v rámci insti-

tucionální podpory VŠE IP100040.

prosba o pomoc

Kolegyně v nouzi.
Vážení zubní technici, vážení kolegové, obracíme se na vás s 
prosbou pro jednu z vás.

Zubní technička Silvia Vrbicová se ocitla ve velmi svízelné situaci 
po těžké nehodě – 8.6. při přecházení kolejí na přechodu pro pěší ji 
srazil vlak. Silvie ten den na kole rozvážela práci do zubních ordinací 
ve Zlíně a okolí. Byla převezena na ARO s vážnými četnými poranění-
mi hrudníku, břicha a těžkou zlomeninou pánve. Pro velké bolesti po 
operaci a problému s dýcháním byla udržována v umělém spánku. Po 
týdnu byla převezena na JIP, kde byla polohována kvůli zranění pánve.
Podle vyjádření lékařů potrvá její léčba a rekonvalescence řadu
měsíců.

Silvie podniká v oboru jako OSVČ, má pronajaté prostory pro zubní
laboratoř a zatím není schopná zajistit odklad či pozastavení nutných 
závazných plateb s tím souvisejících. Z rozvedeného manželství má 
nezletilého syna. Její současný stav se nadále zlepšuje, ale až se bude 
moci věnovat všedním záležitostem, čekají ji vážné finanční problémy, 
nemluvě o tom, že bude ještě dlouho trvat, než se vrátí do práce.

Do této situace se může dostat každý z nás, a proto prosím, může-
te-li, pomozte! Jakýkoliv finanční dar by Silvii pomohl ulehčit
první kroky do života a neztratit veškeré zázemí, které si dosud
vlastní prací vybudovala.  Jakoukoliv částku můžete zasílat na 
sbírkový účet (zřízený Charitou Zlín) vedený u Fio banka, a.s., 
číslo: 2400822619/2010
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>>> Vážení čtenáři,

doba dovolených už skončila, ale my doufáme, že si i 
přesto najdete chvilku k odpočinku, odreagujete se od 
neustálého shonu a procvičíte mozek u  dalšího  „SU-
DOKU“, které nacházíte na stránkách našeho maga-
zínu. 

Opět předkládáme trošku zjednodušenou obtížnost, 
aby to pro vás nebylo tak složité. 

Výhercem z minulého čísla byla Zuzana Vaňková z 
Teplic, které byla zaslána věcná cena v hodnotě cca 
500,- Kč. K výhře ji srdečně gratulujeme. 

Úkolem v této hře je zaplnit všechna políčka čísly od 
1 do 9 tak, aby se v žádném řádku, sloupci ani čtverci 
čísla neopakovala. Předkládáme vám dvě obtížnosti. 

Vyplňte lehké i těžké sudoku a pošlete nám čísla, kte-
rá mají být v zelených políčkách nejpozději do 25. 10. 
2015 (do 24.00 hod.) SMS zprávou na telefonní číslo 
+420 602 224 298 ve tvaru: lehke?tezke? 

nebo e-mailem na adresu: sekretariat@komorazt.cz 
V obou případech se nezapomeňte podepsat!!! 
Vylosovaný výherce obdrží cenu v  hodnotě  
500 Kč. <<<

Lehké

Těžké
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VZDĚLÁVÁNÍVZDĚLÁVÁNÍ

PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ ROK 2015
VZ

SEZNÁMENÍ S FAST PROTEC
Přednášející: Umberto Scilipoti
Termín: bude upřesněn ( 9:00-17:00 )
Téma kurzu: Představení revoluční technolo-
gie Fast Protec. Účastníci se seznámí s možnost-
mi této technologie v laboratoři a v ordinaci. 
Lektor předvede prakticky  systém Fast Protec.
Místo konání: D&CT, s.r.o. - DENTAS
Mánesova 8, 120 00 Praha 2
Cena kurzu: bude upřesněna
Bodová hodnota: 4 kredity
Kontakt:  D&CT, s.r.o. - DENTAS
tel: 603 481 814, email: dentas@dct.cz, www.dentas.cz

Praktický kurz
FLEXITE TECHNOLOGIE
Efektivně s cílem dokonalého vysokého lesku
Přednášející: Jana Černá
Termín: 23. 10. - 24. 10. 2015 ( 9:00-17:00 )
Téma kurzu: Každý účastník vyhotoví sníma-
cí protézu FLEXITE. Indikace, návrh, modelace, 
vypracování a získání finálního vysokého lesku. 
Jak pracovat efektivně a lehce. Teorie materiálů 
Flexite, nové materiály, jejich využití a postupy. 
Místo konání: D&CT, s.r.o. - DENTAS
Mánesova 8, 120 00 Praha 2
Cena kurzu: 5.950 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt:  D&CT, s.r.o. - DENTAS
tel: 603 481 814, email: dentas@dct.cz, www.dentas.cz

Praktický kurz 
METALOKERAMIKY - NORITAKE EX-3 
Přednášející: Filip Prokeš
Termín: 30. 10. - 31. 10. 2015 ( 9:00-17:00 )
Téma kurzu: Seznámení s postupy, jak získat 
jednoduše dokonalé metalokeramické práce. 
Každý účastník vyhotoví vlastní korunku (v pří-
padě zájmu i můstek). Individualizace vnitřní/
vnější barvení, lustry. Představení novinek v 
praxi, které vám ještě více ulehčí práci s ob-
líbenou Japonskou keramikou Noritake EX-3.
Místo konání: D&CT, s.r.o. - DENTAS
Mánesova 8, 120 00 Praha 2
Cena kurzu: 5.950 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt:  D&CT, s.r.o. - DENTAS
tel: 603 481 814, email: dentas@dct.cz, www.dentas.cz

Teoretické školení s praktickým předváděním 
SEZNÁMENÍ S DUROPONT
kompozitní materiál na zhotovení korunek a můstků
Přednášející: Věra Hejnová
Termín: 5. 11. 2015 ( 9:00-12:00 )
Téma kurzu:  Instruktor zhotoví 1korunku na stu-
dijním modelu a předvádí  modelaci a kompletní 
vrstvení na kovovou korunku a provizorních prysky-
řičných korunek. Účastnici se seznámí  s možnostmi 
využití Duropont systémem od výrobce Novodent.
Místo konání: D&CT, s.r.o. - DENTAS
Mánesova 8, 120 00 Praha 2
Cena kurzu: 600 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 4 kredity
Kontakt:  D&CT, s.r.o. - DENTAS
tel.: 603 481 814, email: dentas@dct.cz, www.dentas.cz

Teoretické školení s praktickým předváděním 
SEZNÁMENÍ S FLEXITE
Lektor zhotoví snímací náhradu Flexite Plus, Supre-
me. Postupy, opravy, jak na dokonalé opracovaní, 
leštění termoplastů k získání vysokého lesku. Před-
stavení nových materiálů Flexite, jejich využití.
Přednášející: Věra Hejnová
Termín: 5. 11. 2015 ( 14:00-17:00 )
Místo konání: D&CT, s.r.o. - DENTAS
Mánesova 8, 120 00 Praha 2
Cena kurzu: 600 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 4 kredity
Kontakt:  D&CT, s.r.o. - DENTAS
tel.: 603 481 814, email: dentas@dct.cz, www.dentas.cz

Mistrovský kurz 
NORITAKE CZR
Přednášející: Filip Prokeš
Termín: 20. 11. - 21. 11. 2015 ( 9:00-17:00 )
Téma kurzu: Individualizace v praxi, pokročilé 
vrstvení a mezi vrstvové dobarvování. Účastnici  
se seznámí pokročilou technikou vrstvení a mezi 
vrstvové dobarvování s  určené na vrstvení zir-
koniové konstrukce a pod vedením instruktora 
zhotoví korunku s cílem individualizace. Předsta-
vení novinek Noritake v praxi pro vrstvení zirko-
niových konstrukcí.
Místo konání: D&CT, s.r.o. - DENTAS
Mánesova 8, 120 00 Praha 2
Cena kurzu: 9.950 Kč vč. DPH
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt:  D&CT, s.r.o. - DENTAS
tel.: 603 481 814, email: dentas@dct.cz, www.dentas.cz

Certifikované kurzy pro zubní techniky teore-
ticko-praktické 
FAZETOVACÍ SYSTÉM
Lektor: Karel Špička
Datum: na vyžádání
Místo: Plzeň, Brno
Další:  max. 20 osob
ZÁSUVNÉ SPOJE
Lektor: Karel Špička
Datum: na vyžádání

Místo: Plzeň, Brno
Další:  max. 20 osob
TERMOPLASTY
Lektor: Karel Špička
Datum: na vyžádání
Místo: Plzeň, Brno
Další:  max. 20 osob

Certifikované kurzy pro zubní techniky ve spolu-
práci s Akreditovanou zubní laboratoří  Eurodent 
CAD/CAM PRAKTICKÉ KURZY
Lektor: Tomáš Skoupý
Datum: dle individulní domluvy
Místo: Brno
Další: max. 5 osob
PRÁCE S IMPLANTÁTY
Lektor: Tomáš Skoupý
Datum: na vyžádání
Místo: Brno
Další: max. 10 osob
ZÁSUVNÉ SPOJE
Lektor: Tomáš Skoupý
Datum: na vyžádání
Místo: Brno
Další: max. 10 osob
KONTAKT:
Krbec Dent s.r.o., tel.: 377 223 380
email: info@krbec.cz
internet: www.krbec.cz

Materiály nové generace – bredent BioHPP
Materiál BioHPP je speciální pryskyřice určená pro tvorbu konstrukcí, můstků 

a korunek. Tento materiál je vyztužený keramickými částicemi. Materiál se vyrábí ve 
dvou podobách - částečně krystalický termoplast ve formě granulátu pro extrémní 
namáhání (pro použití ve vakuovém lisovacím zařízení FOR2PRESS) nebo ve formě 

bloků, určených pro frézování CAD technologiemi.bloků, určených pro frézování CAD technologiemi.bloků, určených pro frézování CAD technologiemi.bloků, určených pro frézování CAD technologiemi.bloků, určených pro frézování CAD technologiemi.bloků, určených pro frézování CAD technologiemi.bloků, určených pro frézování CAD technologiemi.bloků, určených pro frézování CAD technologiemi.

• Je bez obsahu kovů, tzn. že nedochází k výměně iontů  
v ústech, je barevně stálý. 

• Pro jeho podobnost s kostí nabízí výhody zejména   
pro rozsáhlé nosné konstrukce. 

• Není abrazivní pro ostatní zuby – enamel protilehlých 
zubů není nijak ohrožen. 

• Materiál má bílošedý odstín    
(možnost probarvení tradičními    
kompozity – např. Visio Lign).

• Vysoká estetika a přizpůsobivost. 
• Medicinální produkt řady IIa. 
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Není abrazivní pro ostatní zuby Není abrazivní pro ostatní zuby – – enamel protilehlých enamel protilehlých enamel protilehlých enamel protilehlých enamel protilehlých enamel protilehlých 
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Krbec Dent s.r.o., Únìšovská 20, 323 00 Plzeò

tel.: +420 377 22 33 80   mob.: +420 777 22 33 80

e-mail: info@krbec.cz, www.krbec.cz 

Výhradní zastoupení pro ČR



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:  6.

Periodicita:  2 x do roka

Náklad: CZ 2 500 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

Komora zubních techniků ČR
Ostrovského 253/3, 15000 Praha 5

PREZENTACE FORMÁT ZÁKLADNÍ CENA 2X ROČNĚ - 30%

reklama A4 21 x 30 cm 25 000,- 17 500,- 

reklama 1/2 A4 21 x 15 cm 14 000,- 9 800,- 

reklama 1/3 A4 21 x 10 cm 10 000,- 7 000,-

reklama 1/4 A4 21 x 7,5 cm 8 000,- 5 600,-

2. a 3. strana obálky 21 x 30 cm 30 000,- 21 000,-

4. strana obálky 21 x 30 cm 32 000,- 22 400,-

PR článek 1 strana 21 x 30 cm 12 500,-
8 750,-

50% ceny inzerce 
podle využité plochy

1 vzdělávací akce 1 000,-
zdarma při vložení jiné 
inzerce

vkládání 1 list A4=2,70 Kč 2 listy A4=3,70 Kč brožura 6 listů =5,70 Kč

MEDIAPLÁN ČASOPISU KOMORA ZT 2016

číslo redakční uzávěrka
podklady pro reklamu

ve formátu PDF
distribuce 

1 24.2. 7. 3. 31. 3.

2 22.8. 31.8. 21.9.

Seznam inzerentů

Přihlášku si můžete stáhnout na www.komorazt.cz.

Nově od Straumann CADCAM skenery společnosti Dental Wings na českém a slovenském 
trhu.
Straumann a Dental Wings spojily síly a dodávají nyní společná řešení pro stomatologické 
laboratoře a ordinace.
V rámci spolupráce společností Straumann a Dental Wings Vám nabízíme skenery 7Series a 
3Series včetně software CARES Visual 9.5® pod značkou Straumann.

Proč koupit skenery Dental Wings od firmy Straumann s.r.o.: 
      • 3Series skener s implantologickým modulem již v základní ceně
      • otevřený software kompletně v českém jazyce na platformě Dental Wings
      • plná technická online podpora v českém jazyce ve Vašem PC 
      • široký rozsah indikací na zuby a implantáty různých značek
      • rozsáhlá nabídka materiálů ve validovaném procesu Straumann:
      • licenční poplatky od 1,- Kč/rok                                                                                                                 
      • propojení s intraorálními scannery iTero nebo LAVA
      • modul Navigovaná chirurgie
      • funkce Videoprůvodce programem pro snadnou obsluhu i nezkušeným uživatelem

Straumann představuje                                           
                          CADCAM skenery Dental Wings                  
                                                     7Series a 3Series

Straumann s.r.o., Na žertvách 2196/34, Praha 8; tel. 284 094 650
e-mail: info.cz@straumann.com, www.straumann.cz

simply doing more

magazinKZT.indd   2 18. 3. 2015   17:33:03
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3D tiskárna LukaPrint XS
pro laboratoř 21. století

Chcete vidět 3D tiskárnu 
v akci a dozvědět se z první ruky klinické 
zkušenosti z několikaměsíčního používání?
Navštivte nás na našem stánku PK-225 
na Pragodentu v pravém křídle
Průmyslového paláce.

Těšíme se na Vás! 

Termín 3D tisku zahrnuje několik procesů a technologií, které nabízejí široké spek-
trum možností výroby trojrozměrných dílů a produktů z různých materiálů. Co 
všechny postupy a technologie mají společného, je způsob jejich výroby - postupné 
přidávání vrstvy po vrstvě. Nové aplikace 3D tisku se objevují téměř každý den a 
jako nová technologie stále více proniká do různých průmyslových odvětví. Většina 
komentátorů sledujících technologické odvětví souhlasí s tím, že teprve začínáme 
pozorovat opravdový potenciál 3D tisku.
3D tiskárny využívají tekutý fotopolymer, který je pak následně vytvrzen 
pomocí světelného nebo laserového paprsku do extrémně tenkých vrstev. 
Pravděpodobně nejčastější a nejznámější technologií 3D tisku je modelování pomo-
cí vytlačování termoplastu (technologie FDM nebo FFF), kterou používá většina 3D 
tiskáren určených pro masový segment. Vzhledem k tomu, že díly lze tisknout pří-
mo, je možné produkovat velmi detailní a složité objekty bez potřeby fi nální montá-
že. Stereolitografi e je obecně vnímána jako jedena z nejvíce přesných 3D tiskových 
procesů s výbornou povrchovou úpravou.

Vámi vytvořené STL soubory můžete importovat pomocí dodaného software přímo 
do tiskárny, kde je vytvořená práce vytištěna pomocí spalitelné pryskyřice ve vysoké 
přenosti přenosu nejjemnějších detailů. Po dokončení tisku je práce zpolymerována 
uvnitř tiskárny UV lampou.

Výhody:
• Systém umožňuje tisk pomocí libovolné světlem tuhnoucí pryskyřice (385 - 405 nm).
• Přesný tisk pomocí Sterolitického LED-Systému.
• Automatické dávkování pryskyřice pomocí čerpadla.
• Snadné ovládání.
• Velmi malé rozměry tiskárny (208 x 205 x 335 mm).
• Investované peníze zůstávají v laboratoři, nic neodesíláte do frézovacího centra.
• Nízké náklady, rychlá návratnost investice do 1/2 - 1 roku.

Rychlost tisku:  30 mm / hodinu.
 korunka / malý můstek: 1 hodina, část. protéza / velký most: 4-5 hodin
Síla vrstvy:  25 / 100 µm
Materiálové náklady: na korunku 0,5 €, na můstek 2 €

V případě zájmu kontaktujte Vašeho obchodního zástupce!

oskenujte - upravte v PC - vytiskněte - odlijte

Hu-Fa Dental a. s., Moravní 909, 765 02 Otrokovice
www.hufa.cz, Tel: 577 926 226 (8), Fax: 577 926 205

e-mail: objednavky@hufa.cz

       165 990 Kč
LukaPrint 3D

obj. kód: 959310

Hu-fa Dental a.s.
strana 16

FLEXITE ULTRA FLEXITE M.P.

NOVINKA FLEXITE T-VAL

Nový FLEXITE materiál T-VAL  pro částečné snímací 

náhrady z POLYOLEFIN. Tenký, pohodlný a více 

translucentní, krásně splyne s dásněmi. Klinicky ještě 

lepší vlastnosti než běžné termoplasty z NYLONU. 

Jednoduché opracování, leštění, dodatečné úpravy, 

přidávání. Pacienti lépe udržují čisté.

Dostupné ve více odstínech:   

LT, DARK, PINK s možností žilkování.

Výhradní  dovozce D & CT s . r.o .  -  DENTAS,  Mánesova 8,  Praha 2

•222 252 055•www.dentas .cz •dentas@dct .cz•

FLEXITE PLUS FLEXITE SUPREME

20 let  bezkovové sn ímate lné technologie

S FLEXITEM MÁTE MOŽNOST VÝBĚRU

ZE SEDMI UNIKÁTNÍCH TERMOPLASTŮ!

PRAGODENT 2015

LK 21

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

3i™ je obchodní známka a Certain® je registrovaná obchodní známka Biomet, Inc., Indiana, USA. Astra Tech® je registrovaná 
obchodní značka Dentsply IH AB, Sweden. NobelActive® a NobelReplace® jsou registrované obchodní známky Nobel Biocare 
Holding AG, Switzerland. Straumann® je registrovaná obchodní známka Straumann Holding AG, Switzerland.

• Minimalizovaný schůdek

• Průběh gingivální části respektující vhojovací válečky

• K dispozici pro tyto systémy: 
 LASAK BioniQ®

 LASAK Impladent®

 3iTM Certain®

 Astra Tech®

 NobelActive®

 NobelReplace®

 Straumann®

Vlepované báze BioCam®

PRO VŠECHNY PŘEDNÍ SYSTÉMY

LASAKLAAL SSAAS KK
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Materiály nové generace – bredent BioHPP
Materiál BioHPP je speciální pryskyřice určená pro tvorbu konstrukcí, můstků 

a korunek. Tento materiál je vyztužený keramickými částicemi. Materiál se vyrábí ve 
dvou podobách - částečně krystalický termoplast ve formě granulátu pro extrémní 
namáhání (pro použití ve vakuovém lisovacím zařízení FOR2PRESS) nebo ve formě 

bloků, určených pro frézování CAD technologiemi.bloků, určených pro frézování CAD technologiemi.bloků, určených pro frézování CAD technologiemi.bloků, určených pro frézování CAD technologiemi.bloků, určených pro frézování CAD technologiemi.bloků, určených pro frézování CAD technologiemi.bloků, určených pro frézování CAD technologiemi.bloků, určených pro frézování CAD technologiemi.

• Je bez obsahu kovů, tzn. že nedochází k výměně iontů  
v ústech, je barevně stálý. 

• Pro jeho podobnost s kostí nabízí výhody zejména   
pro rozsáhlé nosné konstrukce. 

• Není abrazivní pro ostatní zuby – enamel protilehlých 
zubů není nijak ohrožen. 

• Materiál má bílošedý odstín    
(možnost probarvení tradičními    
kompozity – např. Visio Lign).

• Vysoká estetika a přizpůsobivost. 
• Medicinální produkt řady IIa. 
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Krbec Dent s.r.o., Únìšovská 20, 323 00 Plzeò

tel.: +420 377 22 33 80   mob.: +420 777 22 33 80

e-mail: info@krbec.cz, www.krbec.cz 

Výhradní zastoupení pro ČR

Krbec Dent s.r.o.
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Výstaviště Praha - Holešovice
8. - 10. 10. 2015

Odborní partneři

Mediální partneři

www.pragodent.eu

23. mezinárodní dentální VeletrH

PŘEDSTA
VÍ S

E  

ABSOLUTNÍ Š
PIČKA  

FIR
EM Z OBORU

NOVINKA  

ON-LINE REgISTRAcE  

ODBORNých NáVŠTěVNÍKů 

podrobnosti www.pragodent.eu

INCHEBA EXPO PRAHA spol.s.r.o. 
strana 5

Kovokeramika VITA VMK Master® 

PRAGODENT 2015

Expozice č. 218 a 219

ZCELA NOVÁ, ALE STÁLE KLASICKÁ

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

VMK.indd   1 31.8.2015   18:51:41
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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 informace 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 provozního řádu,  záležitosti kolem posouze-
ní 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 zaměstnance 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. 40 bodů za deset 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 techniky, jehož součástí 
je váš osobní identifikační kód, který vás opravňuje ke vstupu do uzamčené sekce na webových stránkách, určené pou-
ze 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 nedo-
statků v oboru

l svým členstvím podpoříte myšlenku jednoty mezi zubními techniky

Současní členové KZT si pro udržení členství musí zaplatit členský příspěvek pro rok 2015. 

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 stáhnout na www.komorazt.cz.

STAŇTE SE ČLENY KZT ČR !

KOMORA ZUBNÍCH TECHNIKŮ ČR
Občanské sdružení zubních techniků České republiky
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