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Editorial

Nezdá se vám, že se někdy dějí neuvěřitelné věci? 
Zrovna teď nemyslím na oblast politiky, kdy v rámci 
předvolebních bojů se dozvídáme věci, kterým se 
nedá moc uvěřit. Nakonec i naši Komoru čekají vel-
mi brzy volby, ale o předvolebním boji a neuvěři-
telných věcech zde nemůže být řeč, když o práci v 
Radě a Revizní komisi není příliš velký zájem.

Nicméně se chci podělit o jednu úsměvnou přího-
du. Procházela mi platnost platební karty a navíc ne-
jmenovaná banka přecházela na jiný typ, proto jsem 
si musela podat žádost o novou. Bankovní úředník 
mi sdělil, že kartu obdržím poštou a rovněž dopo-
ručeným dopisem mi přijde PIN. A tak se taky stalo, 
jednoho dne jsem otevřela poštovní schránku a vy-
sypaly se na mne tři dopisy z banky a výzva, že mám 
na poště doporučenou zásilku. Otevřu jeden dopis 
a je zde karta. „Ale co je v těch zbývajících dvou?“ 
ptám se sama sebe. Otevřu druhý a ejhle, druhá 
úplně stejná karta. Tak si říkám, že v té třetí obálce 
budou asi nějaké informace, ale k mému velkému 
překvapení tam byla karta třetí. „No nic“, říkám si, 
„někde se stala chyba, tak budu mít dvě náhradní“. 
Druhý den jsem si šla vyzvednout doporučenou zásil-
ku, ale neuvěřitelně opět koukám - tři obálky a v každé 
PIN. Tak si to představte, máte tři karty a tři různé 
PINy! 
Šla jsem se poradit do banky, kde obličej bankov-
ního úředníka strnul nejdříve v údivu a následně se 
rozesmál. S omluvou, že se stala chyba pravděpo-
dobně díky brigádníkům, kteří vykrývali dovolené 
zaměstnanců banky, mi dal „perfektní“ radu: „Bude-
te to muset zkusit v bankomatu takzvaným způso-
bem „POKUS – OMYL“, ale pozor! Při druhém špat-
ném pokusu vám to sebere kartu“. A jak to dopadlo? 
Nakonec dobře - u druhé karty to vyšlo. 

My vás chceme uchránit podobných způsobů „po-
kus-omyl“, a proto v tomto čísle magazínu podrob-
ně vysvětlujeme, jak se například zaregistrovat do 
aplikace „moje VZP“, jak si vytvořit číslo provozovny, 
až ho budete muset uvést, aby vám vůbec odvezli 
odpad. Také vám poradíme, co vše musíte udělat, 
když chcete skoncovat se svou laboratoří, protože 
už nejste schopni zaplatit své zaměstnance, kterým 
musíte od 1.1.2017 poskytnout zase vyšší minimální za-
ručenou mzdu, o jejíž výši se zde taky dozvíte. A kdyby 
vám z toho všeho bylo špatně a chtěli jste plivat je-
dovatou slinu, tak si můžete přečíst, co vše naše sliny 
obsahují, a věřte, jed to opravdu není.

Začalo nám jaro a pomalu začíná nový a krásný mě-
síc duben. S tímto měsícem sem také přichází nová 
a čerstvá energie. Přeji vám příjemné čtení. J
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Vzdělávání
SOUTĚŽ

Straumann® CARES® pro zubní laboratoře poskytuje 
ověřené digitální pracovní postupy od skenování až po 
výrobu a dodává Vám požadované individuální řešení.

Digitální návrh a výroba.
Efektivní a propojené.

STRAUMANN® CARES® PRO ZUBNÍ LABORATOŘE
(CARES= Počítačově řízená protetická řešení)

Ověřené digitální pracovní postupy, které učiní Váš život jednodušší a předvídatelnější. Otevřený systém pro všechny systémy,
které používáte ve Vaší laboratoři bez dalších poplatků za rozšíření.

Máme řešení pracovních postupů pro potřeby Vaší laboratoře:
 ѹ In-Lab frézování: Straumann® CARES® dodává CADCAM řešení pro výrobu přímo u Vás v laboratoři 

s výjimečnou podporou společnosti Straumann a v českém jazyce.
 ѹ Centralizované frézování: Frézovací centrum Straumann® funguje jako rozšíření Vaší laboratoře,

     má pokročilou technologii, širokou nabídku materiálů a prověřené pracovní postupy odpovídající 
     roli globálního předního výrobce ve stomatologii. Vyrobíme Vám konstrukce na širokou škálu 
     implantačních systémů prostřednictvím našeho frézovacího centra Createch včetně možnosti
     angulovaných kanálků pro šroubek a dlouholeté záruky.
 ѹ Konektivita: Propojte Váš stávající software Dental Wings, 3M Lava™, Exocad nebo 3Shape a 

     originální frézovanou protetiku Straumann® bez nutnosti investice do dalšího hardwaru. 
 ѹ Outsourcing: Nechcete investovat do CADCAM skeneru? Máme pro Vás řešení: můžete využít 

     službu Straumann® Scan & Shape, postaráme se o návrh a výrobu Vaší zubní náhrady. 
     Vše máte během tohoto procesu pod kontrolou, před odesláním konstrukce do výroby obdržíte 
     3D náhled k odsouhlasení a následně dojde k výrobě Vaší konstrukce na kterou máte dlouholetou   
     záruku od společnosti Straumann.
 ѹ Materiály: Precizně frézovaná, vysoce kvalitní protetika Straumann pokrývá značný rozsah 

     materiálů a aplikací pro cetralizované nebo laboratorní frézování.

LABORATORNÍ SKENERY MODELACE - digitální návrh

CENTRALIZOVANÉ FRÉZOVÁNÍ

ŠIROKÁ NABÍDKA MATERIÁLŮ

Straumann® CARES® 3Series & 7Series
Snímejte klinická data opakovatelně,

ve vysoce kvalitních a precizních
skenech.

Straumann® CARES® Visual 
 Integrovaný program pro snadnější

komunikaci od skenování až do výroby.

Straumann® CARES® CADCAM 
Objednejte si individualizované 
a vysoce kvalitní náhrady přímo

z našich frézovacích center.

Více možností
Dnešní doba ,,digitální stomatologie” Vám 
nabízí široké spektrum možností. Jednou z 
novinek u firmy Straumann® je angulace kanálku 
pro šroubek až do 25° u konstrukcí z titanu 
a chromkobaltu a navíc s možností přímého 
dosedu do implantátu bez abutmentu..

FRÉZOVANÍ V LABORATOŘI
Straumann® CARES® M Series frézka

Straumann® Therm
Straumann® Argotherm 

SINTROVÁNÍ

Straumann® CARES® Materiály
Působivé portfolio materiálů pro široké 
spektrum ošetření, dostupné pro frézování
v laboratoři nebo frézovacím centru.
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>>> Vážení kolegové,

máme za sebou tříleté volební období, a my vám 
budeme skládat účty.  Hlavním úkolem, který jsme 
si před sebe postavili, bylo řešení situace okolo „I“ 
kódů. Spolupracovali jsme s PR agenturou, což nám 
sice odčerpalo významnou část našeho rozpočtu, 
ale byly to dobře vynaložené peníze, protože díky 
kontaktům agentury jsme se dostali až do nejvyš-
ších pater politické scény, kde nám byl poskytnut 
dost výrazný prostor pro sdělení našich požadav-
ků. Zatím jsme dosáhli pouze navýšení úhrad na 
celkové náhrady a ČSN 82001. Nepodařilo se nám 
dosáhnout přímého rozdělení úhrady mezi výrob-
ce a poskytovatele, což mělo za následek tradiční 
nedůstojné dohady mezi námi a lékaři, což ještě 
podpořila nepochopitelná reakce ČSK - což jsme 
ovšem očekávali a dokazuje to, že rozdělení úhrady 
u „I“ kódů je nevyhnutelné a stav okolo „I“ kódů je 
nutné řešit systémovou změnou. 

Byla opět navýšena zaručená mzda - v této sou-
vislosti se často ptáte - a co mám dělat, když na 
to nemám!? Odpověď je jednoduchá, pokud vám 
dělá problém dát technikovi nějakých 15tisíc, máte 
nízké ceny.  Důsledkem dlouhodobého podceně-
ní naší práce je to, že staří to postupně vzdávají a 
nemají komu svou praxi přenechat, protože mladí 
lidé dnes očekávají mnohem větší ocenění své prá-
ce. Absolventi nechtějí nastupovat do praxe, když 
slyší, jakou mají perspektivu. Na nepřiměřené stla-
čování cen poukazujeme od vzniku KZT a varuje-
me, že pokud se váš pohled nezmění, znamená to 
hlubokou katarzi oboru.  Z prestižního a krásného 
povolání se postupně stává profese na okraji zájmu 
mladých lidí. Můžete pochopitelně pro absolventy 
čerpat prostředky z různých podpůrných fondů- to 
je jistě dobrá věc, ale každá podpora jednou končí a 
co dál? Aby bylo naše povolání atraktivní, musí být 
zkrátka dobře placené. A to – až na výjimky - není. 
Ale to za vás nevyřeší nikdo jiný, než vy sami. Náš 

obor se vyvíjí rychle, nové technologie nám usnad-
ňují práci a vedou nás k dokonalosti. Naše práce se 
tím ale nestává levnější, naopak si jí musíme vážit a 
umět ji prodat. 

Jak jsem psala v úvodu, máme za sebou voleb-
ní období, podrobnou zprávu předložím Sněmu. 
Vám, všem zubním technikům, bych chtěla jenom 
říci toto:  Tu a tam se nechá někdo slyšet, že komoru 
nepotřebuje. Dovolím si říci, že to není docela prav-
da. Myslím si, že KZT poskytuje svým členům tako-
vý servis, jaký nemá jen tak někdo. Paní Tůmová na 
sekretariátu se zapracovala dokonale a má bezvad-
ný přehled o všem, s čím potřebujete pomoct. Však 
se nám také v loňském roce zvýšil počet aktivních 
členů na více než 900. Jen bych vás ráda požádala, 
abyste ochoty nezneužívali, a znovu bych chtěla 
připomenout, že zákony a nařízení nevymýšlíme 
my v KZT, pouze se vám snažíme usnadnit orientaci 
v nich. Občas se setkám s tím, že se někdo dožadu-
je pomoci, a přitom není členem KZT. Jednoduché 
rady dáváme i nečlenům, ale zásadní pomoc, která 
nás stojí čas a peníze /sekretariát nepracuje zadar-
mo/, poskytujeme pouze členům.  

Co nás ale trápí nejvíc, je nezájem o práci v Radě 
KZT. Stále vyzýváme k tomu, aby se k nám připojil 
každý, kdo má zájem o obor a je ochoten obětovat 
trochu svého času pro ostatní. Našel se jediný nový 
kandidát. To nás opravdu mrzí, je potřeba Radu po-
stupně obměnit a nahradit nás. Nový člen v Radě 
by mohl přinést nový náhled na věci, které my už 
třeba nevidíme. Podle  Vnitřního předpisu č. 2 se 
musí kandidát přihlásit do konce ledna. Sněm je ale 
nejvyšší orgán a pokud se rozhodne, že povolí do-
datečnou kandidaturu přímo na Sněmu, nic tomu 
nebrání. Zvažte ještě znovu své možnosti, potřebu-
jeme nutně nové kolegy. 

Závěrem Vám popřeji krásné jarní dny, pohodu a 
porozumění v práci, a především hodně zdraví. 

SLOVA PREZIDENTKY
Alexandra Seidlová

Alexandra Seidlová

Dění v KZT
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Vzpomínka

TICHÁ VZPOMÍNKA
19. ledna odešel náš kolega 

František Lukšík

Zapsal se nesmazatelně do historie našeho oboru. Bezprostředně po revo-
luci, kdy několik skvělých nadšenců založilo Unii zubních techniků, bylo po-
třeba nějakým způsobem nastavit pravidla pro podnikání v našem oboru. 
Zatímco paní Štěpánková- prezidentka UZT- spolu s advokátem Houzarem 
objížděli republiku a vštěpovali nám základy nutné pro zahájení podnikání, 
pan Lukšík se obklopil několika kolegy a položil základní kámen pro první 
porevoluční ceny našich výrobků, do kterých promítl precizně vypracova-
né náklady na mzdu, materiál, odpisy, provozní režii a vše, co cenu tvoří. 
Poprvé byl v našem oboru použit termín „minutový náklad. Tyto ceny tvo-
řily základ pro úhrady pojišťovny, která se od nich odrazila i pro výpočty 
stomatologických výkonů. Díky tomu, jak nastavil ceny, nám všem umožnil 
privátní podnikání, které dávalo smysl a perspektivu. O tom, že byly jeho 
ceny nastavené velmi dobře, svědčí fakt, že stále slouží jako cenový základ, 
který navyšujeme o potřebná procenta. 

Věnujte tichou vzpomínku kolegovi, kterému jsme všichni zavázáni a bu-
deme na něj vzpomínat vždy s úctou.  

Pane Františku Lukšíku, děkujeme Vám!!!!
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Dění v KZT

VIII. VOLEBNÍ SNĚM KZT ČR
29. 4. 2017 - OREA Hotel Pyramida

PROGRAM SNĚMU

 1)  Zahájení, uvítání hostů

 2)  Schválení programu, volba komisí

 3)  Zpráva o činnosti za uplynulé období                                     

 4)  Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu 2017  

 5)  Zpráva Revizní komise                                                            

 6)  Zpráva mandátové komise

 7)  Změna stanov

 8)  Dílčí zprávy: 

             Minimální zaručená mzda
             Změna na postu prezidenta ČSK

             Informace ÚZIS   
             Soudní znalec v oboru zubní technik
 9)  Představení kandidátů

10) Organizační záležitosti

11)  Diskuse

12)  Vyhlášení výsledků voleb, volba prezidenta a       

        viceprezidenta 

13)  Návrh usnesení a jeho přijetí

14)  Závěr

ŠKOLENÍ - „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“

 a „Požární ochrana“

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

Doprava autem: 
GPS souřadnice: N 50° 5.13263‘, E 14° 22.79857‘
              50.0855439N, 14.3799761E

Parkování:
Parkování je možné v okolí hotelu nebo na hotelovém parko-
višti (300 Kč/24 hod)

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

JAK SE DOSTAT NA SNĚM

>>> Vážení kolegové, 
srdečně vás zveme na v pořadí již VIII. Sněm Komory 
zubních techniků, který je po třech uplynulých letech 
sněmem volebním. Vzhledem k tomu, že skončilo vo-
lební období, tak se chystáme skládat účty, chceme 
vás seznámit s tím, co se za uplynulé období podařilo 
a informovat o krocích a výsledcích v oblasti „I kódů“.

Sněm se bude opět konat v oblíbeném prostředí hote-
lu PYRAMIDA, který se nachází v Praze 6 – Břevnově v 
klidné části Prahy, v blízkosti Pražského hradu. Toto mís-
to využíváme už poněkolikáté, protože nám vyhovuje 
svou polohou a technickým vybavením pro pořádání 
Sněmu. Navíc se zde setkáváme s příjemnou a profesio-
nální obsluhou a veškerými poskytnutými službami při 
zajištění této akce.

Před třemi roky v rámci Sněmu jsme vám zajistili školení 
o bezpečnosti práce, a protože o toto školení byl velký 
zájem, rádi bychom tuto akci zopakovali a vám členům 
KZT ho věnovali zdarma i přesto, že náklady na škole-
ní jsou docela vysoké, ale chceme vás odměnit za to, 
že jste řádnými členy Komory a že vám není lhostejný 
osud zubního technika.

Jak již bylo řečeno, náklady na školení BOZP + PO jsou 
vysoké, a proto členové Rady pro toto školení stanovili 
podmínky. Členové KZT, jejichž členský příspěvek je ve 
výši příspěvku podnikatelského (2600,- Kč), budou mít 
školení, které jim umožní školit své zaměstnance, zcela 
zdarma. Ke školení obdrží i potřebné materiály. Členové 
KZT, kteří hradí členský příspěvek ve výši zaměstnanec-
kého (600,- Kč) nebo nižší, budou zdarma proškoleni 
jako zaměstnanci, toto školení je platné jeden rok a 
neumožňuje školit další pracovníky. V případě, že chtějí 
absolvovat školení, které jim umožní školit další pracov-
níky, je nutno, aby za tento ekonomický subjekt byl do-
rovnán členský příspěvek do výše podnikatelského. Pro 
účast na Sněmu je nutné se přihlásit telefonicky nebo 
e-mailem na sekretariátu KZT. Pro účast na školení je 
nutno nahlásit jméno účastníka, datum narození a „IČO“ 
subjektu, pro který mají být materiály vystaveny. Sněmu 
se mohou zúčastnit pouze členové, kteří mají uhrazen 
členský příspěvek pro rok 2017.

Z organizačních důvodů prosíme všechny členy KZT, 
kteří mají zájem o účast na Sněmu, aby se přihlásili na 
sekretariátu KZT nejpozději do pátku 21. dubna. <<<

Srdečně Vás všechny zveme naSrdečně Vás všechny zveme naSrdečně Vás všechny zveme na

VIII. volební Sněm KZT ČR
který se koná 

29. 4.  2017
Prezence: od 9:00 hodin

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

D1, D11, R10: Od křížení Jižní spojky a ulice 5.května: 
rovně po rychlostní silnici Jižní spojka směr Barrandov - 5.3 
km, Barrandovský most – 650 m, Strakonická – 790 m, Dob-
říšská - 1,1 km, Tunel Mrázovka - 1,5 km, Městský okruh – 202 
m, mírně vlevo po rychlostní silnici Strahovský tunel - 2.0 
km, rovně po silnici I. třídy Patočkova - 573 m, vlevo po hlav-
ní Pod Královkou - 256 m, vlevo po hlavní Bělohorská - 173 
m, vlevo po ulici Gymnastická - 14 m, vlevo po hlavní Bělo-
horská - 100 m, OREA Hotel Pyramida 

D 8: Od ulice V Holešovičkách
rovně po silnici I. třídy V Holešovičkách (před nájezdem na 
most Barikádníků), rovně po nájezdu - 276 m, mírně vpravo 
po výjezdu Praha 8 - 91 m, rovně po dálnici Nová Povltav-
ská, rovně vjezd do tunelového komplexu BLANKA, rovně 
průjezd Bubenečský tunel - 3,1 km, rovně průjezd Dejvický 
tunel - 1 km, rovně průjezd Brusnický tunel - 1,4 km, výjezd z 
Brusnického tunelu směr Malovanka (před vjezdem do Stra-
hovského tunelu), rovně ulice Patočkova cca 200 m, vlevo 
po ulici Pod Královkou  - 256 m, vlevo po hlavní Bělohorská 
- 173 m, vlevo po ulici Gymnastická - 14 m, vlevo po hlavní 
Bělohorská - 100 m, OREA Hotel Pyramida

Doprava MHD: 
Tramvajová zastávka MALOVANKA (trasa linek 22 a 25) 
se nachází přímo naproti hotelu OREA PYRAMIDA, Praha 
6, Bělohorská 125/24. 

Nejrychlejší trasa z autobusového nádraží Florenc:
Metro – trasa „C“ směr Letňany odjezd 9:08 hod., příjezd do 
zastávky Vltavská 9:10 hod., přesun cca 1 min. Tramvaj č. 25 
odjezd ze zastávky Vltavská 9:13 hod, příjezd na zastávku Ma-
lovanka 9:29 hod.

Celkový čas 21 min. cena 24,- Kč (interval metra 7-8 min., 
interval linky č. 25 15 minut)

Nejrychlejší trasa ze zastávky Hlavní nádraží:

Varianta č. 1:
Metro – trasa „C“ směr Háje odjezd 9:02, příjezd do zastávky 

Muzeum 9:03, přestup na trasu „A“, přesun cca 2 min., odjezd 
ze zastávky Muzeum směr Dejvická 9:09, příjezd na zastávku 
Hradčanská 9:15, přesun 3 min. Tramvaj č. 25 odjezd ze zastáv-
ky Hradčanská 9:20, příjezd na zastávku Malovanka 9:28 hod.

Celkový čas 26 min. cena 24,- Kč (interval metra 7-8 min., 
interval linky č. 25 15 minut)

Varianta č. 2:
Metro - trasa „C“ směr Letňany odjezd 8:59 hod., 
příjezd do zastávky Vltavská 9:03 hod., přestup cca 1 min.
Tramvaj č. 25 odjezd ze zastávky Vltavská 9:12 hod., 
příjezd na zastávku Malovanka 9:28 hod.

Celkový čas 29 min. cena 24,- Kč (interval metra 7-8 min., 
interval linky č. 25 15 minut)

Srdečně Vás všechny zveme naSrdečně Vás všechny zveme naSrdečně Vás všechny zveme na

VIII. volební Sněm KZT ČR
který se koná 

29. 4.  2017
Prezence: od 9:00 hodin

OREA HOTEL PYRAMIDA ****
BĚLOHORSKÁ 125/24, PRAHA 6 - BŘEVNOV
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Příjmení a jméno:

Bc. ČERNÁ Jana

Datum narození:   8. 8. 1961

Název a adresa zubní laboratoře: 

VOŠZ a SZŠ, Praha 1, Alšovo nábřeží 6

Pracovní pozice:   zaměstnanec

Délka výkonu povolání zubního technika:   37 let  

Specializace:   Fixní náhrady

Stručný profil: Osobní údaje   
Národnost: česká
Rodinný stav: vdova   
Bydliště: Praha 3, Hradecká 327/4
Telefon: 606 735 363
Email: cernajana88@seznam.cz

Vzdělání      
2012 - 2016 - Pedagogická fakulta Universita Karlova
2009 - 2010 - Doplňkové pedagogické studium
1986 - 1989 - Pomaturitní specializační studium
1976 - 1980 - Střední odborné s maturitou

Pracovní zkušenosti
2009 – doposud – vedoucí oboru Asistent zubního technika 
a Diplomovaný zubní technik, Praha 1
2009 – doposud – člen rady KZTČR
1994 – 2017 – OSVČ
1993 – 2009 – člen Unie ZTČR
1992 – 1994 – OSVČ – s.r.o.
1982 – 1992 – zaměstnanec OÚNZ Praha 3
1980 – 1982 – zaměstnanec OÚNZ Mladá Boleslav

Spojení práce v Radě Komory ZTČR s prací ve škole je velice 
důležité, nejen pro mne, studenty a školu, ale i pro budouc-
nost našeho oboru. Ráda bych v této práci pokračovala.  
                V Praze, dne 31. 1. 2017 

Přihláška k registraci kandidáta do Rady KZT ČR

KANDIDÁTI DO RADY KZT ČR

Přihláška k registraci kandidáta do Rady KZT ČR

Příjmení a jméno:
JIŘÍK Tomáš

Datum narození:   2. 8. 1977

Název a adresa zubní laboratoře: 

MUDr. Aleš Káňa, Rybkova 9, 602 00 Brno

Pracovní pozice:  vedoucí zubní technik 

Délka výkonu povolání zubního technika:   17 let  

Specializace:   Fixní protetika

Stručný profil: 

Jsem absolvent střední zdravotní školy v Hradci Králové. Po 
povinné vojenské lekci jsem nastoupil do „rodinné“ zubní la-
boratoře MUDr. Aleše Káni v Brně Po sedmi letech praxe sty-
lu od rána do noci, jsem využil nabídky pracovat v londýnské 
zubní laboratoři. Po 2,5 letech jsem se vrátil zpět a dodnes 
čerpám z nabytých zahraničních zkušeností. V současné 
době se specializuji na digitální postupy v rukou zubního 
technika, implantologii a estetickou fixní protetiku.
   
               V Brně, dne 30. 1. 2017 

Přihláška k registraci kandidáta do Rady KZT ČR
Příjmení a jméno:
KROUPOVÁ Naděžda 

Datum narození:   10. 8. 1961

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

Pracovní pozice:  OSVČ 

Délka výkonu povolání zubního technika:   34 let  

Specializace:   Čelistní ortopedie

Stručný profil: 

Vdaná, 1 dítě – vystudovala jsem SZŠ v Ostravě, poté nastou-
pila do OÚNZ Přerov na fixní náhrady. Po roce jsem přešla 
do OÚNZ Šumperk na snímací náhrady, kde s pauzou 1 roku 
mateřské jsem působila 10 let. Na začátku roku 1992 jsem 
odešla do Kanady do Toronta, kde jsem byla zaměstnaná v 
zubní laboratoři DeLuca dental laboratories necelé tři roky. 

Po návratu do České republiky jsem začala pracovat jako 
OSVČ v oboru ortodoncie a následně absolvovala speciali-
zační studium čelistní ortopedie. Oboru ortodoncie se vě-
nuji doposud.

Od vzniku Komory zubních techniků pracuji v Radě KZT.  Od 
začátku bylo mojí vizí vytvoření silné organizace, která by 
dokázala hájit oprávněné zájmy zubních techniků, mezi něž 
patří i narovnaní pokřivených ekonomických poměrů v zub-
ních laboratořích. Za svého působení v Radě KZT jsem však 
poznala, že není vůbec jednoduché docílit, aby nás úřady 
braly vážně, i když se to krůček po krůčku začíná dařit. Po-
kud budu zvolena, ráda bych pokračovala ve své dosavadní 
práci, která je založena na základě podávání rychlých infor-
mací prostřednictvím webových stránek a facebooku KZT, 
o jejichž bezproblémový chod se starám. Velkou měrou se 
podílím na vydávání magazínu „komorazt.cz“, sleduji oblast 
legislativy a v případě potřeby zpracovávám materiály z ob-
lasti ortodoncie. Informovaností bych chtěla Komoru zatrak-
tivnit a přilákat zubní techniky, kteří si myslí, že ji nepotřebují. 
Silnější organizace by měla daleko lepší vyjednávací pozici.

      V Šumperku, dne 31. 1. 2017
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Příjmení a jméno:
Bc. SEIDLOVÁ Alexandra

Datum narození:   5. 1. 1956

Název a adresa zubní laboratoře: 
Alexandra Seidlová, Dentalex labor, 
Svatopluka Čecha 1423, Žatec 
Dentalex Nö2; Smolenská 29, Praha 10 Vršovice

Pracovní pozice:  OSVČ 

Délka výkonu povolání zubního technika:   37 let  

Specializace:   Fixní náhrady

Stručný profil: 
V uplynulém volebním období jsem se z pozice prezidenta 
věnovala především oblasti „I“ kódů. S pomocí PR agentury 
se nám podařilo přesvědčit politiky a pracovníky MZ o nut-
nosti nápravy v této oblasti. Nápravu jsme rozdělili do dvou 
fází: první fáze- přidání na nejfrekventovanější „I“ kódy, a dru-
há fáze- systémové změny. Ty by měly znamenat rozdělení 
úhrad „I“ kódů mezi poskytovatele a výrobce a mechanis-
mus, kterým by byly tyto úhrady pravidelně valorizovány. K 
přidání na úhradách došlo v dubnu 2016 a na systémových 
změnách stále pracujeme.  Vzhledem k tomu, že vše je běh 
na dlouhou trať a mnohé nebylo dotaženo do konce, roz-
hodla jsem se, že pokud budu zvolena, chci využít získaných 
kontaktů a pracně vyšlapaných cest a pokusím se nějaké 
systémové změny dosáhnout. To je důvod, proč znovu kan-
diduji do Rady KZT.
                   V Žatci, dne 31.1.2017 

Příjmení a jméno:
SVORAD  Marián

Datum narození:   18. 7. 1974

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

Pracovní pozice:  zaměstnanec 

Délka výkonu povolání zubního technika:   25 let

Specializace:   Ortodoncie

Stručný profil: 
Studium na Střední zdravotnické škole v Bratislavě v letech 
1988 – 1992, obor zubní technik, ukončeno maturitou. Po 

skončení školy 2 letá praxe na Poliklinice Strečnianska v or-
todontické laboratoři. Základní vojenská služba v Žiline. Od 
roku 1996 zaměstnán v Praze ve společnosti Ortodent s.r.o.. 
Od roku 2000 do současnosti zaměstnán v Praze ve společ-
nosti PetrOrtho s.r.o.. Absolvování Specializačního studia v 
Brně v roce 2006, obor ortodoncie. 

Zakládající člen Asociace Ortotech a Komory zubních techniků

Publikační činnost: Stomateam, Komorazt.cz

Přednášková činnost: kongresy ČOS, Jihočeské ortodontické 
dny, PDD Praha, Sněm Slovenskej komory zubných technikou, 
zdravotní školy Ostrava, Praha, Karlovy Vary, Slovenská univerzi-
ta J. A. Komenského, škola pro sluchově postižené Praha

Kurzy:  FAST BACK RAPID EXPANDER – Leone Florencie
 Non – Compliance Orthodontics – Italdent Praha
                 V Praze, dne 31. 1. 2017

Příjmení a jméno:
Bc. WRCHLABSKÝ Peter

Datum narození:   27. 3. 1965

Název a adresa zubní laboratoře: 
WIRCHT s.r.o., Pernštejnské Jestřabí

Pracovní pozice:  jednatel

Délka výkonu povolání zubního technika:   26 let

Specializace:   Fixní protetika

Stručný profil: 
Praxi jsem vykonával jak ve státním II. Stom. klinika, LFMU, 
tak i v soukromých laboratořích. AV – DENT, dále ve dvou 
privátních praxích v Německu a WIRCHT s.r.o.. V současné 
době jsem studentem posledního ročníku externího studia 
veřejného zdravotn. Dodnes mne nikdo nepřesvědčil, že u 
nás nelze zavést stejný systém jako v Německu, kde jsou za-
ručené minimální ceny laborat. výrobků. Rád bych přispěl k 
zavedení takového systému i u nás.
                V Litavě, dne 31. 1. 2017

Přihláška k registraci kandidáta do Rady KZT ČR
Příjmení a jméno:
ZAPLETAL  Petr

Datum narození:   12. 3. 1978

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

Pracovní pozice:  OSVČ

Délka výkonu povolání zubního technika:   20 let

Specializace:   Fixní a snímatelné náhrady

Stručný profil: 
Jsem ženatý, mám dvě děti. Po studiích na SZŠ v Karlových 
Varech jsem pracoval jako zaměstnanec, nyní již 12 let pra-
cuji jako OSVČ. Absolvoval jsem specializaci na fixní i sníma-
telné náhrady.

V Radě Komory zubních techniků pracuji od jejího vzniku. 
Od roku 2010 se podílím na plnění jednotlivých úkolů jako 
vicepresident KZT ČR. V dalším funkčním období bych se rád 
podílel na zlepšení vztahů s ČSK a snažil se ve vzájemné spo-
lupráci obou komor o zlepšení úhrad a změnu financování 
protetiky.                  
                      V Plzni, dne 31.1.2017

Přihláška k registraci kandidáta do Rady KZT ČR

Přihláška k registraci kandidáta do Rady KZT ČR

Přihláška k registraci kandidáta do Rady KZT ČR
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KANDIDÁTI DO REVIZNÍ KOMISE KZT ČR 

Příjmení a jméno:
TOMEČKOVÁ Věra

Datum narození:   18. 1. 1943

Název a adresa zubní laboratoře: 
Stomatologická laboratoř, Věra Tomečková,
Mazurská 484, Praha 

Pracovní pozice:  OSVČ 

Délka výkonu povolání zubního technika:   53 let  

Specializace:   Fixní náhrady

Stručný profil: 

Jsem členem KZT ČR od jejího vzniku. Na V. sněmu KZT ČR v 
roce 2014 jsem se přihlásila jako kandidát do Revizní komise 
KZT ČR a sněm potvrdil mojí kooptaci. Jsem přesvědčená, 
že v tak velké organizaci je nezbytná kontrola činnosti Rady 
KZT ČR, sekretariátu, hospodaření s finančními prostředky 
a ostatním majetkem, a také dodržování stanov KZT ČR. Po 
zvolení předsedkyní revizní komise jsem se snažila, aby i přes 
personální problémy, komise vykonávala svoji činnost v sou-
ladu se stanovami KZT ČR.   
               V Praze, dne 31. 1. 2017

Příjmení a jméno:
VETÝŠKOVÁ Iveta

Datum narození:   26. 1. 1965

Název a adresa zubní laboratoře: 

VOŠ zdravotnická, managementu a veřejnosprávních 
studií, s.r.o.,Ledecká 35, Plzeň
odborná učitelka oboru zubní technik
Heraeus Kulzer pro ČR – odborný reprezentant

Délka výkonu povolání zubního technika:   34 let  

Specializace:   Snímací náhrady

Stručný profil: 

V dubnu roku 2016 jsem byla kooptována do revizní komise 
KZT a ráda bych v této činnosti pokračovala. 
                     
                 V Plzni, dne 31. 1. 2017

Příjmení a jméno:
KVASNIČKOVÁ Milada
 
Datum narození:   13. 10. 1952

Název a adresa zubní laboratoře: 
MK – ZUBNÍ TECHNIKA s.r.o.
Hroznětínská 350, 363 01 Ostrov

Pracovní pozice:  jednatel

Délka výkonu povolání zubního technika:   44 let  

Specializace:  Snímací náhrady, Ortodoncie

Stručný profil: 

Členem KZT jsem od jejího vzniku. Do Revizní komise jsem 
byla zvolena na Sněmu KZT v roce 2012. Od té doby se pra-
videlně zúčastňuji zasedání Revizní komise a v součinnosti 
s ostatními členy Revizní komise i zasedání Rady. Revizní 
komise provádí pravidelné kontroly finančních toků KZT a 
dohlíží, aby jednání Rady bylo v souladu s Usnesením Sně-
mu a se Stanovami KZT. Domnívám se, že každý se má snažit 
přispět, dle svých možností, ku prospěchu společné věci, 
a proto bych ráda v této činnosti pokračovala.  
 
           V Ostrově, dne 31. 1. 2017

Přihláška k registraci kandidáta do Revizní komise KZT ČR

Přihláška k registraci kandidáta do Revizní komise KZT ČR

Přihláška k registraci kandidáta do Revizní komise KZT ČR
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>>> Možná jste se už setkali se situací, že firma vy-
vážející odpad po vás požadovala identifikační číslo 
provozovny. 

Je to z důvodu, že od 1. července 2016 vznikla všem 
evidentům a ohlašovatelům v oblasti legislativy v od-
padovém hospodářství nová povinnost - identifikace 
provozoven a zařízení v evidenci odpadů údaji IČP a 
IČZ, kterou zavádí novela č. 83/2016 Sb. prováděcí vy-
hlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s 
odpady.
 
IČZ = Identifikační číslo zařízení, číslo používají 
oprávněné osoby, tedy Ti, kteří do svého zařízení při-
jímají odpady!
 
IČP = Identifikační číslo provozovny, číslo původ-
ců, tedy to, co jim bylo přiřazeno živnostenským úřa-
dem ke stacionární provozovně. Každý, kdo má staci-
onární provozovnu, ve které mu vznikají odpady, toto 
číslo musí používat. Výjimku tvoří stavební firmy, vrtné 
soupravy a ti, co mají nestálé místo provozu – tyto fir-
my evidují odpad na území obce a v evidenci použijí 
příslušný kód ORP – pro obce s rozšířenou působností, 
nebo kód SOP – správní obvod Prahy.
 
Pokud činnost nespadá pod běžnou činnost z pohle-
du živnostenského zákona (např. lékaři, zubní technici, 
zemědělci), a tedy není podmíněna vydáním živnos-
tenského listu, a přesto máte provozovnu a produku-
jete odpad, musíte si určit interní číslo, které budete 
používat a informovat o něm i oprávněnou osobu. 
Nesmí se měnit!

Podle sdělení a metodického návodu odboru odpa-
dů Ministerstva životního prostředí k používání iden-
tifikačních čísel provozoven při plnění povinností je 
řečeno, že pokud provozovna nemá přiděleno iden-
tifikační číslo provozovny, potom si subjekt může IČP 
sám zvolit, pak se jedná se o „interní IČP“. Rovněž ten-
to metodický návod stanovuje základní pravidla pro 
vytvoření interního IČP.

Základní pravidla pro vytvoření interního IČP: 

-  Číslo může mít maximálně 12 znaků. 
-  Číslo může obsahovat číslice i písmena. 
-  Číslo provozovny se nesmí podobat číslu zaříze 
    ní (IČZ), tedy nesmí začínat písmeny CZ. 
-  Číslo provozovny nesmí být rovno 0, nesmí jít ani 
o řetězec tvořený nulami. 

- Za základ čísla lze vzít IČO subjektu a za ním do-
plnit číselnou řadu 1, 2, 3, 4, 5…..až na maximální 
počet 12 znaků IČP. 

IČP se vztahuje k jednomu zdravotnickému zařízení. 
To znamená, že poskytovatelé, kteří poskytují zdravot-
ní služby na více místech (například když má labora-
toř 2 provozovny na různých adresách), musí mít pro 
každou provozovnu zubní laboratoře samostatné IČP.

Vhodným způsobem, jak vytvořit identifikační číslo 
provozovny, je použít vlastní IČO a doplnit je o dal-
ší číslo či čísla. Tak např. poskytovatel, jehož IČO je 
66556655, může pro svoji laboratoř vytvořit identifi-
kační číslo provozovny tak, že ke svému IČO připojí 
číslo 1; identifikační číslo provozovny tak bude znít 
665566551. 

Pokud by měl tento poskytovatel dvě zdravotnická 
zařízení (na dvou adresách), musel by každému z 
nich přidělit identifikační číslo provozovny. Prvnímu 
zdravotnickému zařízení by tedy přidělil IČP ve znění 
665566551 a druhému zdravotnickému zařízení IČP 
ve znění 665566552. <<<

IDENTIFIKACE PROVOZOVEN A 
ZAŘÍZENÍ V EVIDENCI ODPADŮ ÚDAJI 
IČP A IČZ 
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OD 1. 1. 2017 - MINIMÁLNÍ A MINIMÁLNÍ 
ZARUČENÁ MZDA OPĚT VYŠŠÍ  

>>> Na základě nařízení vlády č. 336/2016 Sb. ze dne 
5. 10. 2016, zveřejněného v částce 132 Sbírky zákonů 
dne 18. 10. 2016, dochází ke změně vládního nařízení 
č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě a o nejnižších úrov-
ních zaručené mzdy.

S účinností od 1. 1. 2017 se zvedla minimální měsíční 
mzda z dosavadních 9900 Kč na 11000 Kč (pro stano-
venou týdenní pracovní dobu 40 hodin). Hodinová 
mzda se tak zvýšila z 58,70 Kč na 66 Kč. Zároveň se zru-
šila zvláštní sazba minimální mzdy pro zaměstnance s 
invalidním důchodem. Pro všechny zaměstnance tak 
nyní platí jedna sazba minimální mzdy.

Minimální mzdu je možné definovat jako nejnižší 
přípustnou výši odměny za práci v pracovněpráv-

ním vztahu. Vztahuje se na všechny zaměstnance v 
pracovním poměru nebo právním vztahu, který je 
založen na dohodách o pracích konaných mimo pra-
covní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda 
o pracovní činnosti). Nerozlišuje se, jde-li o pracovní 
poměr na dobu určitou či neurčitou nebo o souběž-
né pracovní poměry. Nárok na minimální mzdu vzniká 
v každém pracovním poměru nebo právním vztahu 
založeném dohodami o pracích konaných mimo pra-
covní poměr samostatně.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týden-
ní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle 
složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných 
prací, zařazených do 8 skupin. Kolik činí zaručená mini-
mální mzda od 1 .1. 2017 se dozvíte v této tabulce:

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

1. 58,70 9 900 66,00 11 000 

2. 64,80 10 900 72,90 12 200 

3. 71,60 12 100 80,50 13 400 

4. 79,00 13 300 88,80 14 800 

5. 87,20 14 700 98,10 16 400 

6. 96,30 16 200 108.30 18 100 

7. 106,30 17 900 119,60 19 900 

8. 117,40 19 800 132,00 22 000 

U zubních techniků, jak už jsme dříve psali, se uplat-
ňuje minimální zaručená mzda následovně: Pro 
zubního technika pracujícího pod odborným do-
hledem je určena skupina prací č. 4 a zubní technik 
pracující bez odborného dohledu spadá do skupiny 
č.5 – do této skupiny spadá rovněž zubní technik se 
specializací.

POZOR! 

Od 1. ledna 2017 došlo ke zrušení paragrafu, kte-
rý stanovoval odlišnou výši minimální mzdy při 
omezeném pracovním uplatnění zaměstnance, 
tj. u zaměstnance, který je poživatelem invalidní-
ho důchodu. Od 1. ledna 2017 je minimální mzda 
pro všechny stejná, není možné uplatňovat žádné 
omezení a minimální a zaručená minimální mzda 
musí být vyplácena v plné výši. Dochází ke sjed-
nocení sazeb, kdy již vůči invalidům nebudou 
uplatňovány nižší sazby z důvodu omezeného 

pracovního uplatnění.

Vláda České republiky na svém jednání dne 25. května 
2015 schválila Národní plán podpory rovných příleži-
tostí pro osoby se zdravotním postižením na období 
2015-2020. Tento materiál obsahuje opatření „Odstra-
nit nerovnoprávné postavení osob se zdravotním 
postižením v odměňování minimální mzdou“. Při pro-
jednávání materiálu a vypořádání připomínek k němu 
na zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené 
občany dne 24. dubna 2015 došlo mezi zainteresova-
nými subjekty k dohodě, že ke splnění tohoto opat-
ření dojde od 1. ledna 2017, což vláda naplnila 5. října 
2016, když schválila příslušnou novelu nařízení vlády 
č.567/2016 Sb. vyhlášenou již ve Sbírce zákonů pod č. 
336/2016 Sb.

MINIMÁLNÍ MZDA 

se vztahuje kromě běžného zaměstnaneckého pomě-
ru také na dohodu o provedení práce (DPP) a dohodu 
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o pracovní činnosti (DPČ). Nezáleží, jestli jde o pracov-
ní poměr na dobu určitou nebo neurčitou nebo zda 
jsou souběžné pracovní poměry – v každém je právo 
alespoň na minimální mzdu.

NEJNIŽŠÍ ÚROVNĚ ZARUČENÉ MZDY 
platí jen pro zaměstnance v pracovním poměru, vůči 
zaměstnancům, kteří pracují na dohodu o provedení 
práce (DPP) a dohodu o pracovní činnosti (DČP) kona-
né mimo pracovní poměr, se neuplatňují.

Do výše minimální a zaručené mzdy se nezahr-
nují peníze za práci přesčas, příplatek za práci ve 
svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pra-
covním prostředí a za práci v sobotu a v neděli. 
Do mzdy (platu) se rovněž nezahrnují plnění po-
skytovaná v souvislosti se zaměstnáním, zejmé-
na náhrady mzdy, odstupné, cestovní náhrady, 
odměna za pracovní pohotovost. Pokud je nárok 
na jmenované příplatky, vyplácejí se nad rámec 
minimální mzdy.

DOPLATEK DO MINIMÁLNÍ MZDY

Pokud vypočtená mzda nebo plat v některém měsí-
ci nedosáhne hranice minimální zaručené mzdy, má 
zaměstnavatel povinnost vyplatit doplatek do výše 
minimální zaručené mzdy, bez ohledu na zaviněnou 
nebo nezaviněnou nižší výkonnost. Uvedené pravidlo 
se týká i lidí, kteří jsou odměňovaní úkolovou mzdou, 
která se odvíjí od počtu jednotek vykonané práce.

MINIMÁLNÍ MZDA A DÉLKA PRACOVNÍ DOBY 

Zaměstnanci odměňovanému měsíční mzdou, kte-
rý má sjednánu kratší pracovní dobu (§ 80 zákoníku 
práce) nebo který neodpracoval v kalendářním měsí-
ci příslušnou pracovní dobu odpovídající stanovené 
týdenní pracovní době, se minimální zaručená mzda 
snižuje úměrně odpracované době. Například v zub-
ní laboratoři se 40 hodinovou stanovenou týdenní 
pracovní dobou zubnímu technikovi pracujícímu bez 
odborného dohledu, jehož týdenní pracovní doba je 
sjednána pouze na 20 hodin týdně, nenáleží minimální 
zaručená mzda ve výši 16 400 Kč, ale pouze ve výši 8 
200 Kč za měsíc. 

KONTROLA ODMĚŇOVÁNÍ MINIMÁLNÍ A ZARU-
ČENOU MZDOU 

Kontrolní činnost v dodržování pracovněprávních 
předpisů v oblasti odměňování zaměstnanců vykoná-
vá Státní úřad inspekce práce a jemu podřízené ob-
lastní inspektoráty práce podle místa výkonu pracovní 
činnosti na základě zákona 4 č. 251/2005 Sb., o inspek-
ci práce, ve znění pozdějších předpisů. Občané, kteří 
Státnímu úřadu inspekce práce podají podnět ke kon-
trole u zaměstnavatelů, nejčastěji upozorňují na pří-
padná porušení pracovněprávních předpisů týkajících 

se oblasti odměňování. V roce 2016 provedli inspektoři 
práce 1 761 kontrol zaměřených na odměňování.

CO ŘÍCI ZÁVĚREM

Minimální mzda v Česku by od roku 2018 měla činit 
zhruba 12 tisíc korun. 4. 12. 2016 to v nedělních „Otáz-
kách Václava Moravce“ České televize uvedl předseda 
Českomoravské komory odborových svazů Josef Stře-
dula. Od roku 2016 se minimální mzda zvýšila o 11 pro-
cent na 11 tisíc korun. Středula věří, že vláda splní svoje 
programové prohlášení a minimální mzdu dostane na 
40 procent průměrné mzdy. „Minimální mzda se pro 
rok 2018 musí jednoznačně zvýšit. My bychom si přáli, 
aby se to blížilo a klidně i mírně překročilo hranici 12 
tisíc korun. Pro ekonomiku by to neznamenalo žádné 
škody, navíc by to podpořilo spotřebu“, řekl Středula. 
Na Slovensku je od roku 2017 minimální mzda 435 eur, 
tedy 11 745 korun.

Ale i ČSSD bude chtít od ledna 2018 zvýšit minimál-
ní mzdu a na rok 2018 zajistit „důstojný růst“ platů ve 
veřejné sféře. Na tiskové konferenci po jednání širšího 
vedení strany to řekl předseda sociální demokracie a 
premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Po zvýšení v roce 
2017 dosáhla minimální mzda přibližně 38,2 procenta 
průměrné mzdy. V koaliční dohodě se vláda zavázala, 
že bude nejnižší výdělek zvyšovat po projednání v 
tripartitě a přibližovat ho k 40 procentům průměrné 
mzdy. A přestože teprve od začátku ledna platí nová 
11tisícová minimální mzda, ministryně práce Michaela 
Marksová chce do konce volebního období další zvý-
šení, alespoň o pět set. Vyloučená není ani tisícovka.

Takže je zde bohužel předpoklad, že růst minimální 
a zaručené mzdy půjde ještě nahoru, což je neblahá 
zpráva pro majitele zubních laboratoří. Nicméně zvy-
šováním minimální a zaručené minimální mzdy nám 
vládní orgány České republiky dávají do rukou, dou-
fejme, účinný nástroj pro vyjednání valorizace I kódů. 
Není přece možné garantovat minimální mzdu, aniž by 
úhrady zůstávaly 20 let neměněny. <<<
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PŘEHLED VYKÁZANÉ PÉČE V APLIKACI 
MOJE VZP

>>> Vyřídit změny, kvůli nimž se dosud muselo na po-
bočku, zkontrolovat si, jestli jsem já nebo můj zaměst-
navatel správně zaplatil pojistné, nebo si ověřit, jestli 
lékaři skutečně vykázali všechnu poskytnutou péči 
tak, jak měli. To jsou věci, které umožňuje klientům 
VZP nový portál Moje VZP, který největší česká pojiš-
ťovna spustila k začátku září minulého roku. VZP služ-
bu vyvinula vlastními silami, díky čemuž jsou náklady 
na vývoj a údržbu minimální.

Aplikace umí ukázat, kolik zaplatili OSVČ, zaměstnanci 
si zase mohou ověřit, zda za ně zaměstnavatel platí 
zdravotní pojištění, a případně situaci řešit. Je tam i 
informace, kolik zaplatila VZP, tedy kolik stála vykázaná 
péče – výkony, léčba, cena léků i cena rozborů v bio-
chemické laboratoři.

„Jestliže si teď nechá udělat papírový výpis přehledu 
vykázané péče 100 či 110 tisíc lidí, pak ve chvíli, kdy si 
ho budou moci udělat během tří minut z domova, o 
to bude zájem výrazně větší. Klient je nejlepší revizní 
lékař – vidí a ví, jestli u lékaře byl či nebyl, a může si tak 
zkontrolovat, jestli je na něj skutečně vykázaná péče, 
kterou čerpal,“ říká mluvčí VZP Oldřich Tichý s tím, že 
se lidé nemusí bát upozornit na nesrovnalost. Kontroly 
totiž následně pojišťovna nedělá s tím, že by danému 
lékaři řekla, že si na něj někdo stěžoval, nýbrž přijde na 
běžnou revizi bez specifikace důvodu.

POSKYTOVATELÉ PÉČE SE REGISTROVAT NEMUSÍ

Protože v systému pochopitelně budou velmi citlivé 
osobní údaje, dbala pojišťovna na otázku bezpečnosti. 
Každý pojištěnec, který bude chtít Moje VZP využívat, 
se proto musí zaregistrovat pomocí čísla kartičky zdra-
votní pojišťovny, emailu a mobilního čísla, nastaví si 
také svoje heslo. Pojišťovna pak zašle poštou do vlast-
ních rukou klientovi přístupové údaje. Kdo má poblíž 
pobočku, může údaje získat na počkání. I ve chvíli, kdy 
klient čeká, až mu přijdou poštou potřebné údaje, se 
ale může do aplikace přihlásit – jen v ní budou všech-
ny údaje anonymizovány. Lékaři či zaměstnavatelé, 
kteří jsou již přihlášeni do VZP Pointu, se ovšem regis-
trovat nemusí, platí jim stejné přihlašování jako do ap-
likace pro poskytovatele. Do systému se pak mohou 
podívat i rodiče za své děti, bude možné zřídit také 
zástupnictví například u starších příbuzných na zákla-
dě ověřené plné moci.

Využití portálu přitom není omezeno jen na počítač. 
Pojišťovna se chce přiblížit moderním technologiím, 
takže Moje VZP jde využívat i pomocí mobilních tele-
fonů a tabletů. Aplikace je přizpůsobena také lidem se 
zrakovým postižením.

POSTUP REGISTRACE DO MOJE VZP

V první řadě musíte splňovat technické požadavky.

Technické požadavky aplikace Moje VZP

Internetový prohlížeč:
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Microsoft Edge

Jsou podporovány vždy poslední 2 produkční verze 
každého prohlížeče. Nejsou podporovány prohlížeče 
ve vývojových verzích.

Rozlišení obrazovky:
šířka nad 1024 obrazových bodů – plný komfort zob-
razení
do šířky 1024 obrazových bodů – optimalizované 
zobrazení pro menší obrazovky (upravená navigace, 
některé grafické prvky mají odlišný vzhled, bloky in-
formací jsou dle potřeby zalomeny pod sebe)

Podporované způsoby přihlášení do Moje VZP:

E-mail, heslo, SMS – pro přihlašování můžete použít 
pouze e-mailovou adresu, která dosud není používá-
na jiným uživatelem. Číslo mobilního telefonu musí 
být platné v ČR (předvolba +420). Heslo musí obsa-
hovat písmena a číslice, kde je alespoň jedno malé a 
jedno velké písmeno, jedna číslice, a délka hesla musí 
být 8 až 20 znaků.

Komerční nebo kvalifikovaný certifikát vydaný 
akreditovanou certifikační autoritou nebo komerční 
certifikát Komerční banky, a.s. (viz podporované cer-
tifikáty). Certifikát včetně privátního klíče je třeba mít 
zavedený v internetovém prohlížeči resp. v operačním 
systému (dle zvoleného prohlížeče).

A nyní k samotné registraci:
Provést registraci není nic složitého, ale víme, že ně-
kteří z vás s počítači trochu bojují, proto zde uvádíme 
podrobný návod, jak se do této aplikace zaregistrovat. 
Nejdříve si otevřete webovou stránku VZP, jejíž odkaz 
je: www.vzp.cz 
Potom si v pravém horním rohu najdete ikonku se srd-
cem a názvem moje VZP, anebo na titulní stránce si 
kliknete na jeden z měnících se obrázků, který má ná-
zev „Moje VZP online a jednoduše.“ Najede další strán-
ka, kde vyhledáte červené tlačítko „registrace do Moje 
VZP“, na které opět kliknete, a otevře se nová stránka. 
Ta obsahuje 6 očíslovaných rubrik potřebných k regis-
traci, které musíte postupně vyplnit. Nachystejte si k 
ruce kartičku pojišťovny, mobilní telefon, přístup 
k e-mailu a můžeme začít.
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Prvním krokem je ověření pojištěnce (obr.1), zde do-
plníte číslo vaší zdravotní karty VZP – pozor prvních 
8 číslic je vyplněno, vy za ně dopíšete zbývajících 12 
číslic. Zatrhnete, že souhlasíte se zpracováním osob-
ních údajů a s podmínkami užití, které si samozřejmě 
prostudujete. Zbývá zaškrtnout, že nejste robot a klik-
nutím na ikonu „ověřit průkaz“ se dostanete k druhé-
mu kroku.
Druhým krokem je ověření vaší e-mailové adre-
sy. Tento krok má dvě fáze. Do kolonky vyplníte 
vaši e-mailovou adresu a pod ní kliknete na políčko 
„odeslat ověřovací e-mail“. Až vám na e-mail, který jste 
uvedli, přijde ověřovací kód, vyplníte ho do kolonky, 
která se objeví pod e-mailovou adresou (obr.2).
No a kliknutím na červené políčko „pokračovat“ pře-
jdete k dalšímu kroku.
Ověření mobilního telefonu je třetím krokem, který 
má jako předchozí opět dvě fáze. V první fázi zadáte 
do kolonky číslo vašeho telefonu a kliknete na políč-
ko „odeslat ověřovací SMS“. Na mobil, jehož číslo jste 
uvedli, vám SMSkou bude doručen ověřovací kód, 
který v druhé fázi podobně jako v předchozím přípa-
dě vyplníte do kolonky pod telefonním číslem. (obr.3) 
Tímto máte polovinu za sebou a můžete pokračovat.
Přicházíme ke čtvrtému kroku, kterým je nastavení 
hesla. Předpokládám, že tato činnost je všem známá. 
Zvolíte si heslo, kterým se do aplikace „Moje VZP“ bu-
dete přihlašovat. Heslo musí mít nejméně 8 znaků, 
musí obsahovat nejméně jedno malé a velké písmeno 
a nejméně jednu číslici. Pro kontrolu musíte heslo v 
druhé kolonce zopakovat (obr.4), a pak můžete kliknu-
tím na červené políčko pokračovat dále.
Pátým krokem je nastavení způsobu ověření, aby byly 
vaše osobní údaje dostatečně chráněny, a jedná se 
o zatržení jedné z možností, na kterou vám budou 
zaslány přihlašovací údaje. Vyberete jednu z mož-
ností – buď vám budou přístupové údaje zaslány na 
adresu vedenou k zadanému číslu průkazu, která se 
po kliknutí na tuto možnost objeví částečně šifrovaná. 
Nebo můžete zvolit adresu jinou, kterou vyplníte do 
zobrazených kolonek.  Dokončíte registraci kliknutím 
na kolonku s názvem „dokončit registraci“.
Šestý krok za vás provede počítač, přijme vaše data a 
v horní zelené liště se objeví oznámení, že registrace 
proběhla úspěšně a ještě jako důkaz, že vše proběhlo 
správně, bude všech pět kroků označeno zeleným za-
tržítkem. (obr.6)
 
Nyní nezbývá než počkat, až vám na uvedenou adresu 
budou doporučeně zaslány přístupové údaje, kterými 
se přihlásíte do aplikace „Moje VZP“.  Termín doručení 
by neměl být delší než 14 dní a pak už si vesele může-
te brouzdat v systému. Můžete se podívat na to, jakou 
péči jste v poslední době čerpali, zobrazí se vám aktu-
ální rok a pak čtyři roky nazpět. V systému se položky 
objeví, jakmile je poskytovatel péče (např. váš lékař, 
nemocnice) pojišťovně vykáže – což může například 
u nemocnic trvat i dva tři měsíce. Aby se ve výčtu šlo 
snadno vyznat, jsou výkony 350 odborností rozděleny 
dle segmentu do padesátky větších skupin. Pokud na-
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2.

3.



Aktuálně

víc užíváte léky, máte možnost si je zobrazit a rovnou 
se prostřednictvím prokliku na stránky lékového ústa-
vu podívat na příbalový leták a další údaje o léčivu.

Ve výčtu jsou přitom i regulační poplatky a také kapi-
tační platby, které ale stojí mimo hlavní seznam a je 
u nich rovnou vysvětlivka. VZP se vám snaží vysvětlit, 
co je to za platbu. Můžete například uvidět, že jste byli 
u praktického lékaře, i když jste tam nebyli. Vysvětliv-
ky jsou také u řady dalších bodů, abyste měli vždy po 
ruce návod a nemuseli nikam volat či chodit.

VZP SLIBUJE, ŽE DO BUDOUCNA PŮJDE SLE-
DOVAT I NABÍDKY BENEFITŮ

Portál ovšem do budoucna nezůstane jen u stávají-
cích funkcí. Pokud pojištěnec zjistí, že ve vykázané 
péči něco nesedí, bude moci již brzy rovnou v systé-
mu vznést námitku u každého výkonu, s nímž nesou-
hlasí – a rovnou zaklikne, proč má s danou položkou 
problém. Do měsíce by měla být možnost námitek. Ta 
je samozřejmě i dnes, pokud si zavoláte na call cent-
rum nebo si z webu stáhnete formulář. Ale počítá se i 
s elektronickou on-line podobou.

Následovat budou i další novinky. Do budoucna by 
pojišťovna chtěla do Moje VZP zakomponovat i be-
nefitní program. VZP dává klientům příspěvky na pre-
venci, klient tedy po přihlášení uvidí, na co má nárok 
a kolik ještě může čerpat. Ráda by klientům dala třeba 
informaci, že už dlouho nebyli na preventivní prohlíd-
ce nebo že jim vypršelo očkování. 

Přes aplikaci Moje VZP také bude pojišťovna schopna 
sdělovat informace, zda klient nezapomněl uhradit 
zdravotní pojištění, pokud jde o OSVČ, nebo aby ne-
musel na pobočku s tím, že změnil jméno, adresu a 
tak dále. I tyto věci tedy půjde komunikovat elektro-
nicky. Aplikaci by VZP ještě ráda dále rozšiřovala, ale 
jak se bude portál rozrůstat, bude záviset i na reakcích 
a požadavcích samotných klientů. 

Takže pokud jste klienti VZP, směle do toho. <<<

reklama

4.

5.

6.

Info-servis



19komorazt # 1  2017

GNATHOFLEX PREMIUM 
Krbec Dent s.r.o. 

>>> V tomto článku bychom Vám rádi nabídli mož-
nost jak rychle, snadno, funkčně a vysoce esteticky vy-
modelovat korunku nebo můstek v laterárním úseku 
chrupu.

Nejběžnějším způsobem je bezesporu modelace po-
mocí voskových prefabrikovaných předtvarů, které 
ovšem ne vždy plně odpovídají vašim požadavkům. 
Další možností, jak vymodelovat okluzní plošku, je 
samozřejmě sice osvědčená, ale poměrně pracná a 
časově náročná individuální modelace.

Nabízí se ještě další a to velmi zajímavá varianta. Jed-
ná se o práci s Gnathoflex Premium formičkami ve 
tvarech okluzních plošek premolárů a molárů, které 
vyrábí německá firma bredent. Jsou zhotoveny z ex-
trémně flexibilního teflon-silikonu, který odolává, bez 
jakékoliv změny, teplotám až do 250°C a umožňují 
zubnímu technikovi zhotovit okluzní plošky z vosku, 
kompozitních materiálů i keramiky.

A nyní stručný návod na to, jak s Gnathoflex formička-
mi pracovat? Pracovní model zhotovíme pomocí běž-
ných pracovních postupů. Doporučujeme zvýšit skus 
o 0,5mm, abychom vyrovnali sílu formičky. Při použití 
pro modelaci z vosku zhotovíme nejdříve kapničky, 
vybereme formičku, která odpovídá tvarem a velikostí 
nahrazovanému zubu a vykapeme ji modelovacím 
nebo okluzním voskem pro licí techniku. Jakmile vosk 
začne ve formičce mírně tuhnout, umístíme ji na pahýl, 
skousneme v artikulátoru a přikápneme ke kapničce. 
Formičku stáhneme poté, co vosk úplně ztuhne. Při-
pravenou okluzní plošku doplníme do požadovaného 
tvaru celoplášťové nebo fazetové korunky. V případě, 
že zhotovujeme můstek, umístíme mezi dvě již vymo-
delované korunky voskovou spojku, o kterou opřeme 
vhodnou formičku naplněnou voskem.

Gnathoflexové formičky se dají využít také pro fazeto-
vání korunek a můstků ze světlem tuhnoucích kom-
pozitních materiálů. Na podbarvenou konstrukci na-
neseme základní dentinové a krčkové vrstvy, formičku 
naplníme světlem tuhnoucím kompozitním materiá-
lem (doporučujeme použití crea.lign materiálu firmy 
bredent), přiložíme na požadované místo, skousneme 
v artikulátoru, domodelujeme a necháme zpolymero-
vat. Polymerujeme i s formičkami, které jsou schopny 
propouštět světelnou energii polymerační lampy. S vyu-
žitím formiček je možné zhotovovat i provizorní korunky 
a můstky jak z LC materiálů, tak i z teplem polymeri-
zujících hmot.

Dále je možné je aplikovat i při práci s keramickými 
hmotami. V tomto případě je ovšem nutné formičky 
před použitím izolovat. K tomuto účelu nejlépe po-
slouží nepatrné množství izolačního prostředku Isof-
lex if. Před hlavním pálením naneseme na konstrukci 
dentinové a krčkové hmoty a ponecháme si prostor 
pro okluzní plošky. Naplníme formičku keramickou 
hmotou, umístíme ji na připravené místo, skousneme, 
domodelujeme a dostatečně odsajeme vlhkost. Sej-
meme formičku a vypálíme. Při práci s keramickými 
hmotami je samozřejmě potřeba počítat s kontrakcí 
při vypalování, je tedy nutné zvýšit skus.

Nastínili jsme vám využití Gnathoflex formiček, které do-
kážou ušetřit nejen váš čas, ale i materiál, zpříjemní vaši 
práci a pomohou vám docílit dokonalého výsledku. <<<

PR - článek



20 komorazt # 1  2017

Info-servis

UKONČENÍ ČINNOSTI OSVČ A S.R.O.
>>> Nic netrvá věčně a život přináší změny. Tak lze asi 
nejobecněji charakterizovat příčiny ukončení podnika-
telské a jiné samostatné výdělečné činnosti fyzických 
osob. Konkrétních důvodů totiž může být pestrá paleta, 
například odchod do důchodu, péče o potomka, zdra-
votní problémy, převedení podnikání z fyzické osoby 
na osobu právnickou, nalezení klidnějšího zaměst-
naneckého poměru, úmrtí, přetlak konkurence nebo 
přecenění vlastních schopností, soudní zákaz podnika-
telské činnosti atd. Ať tak či onak, pokud fyzická osoba 
svou podnikatelskou činnost definitivně ukončí, měla 
by si uvědomit související povinnosti, které jsou jednak 
oznamovací vůči příslušným správním orgánům, a jed-
nak finanční na poli daní z příjmů. Ukážeme si ve struč-
nosti, jak to vše správně zvládnout. 

KRAJSKÝ ÚŘAD

Pokud podnikáte jako OSVČ a chcete ukončit čin-
nost, tak prvním krokem je podání žádosti o zrušení 
registrace poskytovatele zdravotních služeb na pří-
slušný krajský úřad. Toto musíte provést dle zákona 
o zdravotních službách podáním písemné žádosti 
60 dnů přede dnem plánovaného ukončení činnosti. 
Na základě této žádosti vydá krajský úřad rozhodnutí 
o zrušení registrace, které je zpoplatněno správním 
poplatkem 150,- Kč a bude vám zasláno v písemné 
formě. Zároveň krajský úřad toto rozhodnutí zasílá na 
vědomí Finančnímu úřadu, Okresní správě sociálního 
zabezpečení, pojišťovnám a ÚZISu, ale POZOR toto je 
posíláno pouze jako informativní zpráva a krajský úřad 
doporučuje odhlášení na zmíněných úřadech provést 
osobně opět formou žádosti. 

OSVČ, které ukončí během roku svoji samostatnou vý-
dělečnou činnost, musí tedy v zákonné oznamovací 
lhůtě, oznámit ukončení samostatné výdělečně čin-
nosti na předepsaném formuláři u své zdravotní po-
jišťovny, místně příslušné OSSZ a na finančním úřadu. 

OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 
(OSSZ)

Ukončení podnikání, resp. samostatné výdělečné čin-
nosti musí OSVČ oznámit příslušné okresní správě so-
ciálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“), a to do 8. dne 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci ukonče-
ní činnosti, (lze využít tiskopis „Oznámení o ukončení 
samostatné výdělečné činnosti“ uveřejněný na webo-
vých stránkách ČSSZ, který je možné podat písemně 
(osobně/poštou) nebo elektronicky). Stanoví to § 48 
zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění so-
ciálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. 
Nebuďte k těmto věcem laxní, protože za porušení 
této povinnosti může příslušná OSSZ uložit OSVČ po-
kutu až do výše 10.000 Kč. 

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

Obdobnou oznamovací povinnost má OSVČ rovněž 
vůči své zdravotní pojišťovně, ovšem § 10 odst. 3 zá-
kona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 
ve znění pozdějších předpisů, stanoví lhůtu pouhých 
8 dnů od ukončení činnosti. Za nesplnění této ozna-
movací povinnosti může příslušná zdravotní pojišťov-
na uložit OSVČ pokutu až do výše 10.000 Kč. Na rozdíl 
od sociálního pojištění, které není povinné a pojistné 
se platí jen z dosažených příjmů, vzniká u zdravotního 
pojištění obecně problém s tím, že pojištěnec (až na 
výjimky týkající se jeho působení v zahraničí) musí být 
trvale v České republice zdravotně pojištěn. S tím je 
spojena povinnost platit pojistné na zdravotní pojiš-
tění. Pokud jej dotyčná fyzická osoba přestane platit 
coby OSVČ, a plátcem pojistného za ní není ani za-
městnavatel ani stát (např. z titulu pobírání důchodu 
nebo péče o malé děti), bude muset platit pojistné 
jako osoba bez zdanitelných příjmů, a to měsíčně ve 
výši 13,5 % z minimální mzdy, tj. 1.485 Kč. 

Ukončením činnosti přestává být občan považován 
za OSVČ a nemusí proto již platit zálohy na sociální ani 
zdravotní pojištění. Za kalendářní rok, kdy podnikání 
ukončil, podá OSVČ standardně Přehled o příjmech 
a výdajích v obvyklé lhůtě pro podání daňového 
přiznání, a vyrovná pojistnou povinnost vůči nositeli 
pojištění.
Podnikatel, který končí činnost OSVČ a má zaměst-
nance, musí na příslušných odděleních zdravotní po-
jišťovny a OSSZ (KSSZ) zaměstnance odhlásit a zkon-
trolovat, zda jsou za ně podány měsíční přehledy a 
uhrazeny odvody. 

FINANČNÍ ÚŘAD

Ukončení podnikání představuje skutečnost, kterou je 
OSVČ povinna oznámit také svému finančnímu úřadu, 
a to do 15 dnů, což se dovozuje z ustanovení § 127 
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zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. V případě, že je 
ukončeno podnikání fyzické osoby k 31. 12. a zdaňo-
vací období se týká celého roku, není důvod pro oka-
mžité podání daňového přiznání. Daňová povinnost 
se v tomto případě vypořádá standardně v rámci da-
ňového přiznání za celé zdaňovací období, tj. např. u 
daně z příjmů za kalendářní rok do tří měsíců po jeho 
uplynutí (tedy standardně do 1. dubna) nebo v pro-
dloužené lhůtě až o další tři měsíce (pokud přiznání 
zpracovává a předkládá daňový poradce). Obdobně 
je tomu také u jiných daní. V případě, že je zdaňovací 
období kratší než 1 rok, podává se daňové přiznání do 
25 dnů po uplynutí zdaňovacího období. Tuto lhůtu 
nelze prodloužit. 

Co se stane, když oznámení neučiníte
V případě, že byste toto oznámení neučinili anebo 
učinili později a přestali byste platit zálohy na zdravot-
ním a sociálním pojištění, tak v počítačovém systému 
zdravotní pojišťovny i OSSZ budete nadále vedeni jako 
OSVČ s povinností platit měsíční zálohy. Vznikne dluh 
na pojistném a penále. Za neplnění oznamovací po-
vinnosti může být uložena uvedenými institucemi i 
vysoká pokuta.

Archivace dokladů
Při ukončení podnikání OSVČ nepříjemně chybují v 
tom, že se příliš horlivě a bezhlavě zbavují všeho, co 
s jejich podnikáním souviselo, zejména všemožných 
dokladů. Což se jim ale může vymstít, protože jednak 
zvláštní právní předpisy stanoví minimální archivač-
ní lhůty, a jednak se při následné kontrole správcem 
daně, OSSZ nebo zdravotní pojišťovnou mohou do-
stat do důkazní nouze. Doměřit daň je totiž možno 
minimálně po dobu tří let, právo předepsat dlužné 

pojistné na zdravotní pojištění se promlčí minimálně 
až po pěti letech a na sociální pojištění dokonce až po 
10 letech. Na tom nic nemění skutečnost, že podniká-
ní OSVČ již skončilo. 
Jednotlivé minimální doby úschovy dokladů stanoví 
věcně příslušené zvláštní právní předpisy.
Nezapomeňte, že své podnikání musíte uzavřít 
také účetně – tedy vypořádat pohledávky, zá-
soby, dlouhodobý majetek a tak podobně. S tím 
vám pomůže účetní, případně daňový poradce. 
Každopádně nezapomeňte za rok, po jehož část 
jste ještě podnikali, podat poslední daňové při-
znání a přehledy pro sociálku a zdravotní pojiš-
ťovnu. 

VÝMAZ Z REGISTRU VÝROBCŮ ZDRAVOT-
NICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Rovněž máte povinnost odhlásit se z registru zdra-
votnických prostředků, a tím učinit výmaz vaší osoby 
registrované jako výrobce. Tato povinnost platí i pro 
právnické osoby. Výmaz z registru zdravotnických pro-
středků se provádí přes váš uživatelský účet, do které-
ho se musíte přihlásit a pod ikonkou „RZPRO“ a další 
ikonkou „Osoby“ najdete v menu na levé straně pod 
akcemi příkaz „výmaz osoby“.
Toto jste povinni učinit do 30 dní po ukončení čin-
nosti, protože zákon o zdravotnických prostředcích 
stanovuje že: V případě změny údajů uvedených v re-
gistraci je výrobce, zplnomocněný zástupce, dovozce, 
distributor, osoba provádějící servis, zadavatel klinic-
ké zkoušky nebo notifikovaná osoba povinna do 30 
dnů Ústavu ohlásit změnu těchto údajů elektronicky 
prostřednictvím Registru zdravotnických prostředků. 
Ohlášení změny údajů musí obsahovat registrační 
číslo přidělené Ústavem a aktualizaci údajů, které se 
změnily. Ústav provede změnu registrace bez zbyteč-
ného odkladu.
Touto změnou je samozřejmě myšlen i výmaz osoby 
z registru, protože další paragraf zákona říká, že: Na 
žádost výrobce, zplnomocněného zástupce, dovozce, 
distributora, osoby provádějící servis, zadavatele kli-
nické zkoušky nebo notifikované osoby provede Ústav 
výmaz osoby z Registru zdravotnických prostředků.

PRÁVNICKÁ OSOBA TO MÁ SLOŽITĚJŠÍ

Samozřejmě i u společností s ručením omezeným 
může v praxi nastat situace, kdy mají společníci zájem 
ukončit činnost společnosti a společnost zrušit a zli-
kvidovat. Taková likvidace se označuje jako likvidace 
dobrovolná. Zákon upravuje i povinnou likvidaci, kte-
rou nařizuje soud zpravidla v důsledku porušení urči-
tých povinností ze strany společnosti (viz § 172 nové-
ho občanského zákoníku, dále jen „NOZ“).
 
Proces likvidace je třeba odlišit od případů, kdy se spo-
lečnost sice zruší, ale její jmění přechází na právního 
nástupce (např. v případě fúze). V takovém případě 
proces likvidace neprobíhá.
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Procesem dobrovolné likvidace společnosti se 
společnost zrušuje v následujících případech: 
•  uplynutím doby, na kterou byla založena (tedy v pří-
padě, kdy by společnost byla založena na dobu určitou),
• dosažením účelu, pro který byla založena (pokud 
byla založena ke konkrétnímu účelu),
•  dnem určeným zákonem nebo právním jednáním o 
zrušení společnosti, jinak dnem jeho účinnosti (to platí 
zejména pro případy, kdy valná hromada rozhodne o 
zrušení společnosti),
•  dnem právní moci rozhodnutí orgánu veřejné moci, 
pokud se nestanoví v rozhodnutí den pozdější (to platí 
zejména pro případy, kdy o zrušení společnosti a na-
řízení její likvidace rozhodne soud – viz § 172 NOZ).

Právní úprava likvidace je obsažena obecně pro 
všechny právnické osoby v § 187 a násl. NOZ. Speciální 
ustanovení o zrušení společnosti s ručením omeze-
ným jsou obsažena v § 241 a § 242 zákona o obchod-
ních korporacích (dále jen „ZOK“) a v § 37 až § 39 ZOK 
nalezneme úpravu likvidačního zůstatku.
 Účelem likvidace je vypořádat majetek zrušené spo-
lečnosti, vyrovnat dluhy věřitelům a naložit s tzv. likvi-
dačním zůstatkem v souladu se zákonem. 

Rozhodnutí o zrušení společnosti
Prvním krokem při ukončení činnosti společnosti je 
rozhodnutí o jejím zrušení a vstupu do likvidace. Toto 
rozhodnutí patří do působnosti valné hromady pou-
ze v případě, že tak určuje společenská smlouva. Po-
kud společenská smlouva nesvěřuje valné hromadě 
pravomoc rozhodovat o zrušení společnosti, je třeba 
dohody společníků o zrušení společnosti (§ 241 odst. 
1 ZOK).
 
Usnesení valné hromady o zrušení společnosti s likvi-
dací musí být přijato alespoň dvoutřetinovou většinou 
hlasů všech společníků, nepožaduje-li společenská 
smlouva vyšší většinu, a musí být osvědčeno notář-
ským zápisem (§ 171 odst. 1 písm. d) a § 172 odst. 1 
ZOK). Také případná dohoda společníků musí mít for-
mu notářského zápisu (§ 241 odst. 1 ZOK). 

Likvidátor
Společně s rozhodnutím o zrušení společnosti je třeba 
„povolat“ likvidátora. Volba a odvolání likvidátora patří 
do působnosti valné hromady, určí-li tak společenská 
smlouva (§ 190 odst. 2 písm. d) ZOK). Pokud tak spo-
lečenská smlouva neurčuje, náleží dle převažujících 
odborných názorů pravomoc jmenovat likvidátora 
jednateli. Nebude-li likvidátor jmenován, vykonává 
jeho působnost jednatel (§ 189 odst. 2 NOZ).
 
Likvidátorem může být jen osoba způsobilá být čle-
nem statutárního orgánu, tj. musí být plně svéprávná 
a bezúhonná ve smyslu § 6 živnostenského zákona, 
nesmí u něj nastat skutečnost, jež je překážkou pro-
vozování živnosti dle ustanovení § 8 živnostenského 
zákona, ani překážka pro výkon funkce podle § 38l 
obchodního zákoníku. Likvidátor nabývá okamžikem 

svého jmenování působnosti statutárního orgánu 
společnosti.
Likvidátor je povinen navrhnout bez zbytečného od-
kladu po zrušení společnosti s likvidací zápis vstupu 
do likvidace do obchodního rejstříku (§ 187 odst. 2 
NOZ). Návrh na zápis podléhá poplatkové povinnosti 
2.000 Kč, případně je možné provést zápis přímým zá-
pisem prostřednictvím notáře. 

Uzavření knih, sestavení účetních závěrek
Ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace je jed-
natel povinen sestavit mimořádnou účetní závěrku 
a uzavřít účetní knihy. Pokud jednatel účetní závěrku 
bez zbytečného odkladu nesestaví, přechází tato po-
vinnost na likvidátora.
 
Likvidátor pak ke dni vstupu společnosti do likvidace 
otevře účetní knihy a sestaví zahajovací rozvahu a sou-
pis jmění právnické osoby. Soupis jmění pak vydá pro-
ti úhradě nákladů každému věřiteli, který o to požádá 
(§ 199 odst. 2 NOZ). 

Oznámení vstupu do likvidace známým vě-
řitelům, zveřejnění oznámení
Likvidátor se seznámí s věřiteli především kontrolou 
účetní dokumentace a oznámí všem známým věřite-
lům vstup společnosti do likvidace.
Likvidátor dále zveřejní bez zbytečného odkladu nej-
méně dvakrát za sebou alespoň s dvoutýdenním od-
stupem oznámení o vstupu společnosti do likvidace 
společně s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své po-
hledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce 
od druhého zveřejnění (§ 198 odst. 2 NOZ). Oznámení 
se zveřejňuje v Obchodním věstníku. 

Podání řádného daňového tvrzení
Společnost je povinna do 30 dnů ode dne vstupu do 
likvidace podat řádné daňové tvrzení za část zdaňo-
vacího období, která uplynula přede dnem vstupu do 
likvidace (§ 240c odst. 2 daňového řádu). 

Případné podání insolvenčního návrhu
V případě, že likvidátor v průběhu likvidace zjistí, že 
společnost je v úpadku, podá bez zbytečného od-
kladu insolvenční návrh (§ 200 NOZ). Společnost by 
byla v úpadku, pokud by měla více věřitelů a zároveň 
peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě 
splatnosti a zároveň tyto závazky nebyla schopna pl-
nit, nebo by byla předlužena (o předlužení jde tehdy, 
má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků pře-
vyšuje hodnotu jeho majetku).
 
Nepodal-li by likvidátor návrh, odpovídal by věřiteli za 
škodu nebo jinou újmu způsobenou porušením této 
povinnosti. Společnost by vstoupila opět do likvidace 
pouze v případě, že by se po skončení insolvenčního 
řízení objevil nějaký majetek (§ 173 odst. 2 NOZ). 

Zpeněžení likvidační podstaty
Likvidátor musí činit všechny kroky k tomu, aby zpeně-
žil likvidační podstatu (tj. majetek společnosti). Pokud 
se likvidátorovi nepodaří celou likvidační podstatu 
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zpeněžit, vyrovná z částečného výtěžku přednostně 
náklady a pohledávky z první a pak z druhé skupiny 
(není-li možné plně vyrovnat pohledávky v téže skupi-
ně, uspokojí se poměrně). Poté likvidátor nabídne vě-
řitelům pohledávek třetí skupiny likvidační podstatu k 
převzetí na úhradu dluhů (§ 202 odst. 1 NOZ).
 
První skupinou jsou náklady likvidace (zejména odmě-
na likvidátora, případně náklady související se zveřej-
ňováním oznámení, náklady související se sestavením 
zahajovací rozvahy a soupisu jmění právnické osoby), 
druhou skupinou jsou pohledávky zaměstnanců a tře-
tí skupinou jsou pohledávky ostatních věřitelů. Věřite-
li, který je podle jiného zákona věřitelem zajištěným, 
však vždy náleží uspokojení z jistoty, kterou byla jeho 
pohledávka zajištěna (§ 204 odst. 2 NOZ).
 
Pokud by se likvidátorovi nepodařilo v přiměřené 
době zpeněžit likvidační podstatu ani zčásti, anebo 
nejsou-li z částečného výtěžku pohledávky první a 
druhé skupiny zcela vyrovnány, likvidátor nabídne 
likvidační podstatu k převzetí všem věřitelům (§ 202 
odst. 2 NOZ). 

Vypracování konečné zprávy o průběhu 
likvidace, návrhu na použití likvidačního 
zůstatku a účetní závěrky
Jakmile likvidátor dokončí vše, co předchází naložení 
s likvidačním zůstatkem nebo předání likvidační pod-
staty podle § 202 NOZ nebo oznámení podle § 204 
NOZ, vyhotoví konečnou zprávu o průběhu likvidace, 
v níž uvede alespoň, jak bylo s likvidační podstatou 
naloženo, a popřípadě také návrh na použití likvidač-
ního zůstatku.
 K témuž dni sestaví likvidátor účetní závěrku a uzavře 
účetní knihy. V účetní závěrce vykáže společnost zá-
vazek vůči státnímu rozpočtu ve výši splatné daňové 
povinnosti. 

Likvidační zůstatek je čistý majetkový zůstatek, jenž 
vyplyne z vypořádání likvidační podstaty a vyrovná-
ní dluhů věřitelům – tj. nevzniká, pokud je likvidace 
ukončena převzetím likvidační podstaty věřiteli nebo 
odmítnutím převzetí likvidační podstaty věřiteli.
 
Výše, jakou se společník podílí na likvidačním zůstat-
ku, může být zcela určena společenskou smlouvou 
(§ 38 odst. 3 ZOK). Pokud společenská smlouva výši 
podílu neupravuje, rozdělí se likvidační zůstatek mezi 
společníky nejprve do výše, v jaké splnili svou vklado-
vou povinnost.
 
Nestačí-li likvidační zůstatek na toto rozdělení, podí-
lejí se společníci na likvidačním zůstatku v poměru k 
výši svých splacených či vnesených vkladů (§ 37 odst. 
2 ZOK). Naopak zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí 
mezi společníky podle jejich podílů (§ 38 odst. 1 ZOK).
 
Konečnou zprávu o průběhu likvidace, návrh na po-
užití likvidačního zůstatku a účetní závěrku předloží 
likvidátor nejvyššímu orgánu společnosti (tj. valné 
hromadě). 

Otevření účtů majetku a závazků a zaúčtová-
ní vypořádání daňové povinnosti a vyplacení 
podílů společníků na likvidačním zůstatku
Ke dni následujícímu po dni zpracování návrhu na 
rozdělení likvidačního zůstatku otevře likvidátor spo-
lečnosti znovu účty majetku a závazků a zaúčtuje vy-
pořádání daňové povinnosti a vyplacení podílů spo-
lečníků na likvidačním zůstatku.
 
V případě, že není účtováno o dodatečných výsledko-
vých operacích, není nutno již sestavovat účetní zá-
věrku ke dni podání návrhu na výmaz společnosti z 
obchodního rejstříku. 

Schválení konečné zprávy o průběhu lik-
vidace, návrhu na použití likvidačního zů-
statku a účetní závěrky
O schválení účetní závěrky rozhoduje valná hromada. 
Konečnou zprávu o průběhu likvidace a návrh na po-
užití likvidačního zůstatku schvaluje valná hromada 
tehdy, jestliže jmenovala likvidátora, jinak toto opráv-
nění přísluší jednateli.
 
Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku by neměl být 
schválen, dokud nejsou uspokojena práva všech věři-
telů, kteří své pohledávky přihlásili včas podle § 198 
NOZ (v tom případě nelze vyplácet podíl na likvidač-
ním zůstatku ani ve formě zálohy, ani jej jinak použít).
 
Je-li pohledávka sporná nebo není-li ještě splatná, lze 
likvidační zůstatek použít, jen byla-li věřiteli poskytnu-
ta dostatečná jistota.
 
Není-li návrh použití likvidačního zůstatku schválen, 
rozhodne o jeho rozdělení soud na návrh likvidátora 
nebo společníka. Likvidátor zajistí uchování těchto 
dokumentů po dobu 10 let od zániku společnosti. 
Výmazu společnosti z obchodního rejstříku nebrání, 
pokud nebyly předmětné dokumenty schváleny. 

Podání řádného daňového tvrzení
Společnost je povinna podat řádné daňové tvrzení 
do 15 dnů ode dne zpracování návrhu na použití lik-
vidačního zůstatku, a to za část zdaňovacího období, 
která uplynula přede dnem zpracování tohoto návrhu 
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(§ 240c odst. 3 daňového řádu). 

Vyplacení likvidačního zůstatku
Likvidátor je povinen vyplatit podíl na likvidačním zů-
statku bez zbytečného odkladu po schválení návrhu 
na použití likvidačního zůstatku. Podíl na likvidačním 
zůstatku se zdaňuje zvláštní sazbou daně ve výši 15 % 
z podílu na likvidačním zůstatku společníka, snížené-
ho o nabývací cenu podílu, je-li plátci (tj. společnosti) 
poplatníkem prokázána (§ 36 odst. 2 písm. f) zákona o 
daních z příjmů).
Pokud společnost vydala kmenové listy, je nutné je na 
výzvu likvidátora společnosti vrátit. Právo na vyplace-
ní podílu na likvidačním zůstatku vzniká v takovém 
případě až vrácením kmenových listů společnosti. 

Zajištění souhlasu správce daně s výmazem
Společnost je povinna požádat o souhlas s výmazem 
společnosti z obchodního rejstříku správce daně, 
u kterého je registrována. Tato žádost nepodléhá 
správnímu poplatku. Správce daně před vydáním 
souhlasu s výmazem rovněž zkontroluje, zda z vypla-
ceného podílu na likvidačním zůstatku byla sražena 
a odvedena daň.
 

Vydal-li správce daně zamítavé rozhodnutí k žádosti 
daňového subjektu o souhlas s výmazem, lze žádost 
opakovat po uplynutí jednoho měsíce ode dne, kdy 
bylo zamítavé rozhodnutí daňovému subjektu doru-
čeno. Není-li o žádosti o souhlas s výmazem vydáno 
rozhodnutí do dvou měsíců ode dne jejího podání, 
má se za to, že byl souhlas udělen (§ 238 daňového 
řádu). 

Skončení likvidace, návrh na výmaz společ-
nosti z obchodního rejstříku
Likvidace končí použitím likvidačního zůstatku, pře-
vzetím likvidační podstaty věřiteli nebo jejím odmít-
nutím. Do 30 dnů ode dne skončení likvidace podá 
likvidátor návrh na výmaz společnosti z obchodního 
rejstříku. K tomuto návrhu je rovněž třeba přiložit sou-
hlas správce daně, případně důkaz, že se k žádosti ne-
vyjádřil ani do dvou měsíců ode dne podání žádosti 
(alespoň dodejka nebo kopie žádosti z podatelny fi -
nančního úřadu).
 
Návrh na výmaz podnikatele z obchodního rejstříku je 
osvobozen od poplatkové povinnosti. Výmazem spo-
lečnosti z obchodního rejstříku společnost zaniká. <<<
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Dr. Martin Gollner - Dentalzentrum Bayreuth
Jaromír Tříska DiS.- Oral Design Stefan Picha

CREATION ZI-CT
ESTETIKA VE FRONTÁLNÍ OBLASTI

>>> V následujícím případě si ukážeme individuální 
vrstvení na zirkonové konstrukci ve frontalní oblas-
ti. Použita byla nová vysokotavitelná keramika Willi 
Geller Creation Zi-CT.

Pacient neměl založený zub 12. Po úspěšném ukonče-
ní ortodontické léčby byl zaveden implantát Camlog 
3,8. Vzhledem k vysokým estetickým nárokům paci-
enta, byla k následnému ošetření použita okluzálně 
šroubovaná, keramikou fazetovaná korunka, tzv. hyb-
ridní abutment skládající se z titanové baze (Camlog 
3,8) a individuálně designované zirkonové konstrukce 
(3 Shape). Vše na základě diagnostického Wax-upu 
podle něhož byla předbězně zhotovena implantolo-
gická šablona.

Po zahojení implantátu a nasazení  vhojovacího váleč-
ku byla vybrána barva. (obr.1)

Zirkonová konstrukce (Metoxit) byla nejdříve opísko-
vána čistým Al2o3(Shera) o velikosti zrna 50 mikronů  
za tlaku 1Mpa pod úhlem 45 stupnů. Tímto krokem 
odstraníme povrchové napětí na konstrukci a usnad-
níme si stejnoměrné nanášení barev, popř. Frame 
shade. Jedná se fl uorescentní podkladový materiál, 
zlepšující vazebné spojení keramiky, který se nanáší 
ve velmi tenké vrstvě. Po vypálení byla tato vrstva 
opět lehce opískována a charakterizována barvami 
Make Up Neo - např. Olive, Blau, Orange.  Vrstvení 
bylo upraveno podle opacity, translucence a barev-
ného tónu sousedních zubů.  V tomto případě se 
jedná o velmi translucentní zuby s výraznými kalci-
fi kačními skvrnami. 

Jako první byl nanesen opakní dentin. V oblasti krč-
ku je vzhledem ke stínu dásně obecně nízká světlost, 
a proto byla pomocí OD 32 vytvořena požadovaná 
světlost a současně barevná intenzita korunky. Poté 
bylo z dentinové hmoty naneseno tělíčko zubu z mixu 
DA1 a krčkových translucentů (HT 54, HT 52) a dále byl 
navrstven incizální talíř podle Gellera (S58, HT54, SI03). 
Následovalo jemné nanášení mamelonů (Mi 63, Mi 
65,Make In Neo, SI04, HT54) se zřetelem na 3D struktu-
ru a jejich převrstvení translucenty (Ti3, Ti4, OT,HT52) a 
enamelovými hmotami (S58, SI02, SI03), aby se vyvolal 
dojem z hloubky. Po prvním dentinovém pálení byla 
korunka vyzkoušena v ústech pacienta.

1.

Pilíře Cast-On

Báze BioCam®

Pilíře Cast-On nejsou k dispozici pro systémy 
CAMLOG® a 3iTM Certain®. 

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

Individuální řešení LASAK

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

 Protetické řešení na míru pacientovi

 Průběh gingivální části respektující vhojovací válečky

 K dispozici pro tyto systémy:
LASAK BioniQ®

LASAK IMPLADENT®

3iTM Certain®

Astra Tech®

CAMLOG®

NobelActive®

NobelReplace®

Straumann®
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V tomto okamžiku ještě nemáme definitivní tvar a 
barvu, přesto už můžeme hodnotit délku incize, roz-
sah labiální plošky, konturování v krčkové oblasti a 
soulad s gingivou. Dále je třeba přezkoušet funkci a 
estetický dojem z práce. V daném případě bylo potře-
ba upravit kontury v oblasti krčku. (obr.2)

Při korekčním pálení byly vrstveny enamely a translu-
centy pro posílení opacity a barevné harmonie ve 
tvaru. Po vypracování základních kontur, perykymat 
a hlavních světelných lišt, byla vypálena glazura. Bílé 
flíčky byly imitovány barvami Make Up Neo (Eggshell, 
White). V případě potřeby korekčního pálení po glazuře 
při nižší teplotě, je možné použít nízkotavitelnou zirko-
novou keramiku Willi Geller Creation ZIF (820 st. Celsia). 
Leštící pastou, gumou a kartáčky nastavíme stupeň po-

žadovaného lesku a homogenitu povrchu. (obr.3)

Dokončená zirkonová konstrukce a titanová base byly 
nabondovány a definitivně slepeny pomocí Multilink 
Implant (Ivoclar Vivadent). Přebytečný cement byl od-
straněn, spoj vygumován a vyleštěn, aby byla zajiště-
na dlouhodobá stabilita marginálního parodontu.
K docílení vynikajícího výsledku je potřeba vyzdvih-
nout význam týmu jako celku. A díky použití kvalitní 
fazetovací keramiky Willi Geller Creation bylo možné 
vyrobit přirozenou náhradu. (obr.4)

Willi Geller Creation ZI-CT je přírodní vysokotavitelná 
keramika (905 st. Celsia) s obsahem leucitového krys-
talu vhodná nejen na fazetování zirkonových kon-
strukcí, ale také na venéry vypalované na žáruvzdor-
ném pahýlu, nebo platinové folii.

Jaromír Tříska, DiS.
je diplomovaný zubní technik, registrovaný v Komoře zubních techniků České republiky.

Od léta 2002 do jara 2014 pracoval v rodinné zubní laboratoři Stona v Kaznějově u Plzně.
Od začátku se specializoval na fi xní protetiku a svoje znalosti si rozšiřoval na kurzech v Čechách a v zahraničí. 
V roce 2008 absolvoval společně s bratrem Pavlem dentální akademii BEGO v Brémách. Zúčastnil se mnohých 
přednášek, kurzů a hands-on akcí Mistrů zubní techniky, např.: A. Nolte, N. Wetzler, N. Aiba, N. Vlachopoulus, P. 
Kriška, R. Deselaers, S. Hein, S. Picha.

Od března 2014 žije v Německu a pracuje v zubní laboratoři                     Stefan Picha
v Nürnberg-Fürth, kde objevil novou dimenzi zubní techniky.

2.

3.

4A. 4B.Obr. 4: 
A -foto před ošetřením
B- foto po ošetření
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CREATION ZI-CT
the Fine Art of Ceramics
B R I L A N T N Í  C R E AT I O N  Z I - C T
• vysokotavitelná keramika 910 °C s homogenní krystalickou strukturou, vysokou

 odolností a pevností vazby

• extrémně nízké smrštění - méně korekčních pálení

• leucitové krystaly zajišťují přirozenou reprodukci barev a světelnou dynamiku

• více než 10-ti letá zkušenost z praxe

Creation Will i Geller - prostě geniální
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CERCON CERAM KISS BARVENÁ  
CELTRA DUO STAINS
Darko Mehun, C.d.t., OPL CEE

>>> Mnoho publikací se zabývá morfologií, protože 
ta je základem výuky zubních techniků na odborných 
školách. Existuje mnoho přístupů, okluzní návrhy od 
různých autorů, studie o designu předních zubů a jejich 
mezičelistních vztahů, pacientův věk, tělesný vzhled, 
atd.  Na druhou stranu se můžeme dozvědět mnoho o 
barvě v teoretickém smyslu, ale nedozvíme se jak jí ve 
skutečnosti docílit. A toto je umění. Je to právě to, co od-
lišuje člověka od člověka, technika od technika, dobrou 
práci od práce excelentní. Na následujících dvou příkla-
dech se pokusím ukázat způsob dosažení barvy pomocí 
materiálů, které mi k tomu pomohou.

Nejprve se zaměřím na použití přirozených vlastností 
dentálních keramik. Poté představím nový a moderní 
materiál, který oklame naše oči a vytvoří iluzi něče-
ho, co ve skutečnosti neexistuje.  K řešení estetických 
problémů mých pacientů v každodenní praxi pou-
žívám Cercon Ceram KISS, a v poslední době jsem 
si neuvěřitelně usnadnil práci používáním nové ge-
nerace barev, v pastové formě, nazývané Celtra duo 
stains. KISS byl jako koncept představen na trhu před 
mnoha lety a tento fakt hovoří o jeho kvalitě a spo-
lehlivosti, takže se nyní nebudu příliš zabývat jeho 
technickými, nebo jinými charakteristikami, na rozdíl 
od Celtra duo stains.

Používáním nové generace barev v pastách,  Celtra 
duo stains, jsem si velmi ulehčil práci. Tyto materi-
ály jsou poslední generací, která je díky inovaci při 
výrobě, vhodná pro dobarvování všech druhů den-
tálních keramik. Liší se od „klasických“ barev vysokou 
fluorescencí, díky které získává zub skutečný vzhled 
a přizpůsobuje se  přirozenému zubu, chromatický 
vliv ovlivňuje naši práci při odrážející vlnové délce 
od 400 do 500 nm. Na rozdíl od jiných podobných 
výrobků konkurenčních výrobců nezvětšují výsledný 
tvar. Nanášejí se v tenké vrstvě a není třeba žádné 
další vrstvy glazury.

Celtra duo stains byly nejdříve vyrobeny pro charak-
terizaci presovacích materiálů jako je lithium silikát a 
zirkonium oxid v plně anatomickém tvaru, ale jak jsem 
již zmiňoval, lze je použít na jiné keramické systémy, 
protože jejich vypalovací teplota je nastavitelná na vy-
palovací teplotu daného materiálu, na který jsou na-
neseny. To je výhoda, protože je není možné přepálit.

KONKRÉTNÍ PREZENTACE
Obrázek 1  celopresovaná inlej.

PR-článek

Presovaným materiálem je peleta P1 z Cergo press 
systému. Při prvním pohledu vidíme, že inlej je příliš 
světlá, ale ke konečné úpravě tvaru použijeme Body 
3 a Violet z Celtra duo stains systému a pouze leh-
kým dotekem v incizi barvou Incisal 1. A to je vše.

Obrázek 2, vytvořen v laboratoři, ukazuje situaci v 
ústech před nacementováním. Svým tvarem je fa-
zeta poněkud větší, dle přání pacienta, k odstranění 
diastemy, ale barva perfektně splynula s přirozeným 
zubem. Další příklad dokazuje tvrzení, které jsem 
zmiňoval dříve. K předejetí devitalizace pahýlu a 
oslabení v oblasti s malým palatovestibulárním pro-
storem, potřeme lakem vestibulárně (a palatinálně). 
Pokud použijeme podruhé, situace se vestibulárně 
zkomplikuje.

Přirozený zub má základní chroma a také specifickou 
hloubku. (obr.3) K dosažení specifické hloubky, za nor-
málních okolností, potřebujeme nanést tenkou vrstvu 
keramiky. U našeho příkladu tomu tak není. Toto není 
problém, ale fakt, se kterým se musí pracovat a brát 
ho jako výzvu. Samozřejmě musíme být obeznámeni 
s charakteristikou materiálů, které nám vyřeší situaci. 

2.

1.
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Pozorováním této skutečnosti jsem chtěl vytvořit 
barvu „zevnitř“, zvolil jsem tedy vrstevní na normálně 
„mrtvý“ materiál, zirkonium oxid, vytvořil jsem fluo-
rescenční jádro, které zirkonoxidu dalo živost. (obr.4)

Poté jsem použil Celtra duo stains pro dobarvení 
jádra do požadované barvy. Co ovšem samozřejmě 
chybělo, byla „specifická hloubka“, které jsem dosáhl 
normálním sklovinným materiálem (v tomto případě 
jsem použil S3). Výsledkem byl konečný tvar a poža-
dovaný efekt „specifické hloubky“. (obr.5) 

Situace v ústech není ideální, chybí „zrcadlový efekt“, 
ten není přítomný ani v přirozených zubech, ale po 
broušení se situace zlepší. (obr.6) 

Hlavní myšlenkou bylo vytvořit harmonii, ne symet-
rii. Jak bylo řečeno na začátku, krása je v barvě a tva-
ru, nikoliv v symetrii. Denně přicházíme v naší práci 
k rozlišným případům. Některé z nich jsou jednodu-
ché, některé trochu složitější, a některé velmi složité. 
Existují různé přístupy k řešení těchto situací. Některá 
řešení jsou jednoduchá, jako například nezhotovovat 
samostatnou korunku ve frontálním úseku, poslat do 
jiné laboratoře, brousit zdravý zub k zajištění symet-
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3. 4.

5.

6.

rie, nebo, stejně jako v mém případě se snažit pro-
blém vyřešit s velmi sporným výsledkem. 

Já osobně dávám přednost riskování a čelení výzvám, 
bez ohledu na to, že to zabere více času, energie a 
nervů (můj rekord ve zhotovení dvou solo korunek 
ve frontálním úseku je 14x) a uspokojení všech, kteří 
se účastní celého procesu. Zubní průmysl, s Dentsply 
na prvním místě, neustále nabízí lepší a lepší estetic-
ké materiály, a já jsem rád, že tomu tak je. <<<

Dodavatelem Ceramco3 a Celtra Stains pro Českou 
republiku je firma Schafferová spol. s.r.o.  
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ZTM Urszula Mlynarska 

VITA VM LC 
INDIVIDUÁLNÍ ESTETIKA KOMPOZITEM
ZTM Urszula Mlynarska 

1.Stav po úrazu
23letá pacientka měla jako šestnáctiletá nehodu na 
kole. Výsledkem byla traumatická fraktura na zubech 
11 a 21 bez porušení pulpy a dislokace. Vitální zuby 
byly ihned ošetřeny pomocí kompozita. Avšak rekon-
strukce nesplňovala ani dlouhodobou stabilitu, ani 
přirozený vzhled, a s tím pacientka nebyla spokojena. 
Jejím přáním bylo nechat se ošetřit vysoce esteticky 
a stabilně. Podle požadavků pacientky byly k restau-
rování zvoleny materiály VITA ENAMIC v kombinaci s 
VITA VM LC fl ow.

2.Určení barvy, preparace a zhotovení korunek
Výběr barvy byl proveden vzorníkem Vita 3D MASTER. 
Výsledek byl digitálně přezkoušen přístrojem VITA Ea-
syshade V. Byl zvolen blok VITA ENAMIC v barvě 1M2 
HT. WAX-UP na situačním modelu pomohl defi novat 
fi nální výsledek ošetření. Následovala preparace a 

otiskování. Zhotovený mistrovský model byl oskeno-
ván pomocí 3Shape D850 (3Shape A/S, Kopenhagen, 
Dánsko). Následně byly digitálně zkonstruovány a vy-
frézovány plně anatomické korunky. Po zkoušce byl 
proveden incizálně a centrálně CUT-BACK.

3. Individualizace redukovaných korunek 
„K individualizování potom používám VITA VM LC 
fl ow. Tekutý kompozit zůstává přesně tam, kde ho 
nanesu. Je proto velmi jednoduché kontrolovat práci 
během fazetování“, referuje Urszula Mlynarska. Díky 
teplé základní barvě hybridní keramiky je možné pou-
žít kombinaci z teplých a studených barev. K dosažení 
trojrozměrného efektu doporučuje zubní technička 
souhru opákních a translucentních vrstev. Závěr Urs-
zuly Mlynarské ke kompozitu: „Milióny kombinací jsou 
možné. Limitem je pouze naše fantazie.“

4. Opracování a připevnění
Po fi nální polymeraci fazetovaných korunek byla 
pomocí jemných diamantových nástrojů vytvořena 
morfologie a textura povrchu. K dosažení přirozeného 
odrazu světla byl vytvořen konečný lesk pomocí bavl-
něného kotouče a diamantové pasty. Pro spolehlivé 
upevnění byl vnitřek korunek naleptán 5% kyselinou 
a následně silanizován. Konečný výsledek ukazuje vy-
soce estetické náhrady, které se skvěle integrují vedle 
mladistvých sousedních zubů. Mladá pacientka byla 
velmi spokojená s „neviditelnou“ rekonstrukcí.

PR - článek

>>> Pro estetickou rekonstrukci ve frontálním úseku je možné individualizovat hybridní keramiku VITA ENAMIC 
fazetovacím  kompozitem VITA VM LC fl ow (VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Německo). ZTM Urszula Mlynarska 
(Varšava, Polsko) popisuje ve své zprávě celý proces zhotovení korunek na zubech 11 a 21, počínaje plánováním 
přes WAX-UP  a CUT-BACK až k jejich individualizaci. Navíc autorka vysvětluje, jak mohou být s fazetovacím 
kompozitem realizovány přirozené výsledky. 

Obr.1: Situační model s 
idealizovaným WAX-UPem 
a palatinálním silikonovým 
klíčem. 

Obr.2: Klinická situace po 
preparaci fazet na 11 a 21.

Obr.3: Zkouška náhrad z hyb-
ridní keramiky VITA ENAMIC 
na 11 a 21.

Obr.4: Obě náhrady po 
individuálním, incizálním 
CUT-BACKu pomocí diaman-
tových nástrojů.

Obr.5: Vrstvení s pomocí 
silikonového klíče.

1.

2. 3.

4. 5.

fl ow
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reklama

Obr.6: Fazetování s VITA VM 
LC flow ( např. s EE1, EE2, 
EE9,..)

Obr.7: Finální náhrady na 11 
a 21 s mladistvou translu-
cencí.
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Obr.8: Harmonie červené a 
bílé v estetické zóně.

Obr.9: Úsměv s přirozenou 
hrou světla a barev. 

6. 7.

8. 9.
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Vážení zubní technici,
 
všem členům KZT poskytujeme slevu 10 % z účastnického poplatku na praktické kurzy pro zubní techniky, pořádané společností 
LASAK, v roce 2017. Bližší informace a vypsané termíny pro rok 2017 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 firmy Major Prodotti Dentari. 
Dovolte tedy nabídnout vám při nákupu u společnosti Flava 10% slevu na všechny pryskyřice a pryskyřičné C + B materiály firmy 
Major Prodotti Dentari a zároveň se těšit z dalších akcí uváděných na webových stránkách www.flava.cz . 

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

Vaše FLAVA

Vážení členové Komory zubních techniků,

děkujeme Vám za dosavadní spolupráci. Pro rok 2017 jsme pro Vás připravili několik novinek a jako partner KZT následující 
výhody platné do 31.8.2017: 

10% sleva na výrobky firmy bredent - z celého sortimentu visio.lign systém.
Pokud hledáte řešení estetických protetických náhrad s vysokou funkčností, visio.lign systém bude Vaší správnou volbou.

10% sleva na výrobky firmy bredent - peak materiálu BioHPP.
Bloky určené pro frézování CAD technologiemi – speciální pryskyřice vyztužená keramickými částicemi 
určená pro tvorbu konstrukcí, můstků a korunek. 

Při uplatnění slev, prosíme, uvádějte vždy heslo „KZT Krbec Dent“.

Těšíme se na další dobrou spolupráci.
Tým společnosti Krbec Dent s.r.o.

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 2017, 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.



ZVÝHODNĚNÉ NABÍDKY FIREM 
PRO ČLENY KZT

Využijte slevu až 15 % 
na Vaši objednávku v Dentamedu

Nabídka platí pro členy KZT po celý rok 2017!
 

Při objednávce nad 10 000 Kč: 
•  sleva 10 % na spotřební materiál  
•  sleva 15 % na produkty německé značky M+W Dental  
Na jedno školení v roce 2017 pořádané Dentamedem získáte slevu 20 % 

Pro uplatnění slev uvádějte vždy heslo „KZT“. Sleva se počítá z platných katalogových cen a nelze ji kombinovat s žádnou jinou akcí či slevou.

tel.: +420 266 007 111 info@dentamed.cz www.dentamed.cz

www.henryschein.cz                                                bezplatná linka: 800 700 097                                        obchod@henryschein.cz

členům Komory zubních techniků 
poskytujeme 15% slevu na spotřební materiál 
naší privátní značky Henry Schein 
při objednávce v minimální výši 8.000 Kč

Neváhejte nás kontaktovat jsme tu pro Vás.

Těšíme se na spolupráci
Tým Henry Schein

Pro uplatnění slevy, prosíme, uvádějte vždy heslo „KZT“.
Sleva 15% se počítá z platných ceníkových cen 
spotřebního materiálu, nelze ji kombinovat s žádnými 
jinými akcemi či slevami. Slevy jsou platné do 31.12.2017.

Vážení členové 
Komory zubních techniků



34 komorazt # 1  2017

ODBORNOST

Bc. Taťána Abíková

>>> Cílem sdělení je zrekapitulovat funkce sliny, popsat 
mechanismus slinné sekrece a podat detailní přehled o 
složení sliny, v neposlední řadě zdůraznit nepostradatel-
ný význam sliny pro udržování orálního zdraví. V násle-
dující, druhé části článku, bude popsána problematika 
xerostomie a možnosti využití sliny jako diagnostického 
média.

ÚVOD 
Slina čistí dutinu ústní, vyrovnává pH, působí pre-
ventivně proti vzniku zubního kazu, chrání sliznici 
úst i jícnu, podílí se na vnímání chuti, polykání a za-
pojuje se do procesu štěpení škrobů a tuků. Voda 
ve slinách potravu zvlhčuje, bílkovinné složky váží 
potravu do soudržného, hladkého, kluzkého sous-
ta, které může snadno projít jícnem bez poškození 
sliznice1. Při polknutí slina odplavuje zbytky potravy 
spolu s bakteriemi a umožňuje tak samoočišťování 
dutiny ústní. 

Slinu do dutiny ústní vylučují slinné žlázy. Anatomic-
ky odlišujeme jejich dva typy: malé slinné žlázy, kte-
ré se podle polohy dále dělí na glandulae labiales, 
buccales, molares, palatinae a lingules; a velké slinné 
žlázy, což jsou samostatné kompaktní orgány ústí-
cí vývody na povrch sliznice úst2. Malé slinné žlázy 
vylučují slinu průběžně v množství asi 0,5 ml/min, 
nezávisle na příjmu potravy, a tím zajišťují trvalou 
vlhkost ústní sliznice (obr. 1). 

slin rozeznáváme 3 typy slinných žláz: serózní, mu-
cinózní a smíšené.
Za fyziologických podmínek je slina secernována 
kontinuálně a její sekrece je řízena sympatickým a 
parasympatickým vegetativním nervstvem. Při po-

1.

2.

4.

5.

SLINA A JEJÍ VÝZNAM     I. ČÁST – SLOŽENÍ SLINY

Bc. Taťána Abíková1, MUDr. Wanda Urbanová2

1. Dentální hygienistka, absolventka oboru na 3. LF UK
2. Oddělení ortodoncie a rozštěpových vad, Stomatologická klinika 3. LF UK FNKV

Velké slinné žlázy jsou zodpovědné za tvorbu 94–96% 
slin, míra jejich sekrece je proměnlivá v závislosti na sti-
mulaci3. Patří mezi ně 3 páry žláz – příušní slinné žlá-
zy (glandulae parotis), podčelistní žlázy (glandulae 
submandibularis) a podjazykové žlázy (glandulae 
sublingualis) (obr. 2). Podle kvality produkovaných 

dráždění sympatiku dochází k produkci hustších, 
viskózních slin bohatých na proteiny, zatímco para-
sympatikus ovládá produkci slin řidších, vodnatých 
s nízkým obsahem slinných enzymů. Zvýšené vylu-
čování sliny je reflexivní odpovědí salivačního cen-
tra v prodloužené míše na přítomnost sousta, na 
vnější podnět – například čichový nebo zrakový, či 
na pouhou představu chutného pokrmu. Také žvý-
kání stimuluje slinnou sekreci aktivací mechanore-
ceptorů v periodonciu zubů4. Hodnota potřebná 
k aktivaci periodontálních mechanoreceptorů je 
nízká, stačí méně než 5 % žvýkací síly5. Slinná se-
krece se zvyšuje i s přibývající tvrdostí žvýkaného 
sousta4. Zvýšení vylučování slin záleží také na kva-
litě chuťového vjemu. Nejintenzivnější sekreci slin 
vyvolává kyselá chuť, pak slaná, sladká a nejméně 
sliníme při žvýkání hořkého sousta6. Jelikož částice 
potravy musí být v ústech rozpuštěny, aby došlo 
ke stimulaci chuťových pohárků, má slina také zá-
sadní význam pro vnímání chuti7. 

Polykání slin je reflexivní a je vyvoláno nahroma-
děním určitého objemu slinné tekutiny v ústech, 
nebo aktivací receptorů na jazyku či v orofaryngu8. 
Bylo prokázáno, že jedinci s vyšším slinným prů-
tokem mají kratší intervaly polykání oproti těm, 
kteří slinní méně9. Po polknutí zůstává v ústech 

Obr. 1: Glandulae labiales - 
malé kapky sliny na sliznici 
dolního rtu v místě vyústění 
žlázek u pacienta s dlouho 
nasazeným rozvěračem úst 
(archiv autorek). 

Obr. 2: Lokalizace velkých 
slinných žláz (archiv auto-
rek). 

MUDr. Wanda Urbanová, Ph.D.

2.

1.



35komorazt # 1  2017

ODBORNOST

a na povrchu zubů a sliznic tenký slinný film – 
pelikula, která má pro sklovinu ochranný význam. 
Obsahuje mucin, enzymy, antibakteriálních protei-
ny a imunoglobuliny. Pelikula je schopna odolávat 
slabým kyselinám, slouží také jako zásobník vápe-
natých a fosfátových iontů, ale umožňuje adhezi 
ústních mikroorganismů na sklovinu a slouží jako 
substrát pro bakteriální kolonizaci, čímž umožňuje 
retenci zubního povlaku10.

FUNKCE SLINY
Jednou z hlavních funkcí sliny je její preventivní 
působení proti vzniku zubnímu kazu. Slina je nasy-
cena ionty fosfátu, fluoru a vápníku a mezi povr-
chem korunky zubu a slinou dochází ke kontinuální 
výměně těchto iontů. Při neutrálním pH se ustaví 
rovnováha mezi minerály skloviny a minerály ve sli-
ně a v pelikule. Pokud je tato rovnováha narušena 
působením organických kyselin produkovaných 
bakteriemi a pH v dutině ústní klesá, dochází k de-
mineralizaci zubního povrchu10. Některé slinné 
složky kyselé prostředí neutralizují, snižují rychlost 
demineralizace a brání tak vzniku zubního kazu - 
tato schopnost se nazývá pufrační kapacita sliny a 
je zajištěna fosfátovým, bikarbonátovým a bílkovin-
ným pufrem3. Bikarbonátový systém vyrovnávající 
pH se uplatňuje především při příjmu potravy a je 
zodpovědný až za 90 % pufrační kapacity. Bílkoviny 
jsou hlavním pufrem při nízkém slinném průtoku a 
pH nižším než 5 11,12. 

Při styku se slinou dochází také k částečnému na-
trávení některých esenciálních složek potravy, aby 
mohli být organismem efektivněji vstřebány. Trá-
vení sacharidů a lipidů začíná již v ústech působe-
ním slinných enzymů. Do výčtu funkcí sliny patří 
i ochrana dutiny ústní před infekcí díky obsahu 
imunoglobulinů, lyzozynu a některých dalších slo-
žek. 

SLOŽENÍ SLINY
Slina je: „…bezbarvá tekutina, lehce zakalená, 
slabě zpěněná, s individuálně rozdílnou vazkos-
tí…“13. V širším slova smyslu je slina směsí sekretu 
slinných žláz, gingivální tekutiny, transudátu ústní 
sliznice, hlenu z nosní dutiny a hltanu, orálních bak-
terií, zbytků jídla a odloupaných buněk epitelu14,15. 
Za den se vytvoří zhruba 1,5 l slin. Její pH je za fyzi-
ologických podmínek neutrální, v porovnání s plas-
mou je mírně hypotonická. Skládá se z 99,5 % vody 
a 0,5 % anorganických a organických látek.
Mezi anorganické látky obsažené ve slině patří: 
vápník, fosfát, fluor, hydrogenuhličitanový aniont, 
sodík, chlorid, draslík, lithium, olovo, kadmium, 
měď, thiokyanatan a další. Vápník se ve slině v zá-
vislosti na pH vyskytuje jako ionizovaný nebo neio-
nizovaný a jeho koncentrace stoupá se zvyšujícím 
se objemem vylučované sliny16. V ionizované for-
mě je důležitý pro neustálou výměnu vápenatých 

iontů mezi povrchem zubu a slinou, čímž přispívá 
k udržování integrity zubní skloviny. Neionizovaný 
vápník je součástí anorganických sloučenin (hyd-
rogenuhličitan sodný, fluorid vápenatý) a organic-
kých makromolekul (statheriny, proteiny bohaté 
na prolin). Vápník je také nezbytný pro správnou 
funkci slinné amylázy. Nejdůležitější funkcí fosfátu 
je zvyšování odolnosti zubní skloviny proti půso-
bení bakteriálních kyselin. Volné fluoridové ionty, 
obsažené ve slině v koncentraci 0,01 – 0,05 ppm, 
jsou stěžejním faktorem při remineralizaci skloviny. 
Na povrchu zubu nahrazují hydroxylovou skupinu 
hydroxyapatitu za vzniku vůči kyselinám odolněj-
šímu fluorohydroxyapatitu. Zvýšení koncentrace 
fluoridových iontů ve slině, pelikule a zubním plaku 
může být dosaženo lokální aplikací fluoridů – pou-
žívání zubních past a ústních vod s fluoridy, aplikací 
fluoridových roztoků, gelů a laků. Obsah vápníku, 
fosfátu a fluoru určuje remineralizační potenciál 
sliny10.

Slina obsahuje širokou škálu organických slouče-
nin. Patří mezi ně trávicí enzymy amyláza a lipáza, 
dále mucin, antimikrobiální látky a látky bránící 
samovolnému srážení fosfátových a vápenatých 
solí. Amyláza (α – amyláza, ptyalin) je nejdůležitější 
enzym obsažený ve slinách – štěpí škrob na jed-
noduché cukry v dutině ústní. Poté putuje amy-
láza spolu s potravou do žaludku, kde je zhruba 
po hodině inaktivována žaludečními kyselinami17. 
Většina amylázy je vylučována z příušní slinné žlá-
zy a její koncentrace se zvyšuje se slinným průto-
kem18,19. Tento enzym má také funkci antimikrobiální 
- inhibuje růst Legionelly pneumophily a Neisserie 
gonorrhoeae20. Lingvální lipáza je trávicí enzym 
vylučovaný z malých slinných žlázek umístěných na 
kořeni jazyka pod hrazenými papilami21. V dutině 
ústní a žaludku štěpí složené tuky na jednodušší tuky 
a mastné kyseliny22. U dospělých má nevýznamnou 
funkci, naopak pro novorozence je činnost lingvální 
lipázy nepostradatelná. Během několik prvních mě-
síců po narození je tuk v mateřském mléce hlavním 
zdrojem výživy, množství vylučované pankreatické 
lipázy je však pro jeho strávení nedostatečné. Pro-
to je u novorozenců lingvální lipáza hlavním enzy-
mem katalyzujícím rozklad tuků v potravě23. Mucin 
je slinný glykoprotein mající v ústech několik funkcí. 
Lubrikuje povrchy ústní dutiny, poskytuje ochran-
nou bariéru tkáním před vnějším prostředím, na-
pomáhá při žvýkání, polykání a řeči24. Nízkomole-
kulární mucin patří mezi hlavní aglutinační faktory 
ve slinách, které zapříčiňují shlukování bakterií (viz 
dále). Může se vázat k Streptococcus sanguis, mitis, 
gordonii; Aggregatibacter actinomycetemcomitans; 
Pseudomonas aeruginosa a Escherichia coli25,26,27. 
Ve slině také nacházíme hormony, glukózu, chole-
sterol, mastné kyseliny, močovinu, čpavek a mno-
ho dalších organických složek. Podčelistní a příušní 
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Největší podíl na antimikrobiálních účincích sliny 
mají imunoglobuliny. Tyto protilátky, které jsou ne-
zbytnou součástí imunitního systému, bojují proti 
bakteriálním antigenům a jsou schopny iniciovat 
agregaci mikrobů nebo inhibovat jejich adherenci 
v ústech. Nejčastěji se ve slině vyskytuje slizniční 
imunoglobulin A (IgA), produkovaný plazmatic-
kými buňkami slinných žláz, který neutralizuje an-
tigeny na povrchu sliznic46. Vytváření specifických 
IgA koreluje s bakteriální kolonizací dutiny ústní. U 
právě narozených dětí IgA ve slině chybí, ale jsou 
snadno zjistitelné již v prvním týdnu života novo-
rozence47. Už mezi prvním a druhým měsícem věku 
lze detekovat ve slinách specifické IgA proti Strep-
tococcus mitis a salivarius. Oproti tomu imunoglo-
bulin G (IgG) je zjistitelný ve slinách hned po naroze-
ní, protože jako jediný může procházet přes placentu 
a chránit plod před choroboplodnými zárodky. Po 
několika měsících jeho koncentrace ve slině klesá 
na nezjistitelnou hladinu a znovu jej lze zazname-
nat až po erupci zubů48. 

Kalprotektin je protein vážící kalcium a zinek. Jeho 
antimikrobiální účinky spočívají ve schopnosti 
snižovat koncentraci zinku, který je nezbytný pro 
růst mikroorganismů. Je produkován imunitními 
buňkami (granulocyty, monocyty a makrofágy) a 
jeho hlavní zdrojem je sulkulární tekutina a povrch 
ústního epitelu. Koncentrace kalprotektinu stoupá při 
některých zánětlivých onemocněních, např. při paro-
dontóze, proto může být považován za ukazatele pro-
grese nemoci. Jeho hladina stoupá také u pacientů 
s orální kandidózou49.

V lidské slině nacházíme také látky, které inhibují 
precipitaci vápníku a fosfátu50. Do skupiny těchto 
slinných proteinů řadíme statheriny, proteiny boha-
té na prolin, cystatiny a histatiny51. Statheriny díky 
své vysoké afinitě k fosforečnanu vápenatému za-
braňují růstu krystalů a samovolnému srážení mi-
nerálů. Působí zřejmě tak, že se navážou na vznika-
jící pevné jádro krystalu a zabrání dalšímu připojování 
iontů vápníku a fosforu52. Kromě toho adherují k hyd-
roxyapatitu, což jim umožňuje vytvářet vazby s Acti-
nomyces viscosus a podporovat kolonizaci úst touto 
bakterií53. Proteiny bohaté na prolin mají, stejně 
jako statheriny, schopnost zabraňovat samovolné-
mu srážení solí fosforečnanu vápenatého a růstu 
krystalů54. Podmínkou jejich působení je vytvoření 
vazby s hydroxyapatitem52. Histatiny inhibují růst 
krystalů fosforečnanu vápenatého, ale nezabra-
ňují jeho spontánnímu srážení55. Murakami et al. 
zjistili, že histatiny inhibují hemaglutinaci Porphy-
romonas gingivalis a tím potlačují její osídlení du-
tiny ústní56,57. Také působí proti některým kmenům 
Streptococcus mutans a Candida albicans58,59. Jeho 
baktericidní účinky vycházejí ze schopnosti porušit 
stavbu buněčné membrány a změnit tak její pro-
pustnost. V případě potřeby se histatiny mohou 

slinná žláza produkuje epidermální růstový faktor, 
který hraje důležitou roli v udržování integrity tkání 
jícnu a žaludku. Podílí se na hojení vředů, inhibuje 
vylučování žaludečních kyselin a stimuluje syntézu 
DNA jako ochranu před fyzikálními a chemickými 
látkami, bakteriemi, žaludečními a žlučovými kyse-
linami28.

Několik druhů makromolekul obsažených ve sli-
ně má antimikrobiální účinky29. Lysozym pochází 
z velkých a malých slinných žláz, gingivální tekutiny 
a slinných leukocytů30. Jeho antibakteriální vlast-
nosti jsou založeny na schopnosti rozkládat vazby 
v buněčné stěně grampozitivních bakterií14,15. Kro-
mě toho lysozym aktivuje bakteriální autolytické 
enzymy, jejichž působením dochází k degradaci 
buněčných komponent31. Gramnegativní bakterie 
jsou však odolnější vůči tomuto enzymu díky vněj-
ší lipopolysacharidové vrstvě. Laktoferin je multi-
funkční glykoprotein secernovaný serózními buň-
kami slinných žláz30. Je přítomný nejen ve slinách, 
ale také v sekretech žlučníku, slinivky břišní, slzách 
a mateřském mléce. Má bakteriostatické, bakteri-
cidní, antivirové, fungicidní, protizánětlivé a imuno-
modulační účinky. Bakteriostatický efekt laktoferinu 
spočívá v navázání iontů  železa, které je nezbytnou 
součástí bakteriální výživy, ze slizničních povrchů32. 
Baktericidní působení se projevuje schopností to-
hoto glykoproteinu navázat se na povrch bakteriál-
ních buněk, narušit jejich integritu a vést tak k aglu-
tinaci např. Streptococcus mutans33,34,35. Působí také 
proti širokému spektru lidských a zvířecích virů, 
např. proti HIV36, Cytomegaloviru37, viru hepatitidy 
C38 nebo Herpes simplex39. Naváže se na jejich po-
vrch a znemožní tak vstup do hostitelských buněk. 
Mezi slinné glykoproteiny s antimikrobiálním účin-
kem patří i aglutininy. Způsobují shlukování bakte-
rií do větších celků, které jsou posléze spláchnuty 
slinou a odstraněny z úst při polknutí40. Aglutininy 
vyvolávají agregaci streptokoků v dutině ústní a jsou 
tak důležitým modulátorem tvorby zubního plaku 
v počáteční fázi jeho produkce41. I některé další slin-
né proteiny mají aglutinační schopnost - např. mu-
cin, lysozym nebo sekreční imunoglobulin A42. Pe-
roxidázový systém (peroxidáza) je složen ze dvou 
enzymů: laktoperoxidázy, produkované buňkami 
slinných žláz; a myeloperoxidázy vytvářené leuko-
cyty, které do dutiny ústní migrují z gingiválního 
sulku30. Obě rozkládají peroxid vodíku, produkt me-
tabolismu aerobních bakterií úst, na kyslík a vodu. 
Peroxidázový systém katalyzuje reakci peroxidu vo-
díku se slinným thiokyanatanem za vzniku volných 
radikálů toxických pro bakterie43,44. Mezi funkce pe-
roxidázového systému patří kromě antimikrobiální 
činnosti i ochrana buněk hostitele před toxicitou 
peroxidu vodíku45. Pro pacienty s hyposalivací, kte-
rým chybí přirozený slinný antimikrobiální systém, 
byly vyvinuty zubní pasty a ústní vody s obsahem 
peroxidázy45. 
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podílet i na zvyšování pH60. Cystatiny na sebe nava-
zují vápníkové ionty61. Inhibují také aktivitu proteáz, 
které se podílejí na destrukci tkání parodontu.   

Složení sliny je velmi různorodé a svým působením 

slina přispívá k udržování orálního zdraví. Nedo-
statek sliny či absence některé ze složek mohou 
vést k závažným onemocněním dutiny ústní. <<< 

(Článek byl publikován v časopise StomaTeam 5/2013).
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>>> Jaký je náš estetický úsudek v momentě, když 
se podíváme na něčí tvář? Co je to, co přitahuje oko 
diváka a dělá nám radost z tohoto pohledu? Viditel-
ná krása se rodí ze symetrie stran, jedna ve vztahu k 
druhé, každá ke všem. K tomu všemu ještě přidáme 
krásu barvy (obr. 1,2).

“KRÁSA JE JEDNODUCHÁ”         

Paolo Mola, zubní technik Itálie

Paolo Mola

Krása je jednoduchá, ale reprodukovat nebo imi-
tovat jí už tak jednoduché není. Každý den ve své 
praxi čelíme těmto výzvám, vytváříme úsměvy a 
děláme je tak překrásné a přirozené jak jen to dove-
deme podle typu obličeje.

V protetické rekonstrukci, je spousta faktorů, které 
přicházejí do hry, není to jen estetika, ale zároveň 
musíme brát ohled na funkci (obr. 4).

Naše práce musí být v souladu s dásní, má za úkol 
obnovit fonetiku a to vše dlouhodobě. 

DOČASNÉ KORUNKY

Důležitou roli v oblasti protetiky mají dočasné ko-
runky, které nám umožňují nalézt ideální morfolo-
gii,  formují dáseň a všechny morfologické změny. 
Dočasné korunky jsou v ústech pacienta pone-

Dokonalost je ale často nudná, malé nedokonalosti, 
defekty, dělají úsměv velmi často atraktivnější.  Takže 
můžeme říct, že důležitější než dokonalost je harmo-
nie (obr. 3).

3., 4. - retenční fólie a jejich 
zhotovení

1.

2.

3. 4.

5. 6.
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42.

44.

39.

40.

43.

chány po dobu nezbytně nutnou, takže můžeme 
zhodnotit všechny aspekty.  A pouze teprve když 
jsou dásně zcela zahojeny, pokračujeme v defini-
tivní práci. Z tohoto důvodu používám pryskyřici 
velmi odolnou proti lomu, proti bakteriální koloni-
zaci a s nulovou cytotoxicitou (SINTODENT-WELL-
TRADE), (obr. 5,6).

V současnosti máme mnoho materiálů pro defini-
tivní práce, ale ten, který nám stále zajišťuje obrov-
skou spolehlivost je PFM, s moderní živcovou kera-
mikou, se kterým můžeme dosáhnout excelentních  

7. 8.

estetických a hlavně dlouhodobých výsledků. 

KONSTRUKCE:
Pokud chceme dosáhnout excelentních výsledků, 
musíme samozřejmě začít se správně navrženou 
kovovou konstrukcí schopnou držet keramiku, 
správně navrženou tloušťkou, správnými spoji, 
dobrým odlitím a opracováním, aby mohlo dojít k 
správné vazbě kovu a keramiky. V tomto směru je 
vhodné poznamenat, že je vhodné použít kerami-
ky, které jsou vhodné pro různé typy slitin s různým 
WAK (obr. 7,8,9).

KERAMIKA:
Mnoho let jsem používal keramickou řadu Ceram-
co (Dentsply). Ceramco3 je kompletní systém, který 
mi umožňuje čelit a řešit všechny typy výzev. Na za-
čátek použiji paste opaque v tenké vrstvě, protože 
velmi dobře kryje a je chromatický. U případů, které 
kladou vysoký důraz na špičkovou estetiku, použí-
vám margin, který dává v krčkové oblasti hloubku 
a translucenci, tak jak je možné vidět v klinickém 
případě. ( Fotografie 10-11-12)

Koordinovanyý barevný systém, který umožňu-
je dosáhnout požadované barvy i při nedostatku 
místa. Schopnost pracovat s různými barevnými 
vzorníky (Vita Classic, Vita 3D, Illumine). Různé efek-
ty (mamelony, dentin modifier) k reprodukci rozdíl-
ných míst na zubu a incizální hraně (Fotografie 13),
a speciálně obrovské množství sklovinných hmot, 
(přirozený, opalescentní, transparentní, a barevný) 
k napodobení přirozenosti dokonce s různými typy 
osvětlení.

VRSTVÍCÍ TECHNIKA:
K napodobení přirozeného zubu musíme být velmi 
dobře obeznámeni s materiálem, který používáme, 
jeho pálícími vlastnostmi, smrštěním (minimálním) 
a výsledky kombinace různých prášků. Po celá léta 

9.

10. 11.

12.

13.
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jsem vytvářel jednoduchý systém vrstvení přitom, 
aniž bych použil příliš mnoho hmot, ale  který vám 
umožní hrát si s každým řezákem od jednoduchých 
až po nějtěžší případy. Jak je vidět na obrázcích. 
(Fotografie 14-15-16-17-18-19-20)

Se správným umístěním opaque dentinu, dentinu, 
superclear, effect a enamelů je každá část zubu 
reprodukována přirozeně. Chroma a translucence 
umožňují dokonale napodobit přirozený zub.

KLINICKÝ PŘÍPAD:
Na obrázcích klinických případů od 21 do 25 pacientka, 
mladá žena, chtěla předělat kompletně horní oblouk, 
který byl zhotoven nedávno, ale neuspokojivě z hledis-
ka estetiky a parodontu.   
Poptávka je vždy mít jasné zuby, dobře vyrovnané, ale 
zároveň nesmí působit, že jsou falešné. Tvar a strukturu 
kovu zajistila  CAD-CAM technologie. Když používáme 
CAD CAM technologii, začínáme vždy s plně anatomic-
kým tvarem wax up, ze kterého získáme správný tvar 
konstrukce vytvořené laserovou technikou z chromko-
baltu. S touto slitinou má Ceramco3 skvělou vazbu!! 

14. 15.

16. 17.

18. 19.

20.
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Techniku vrstevní jsem již ukázal, vyzdvihl dva před-
ní řezáky; správné použití superclear a blue enamel 
v kontrastu s opaque dentin clear (C1) k vytvoření 
tenkých mamelonů.  Bez změny barvy, jak bylo po-
žadováno.  Rozložení je velmi přirozené s ohledem 
na objemné rty pacientky.
Nakonec nemůžeme opomenout dva další faktory: 
texturu a leštění. Tenké vertikální linie (makrotex-
tura) a horizontální (mikrotextura), které jsou pří-
tomny v přirozených zubech, musí být tedy napo-
dobeny, protože mění odraz světla. Stupeň leštění 
by neměl být příliš vysoký, přirozený zub je hladký, 
ale ne lesklý, nakonec jsem použil jen velmi málo 
glazury, preferuji mechanické lestění diamantovou 
pastou a pemzou. (Fotografie 26-27-28-29-30)

ZÁVĚR:
Znalost produktu, správná technika vrstvení a spo-
lehlivá keramika, to jsou ingredience, které nám po-
máhají vyhrát nad každodenními výzvami. <<< 

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27. 28.

29.

30.
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>>> Již tradičně přicházím v prvním čísle nového ročníku 
časopisu s chystanými změnami, které nám přináší nad-
cházející rok. Přelom roku totiž obvykle k takovému téma-
tu vyzývá – na jedné straně se hodnotí rok předešlý, na 
druhé straně nás však zajímá, na co se máme připravit.  

Mezi nejvýznamnější změny patří vyšší minimální 
mzda, zvýšení minimální zálohy na sociální a zdra-
votní pojištění OSVČ, vyšší sleva na školkovné, vyšší 
odpočet na životní pojištění a penzijní připojištění a 
valorizace důchodů.

Zvýšení minimální mzdy
Jednou z prvních změn, které v letošním roce nasta-
nou, je opětovní zvýšení minimální mzdy, tentokrát 
na 11 000 Kč měsíčně. S tím souvisí zvýšení minimální 
hodinové mzdy, a to z 58,70 Kč za hodinu na 66 Kč za 
hodinu.
Tyto novinky ale nepotěší všechny. Ti, kteří spadají do 
kategorie osob bez zdanitelných příjmů, budou mu-
set zaplatit více na odvodech za zdravotní pojištění. 
Nová záloha činí 1485 Kč měsíčně. Platba pojistného 
je navýšena již za leden 2017 a je splatná nejpozdě-
ji k 8. únoru 2017. Zvyšuje se také maximální možný 
měsíční výdělek, který si smíte vydělat coby uchazeč 
o zaměstnání, aniž by vás z evidence úřadu práce vy-
řadili. Do konce roku byla tato částka ve výši maximál-
ně 4950 Kč. Nově si budete moci vydělat měsíčně až 
5500 Kč.

Zdravotní a sociální pojištění 2017
Pro rok 2017 se odhaduje vyšší průměrná mzda, a to na 
28 232 Kč. Počítá se jako součin všeobecného vyměřova-
cího základu ve výši 27 156 Kč a přepočítacího koeficien-
tu 1,0396. Růst průměrné mzdy souvisí mimo jiné i s růs-
tem minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění.

Sociální pojištění 2017
Pokud se podíváme na minimální zálohu na důcho-
dové pojištění, zjišťujeme pro letošní rok zvýšení na 
2061 Kč. V případě vedlejší činnosti se záloha zvyšu-
je na 825 Kč. Rozhodná částka pro vedlejší činnost 
pro rok 2017 je 67 756 Kč. Pokud letos pokračujete v 
podnikání, budete novou výši záloh platit až v měsíci, 
který následuje po tom, ve kterém podáte Přehled o 
příjmech a výdajích OSVČ. Pokud začínáte podnikat, 
budete platit nové minimální zálohy už od počátku 
své činnosti bez ohledu na to, kdy s ní začnete. Zálohy 
se platí vždy do 20. dne následujícího měsíce.

Nemocenské pojištění 2017
Vzhledem k tomu, že nedošlo ke změně minimál-
ního vyměřovacího základu pro OSVČ, který stále 
činí 5000 Kč, nemění se ani minimální záloha na 
nemocenské pojištění a zůstává tedy na 115 Kč. 
Stejný zůstává i vyměřovací základ, který zakládá 
účast na nemocenském pojištění. Pro zaměstnané 

s příjmem do 2500 Kč měsíčně to tedy znamená, 
že se neúčastní nemocenského a důchodového 
pojištění.

Zdravotní pojištění 2017
Zvýšení však očekávejme u minimální zálohy na zdra-
votní pojištění. Ta se letos zvyšuje na 1906 Kč. Maxi-
mální vyměřovací základ není u zdravotního pojištění 
stanoven. Záloha na zdravotní pojištění je splatná do 
8. dne následujícího měsíce a nová výše se platí vždy 
od ledna. Vzhledem k růstu minimální mzdy se zvýší 
minimální zálohy na zdravotní pojištění i osobám bez 
zdanitelných příjmů, a to na 1485 Kč měsíčně.
Nařízením vlády č. 181/2016 Sb., o stanovení vyměřo-
vacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojist-
ného na veřejné zdravotní pojištění stát, se od ledna 
zvýšil také vyměřovací základ na veřejné zdravotní 
pojištění pro státní pojištěnce. Pro platby na zdravot-
ní pojištění placené státem tak nově platí vyměřovací 
základ 6814 Kč (za rok 2016 to bylo 6444 Kč) což zna-
mená měsíčně pojistné ve výši 920 Kč (za rok 2016 to 
bylo 870 měsíčně).

Pozor na nové účty zdravotních pojišťoven
Zdravotní pojišťovny musí do 10. února 2017 zrušit 
své účty u komerčních bank a vytvořit si nové účty 
u České národní banky, kam budou zaměstnavatelé, 
OSVČ a další plátci zasílat pojistné. Změna vychází z 
novely zákona o rozpočtových pravidlech. Konkrétní 
číslo účtu najdete na webu vaší pojišťovny.

Vyšší sleva za školkovné
Rodiče dětí, kteří navštěvují školku, jistě uvítají, že se 
sleva za umístění dítěte opět zvyšuje. Za rok 2016 ma-
ximálně na 9900 Kč, rozhodná je samozřejmě reálně 
uhrazená částka školkovného. U příjmů za rok 2017 
už to bude maximálně 11 000 Kč. Zároveň si ale může 
slevu za školkovné uplatnit méně rodičů. Od roku 
2016 totiž vzniká nárok na slevu jen rodičům, kteří dítě 
umístí do zařízení evidovaného u ministerstva práce a 
sociálních věcí. Kvůli tomu na potvrzení od provozo-
vatele zařízení musíte mít kromě vyčíslení školkovné-
ho nově také:
•  datum zápisu zařízení do školského rejstříku nebo
•  datum evidence dětských skupin u ministerstva prá-

ZMĚNY V ROCE 2017

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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ce a sociálních věcí nebo
•  datum vzniku živnostenského oprávnění.

Větší odpočet za životní a penzijní připojištění
Od ledna dochází ke zvýšení limitu pro osvoboze-
ní od daně z příjmů fyzických osob podle § 6 odst. 
9 písm. p) u příspěvků zaměstnavatele na penzijní 
připojištění, doplňkové penzijní spoření a soukromé 
životní pojištění z 30 000 Kč na 50 000 Kč. Pokud vám 
tedy firma přispívá na jeden ze zmíněných produktů, 
bude pro vás tento příjem nově osvobozený až do 50 
000 Kč ročně. Pokud by příspěvky přesáhly tuto hrani-
ci, bude vám tato částka započtena do hrubé mzdy a 
vy z ní odvedete daň i pojistné.
Dále se u tohoto penzijního spoření a životního pojiště-
ní zvyšuje nezdanitelná část základu daně dle § 15 odst. 
5 zákona o daních z příjmů z 12 000 Kč na 24 000 Kč.

Zároveň dochází ke změně výpočtu částky, kterou si 
můžete odečíst od základu daně (§ 15 odst. 5 písm. a) 
a c)) v případě penzijního spoření. Dosud platilo, že se 
výše zaplacených příspěvků snížila o 12 000 Kč za celý 
rok. Nově se toto snížení uplatní za každý jednotlivý 
měsíc zvlášť a bude možné odečíst jen části měsíč-
ních příspěvků, které v jednotlivých měsících přesáhly 
maximální výši příspěvku, od kterého vzniká nárok na 
maximální státní příspěvek. Tzn. o měsíční příspěvek 
menší než 1000 Kč si základ snížit nesmíte (to platilo 
i dosud), ale nově si odečtete v plné výši mimořádné 
příspěvky, které budete vkládat narychlo před kon-
cem roku (tedy vše nad zmíněnou tisícikorunu).

Valorizace důchodů
Důchodci jistě uvítají valorizaci důchodů, ke které od 
1. ledna 2017 dochází. Dobrou zprávou také je, že se 
týká navýšení všech druhů důchodů, které jsou vyplá-
cené z českého důchodového pojištění. Toto zvýšení 
proběhne automaticky a žádat o něj nemusíte.
Základní výměra důchodu se zvyšuje o 110 Kč, a to na 
2550 Kč. Procentní výměra pak o 2,2 %.
Jako příklad si uveďme valorizaci starobního důcho-
du. Pokud jste pobírali starobní důchod loni například 
ve výši 11 441 Kč (průměrná výše starobního důchodu 
ke konci září 2016), tvořila ho základní výměra 2440 Kč 
a procentní výměra 9001 Kč.
Od lednové splátky důchodu v roce 2017 se základní 
výměra zvyšuje o 110 Kč na 2550 Kč, procentní výměra 
o 2,2 %, tj. o 199 Kč (částka zvýšení se vždy zaokrouh-
luje na celé koruny nahoru). Lednová splátka důchodu 
se tak zvyšuje na 11 750 Kč měsíčně. 

Vyšší redukční hranice
Bude-li vám ČSSZ stanovovat starobní důchod v roce 
2017, pak na základě příjmů, ze kterých jste platili so-
ciální pojištění v letech 1986 až 2016. Do výpočtu dů-
chodu vstupují dvě redukční hranice, jejichž výše je 
pro letošní rok následující:
•  1. redukční hranice se do částky 12 423 Kč započítává 
ze 100 %,
•  2. redukční hranice se od částky 12 423 Kč do částky 
112 928 Kč započte z 26 %.
K osobnímu vyměřovacímu základu, který přesahuje 
hranici 112 928 Kč, se při výpočtu starobního důchodu 
nepřihlíží. 

Zdanění vyšších důchodů
Pokud máte vysoký důchod, ušetříte na daních! Pravi-
delně vyplácené důchody jsou osvobozeny od daně 
z příjmů, a to na základě § 4 odst. 1 h). Ve chvíli, kdy 
tento důchod přesáhne 36násobek minimální mzdy 
(356 400 Kč pro rok 2016, 396 000 Kč pro rok 2017), je 
nad tuto hranici již daněn. Výjimka nastala v případě, 
že vaše ostatní příjmy přesáhly 840 000 Kč ročně. V 
takové situaci se na vás osvobození od daně nevzta-
hovalo a museli jste ho celý zahrnout do základu daně 
z příjmu. Tuto výjimku během minulého roku zrušil 
Ústavní soud. Nově tak platí, že i u důchodců s ostat-
ními příjmy nad 840 000 Kč ročně se penze zdaňuje 
jen od částky, která přesahuje 36násobek minimální 
mzdy. Novinka platí už pro příjmy za rok 2016. 

Solidární daň
Jisté změny nastávají i u solidární daně. Limit pro so-
lidární zvýšení daně se zvyšuje na 1 355 136 korun 
ročně. 

Osvobození výsluh od daně
Od letošního roku dochází ke znovuzavedení osvo-
bození výsluh od daně, které se do konce minulého 
roku při výplatě zdaňovaly 15 %. Změna se konkrétně 
týká výsluhového příspěvku, odbytného, příspěvku 
na bydlení vojáků z povolání a výsluhového příspěvku 
příslušníků bezpečnostních sborů.

Patnáctiletí pracující
Komu nejde škola, může v patnácti letech do práce. 
Novela občanského zákona totiž mění krom jiného i 
podmínky, za kterých mohou mladí lidé nastoupit do 
práce. Dosud platilo, že k výkonu závislé práce se smí 
zavázat pouze ten, kdo již oslavil 15. narozeniny, ale 
zároveň dokončil povinnou školní docházku. Jestliže 
jedna z podmínek splněna nebyla, nemohl dotyčný 
do práce jít. Od 1. ledna 2017 byla odstraněna pod-
mínka ukončené povinné školní docházky. Nově tak 
postačí, když dovršíte věku 15 let. 

Diety a stravné
Kdo je vysílán zaměstnavatelem na pracovní cesty 
mimo ČR, uvítá příjemné změny v dietách a strav-
ném. Od 1. ledna 2017 totiž dochází ke zvýšení strav-
ného u 15 zemí, zejména na africkém kontinentu. Do 
seznamu navíc přibyl Jižní Súdán.

Přiznání pro zaměstnance na dvě stránky
Vítejme také každou změnu na straně zjednodušení 
daňového přiznání. Od letošního roku budou moci 
zaměstnanci, kteří podávají daňové přiznání, využít 
formulář o dvou stránkách.
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Nová banka Creditas
Na trhu máme od ledna také novou banku Creditas, 
která nabízí běžný účet, spořicí účet, termínovaný 
vklad a transakce v cizích měnách.
Spořicí účet je úročen 1,1 % p.a., pokud splníte pod-
mínku, že z účtu neodešla v předchozím čtvrtletí žád-
ná platba. V opačném případě klesne zhodnocení na 
0,5 % ročně. Výše vkladů není nijak omezena, banka 
ani neaplikuje pásmové úročení. Banka nevyžaduje ke 
spořicímu účtu založení běžného účtu. Sazba u termí-
novaného vkladu může dosáhnout až 2,5 % p.a., po-
dle toho, jak dlouho budete peníze vázat. Běžný účet 
banka nabízí bez poplatku za vedení účtu a k tomu 
zdarma pět výběrů z jakéhokoli bankomatu v ČR.

Další omezení hypotečních úvěrů
Nízké úrokové sazby hypotečních úvěrů s sebou ne-
sou nejen strmý nárůst cen nemovitostí, ale také, z 
mého pohledu, jakousi neukázněnost v zadlužování 
se. Jinými slovy, každý si může půjčit takřka na coko-
liv. A tomu je potřeba učinit přítrž. V minulém roce 
Česká národní banka doporučila omezit poskytování 
hypotečních úvěrů s nejvyšším LTV (loan-to-value). 
Letos v dubnu by mělo začít platit další doporučení, 
podle kterého by úvěry s ukazatelem LTV mezi 80–90 
% neměly překročit 15% podíl všech úvěrů zajištěných 
nemovitostí.

Konec anonymních karet
V souvislosti s novelou zákona č. 253/2008 Sb., o ně-
kterých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a fi nancování terorismu, v podstatě končí 
anonymita předplacených platebních karet. Dosud 
bylo možné tyto karty zakoupit a bez plného ověření 
(pouze s ověřením na internetu, kdy zadáte údaje o 
sobě, ale nikdo je již neověřuje) bylo možné s kartou 
velice pohodlně zacházet. Platit u obchodníků, vybí-
rat z bankomatu a nabíjet částky až několik desítek 
tisíc. Tomu je ale konec. Biip karta, BLESK peněženka a 
FreePay karta své podmínky a limity mění. Od 1. ledna 
2017 je tyto karty možné dobít pouze do výše 6000 Kč 
v případě BLESK peněženky a biip karty. U FreePay kar-
ty dokonce jen do 5000 Kč. Budete-li chtít využívat i 
další funkce nebo si limity zvýšit, musí dojít k vaší plné 
identifi kaci za pomocí dokladu totožnosti. 

Jiné značení pohonných hmot
Motoristé, budete si muset zvyknout na nové značení 
pohonných hmot. Během letošního roku by se totiž 
na čerpacích stanicích mělo objevit nové celoevrop-
ské značení pohonných hmot. Podle nových pravidel 
by měl být každý typ paliva označen určitým geo-
metrickým obrazcem. U benzínových paliv kruhem, 
u dieselových čtvercem, a u plynných pak čtvercem 
stojícím na vrcholu. Uvnitř obrazce bude písmeno 
označující typ paliva a číslo uvádějící maximální pro-
centuální podíl biosložky, popřípadě již známé ozna-

čení typu plynu (například CNG nebo LPG). Pro benzí-
nová paliva bude použito písmeno E, u nafty to bude 
písmeno B. Natural 95 by tak měl být značen jako E5 a 
nafta B7, ale na trh budou přicházet další typy paliv s 
vyšším podílem biosložky, takže se na pumpách bude 
objevovat také označení E10, E85, B10, B30 i B100. <<<

Článek je zpracován jako jeden z výstupů výzkumného projektu 
Fakulty fi nancí a účetnictví VŠE, který je realizován v rámci institucio-
nální podpory VŠE IP100040.

nabídka

E-shop: www.idea-nabytek.cz
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SLEVA NA VŠE
 AKCE PLATÍ 
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Akce platí na našich prodejnách i eshopu. SLEVOVÝ KÓD: 20ZT17
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Uvedené ceny jsou platné na prodejně již po slevě.
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Pro zubní techniky

Číslo štítku

Převzal dne:

Dodavatel

P
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 Prohlášení o zdravotnickém prostředku

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.
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Zubní technik
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Vyúčtování
Mzda technika
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k úhradě:

Typ aparátu

Barva

Dohotovení

   R.Č.

Jméno pacienta 
 

 
 

Účtoval dne:

HČ

DČ

Další sdělení:

Číslo štítku

     Materiálové složení zdravotnického 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

 Prohlášení o zdravotnickém prostředku
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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:

Dodavatel

Objednavatel

HČ

P

L

DČ

P

L

   R.Č.

Datum vystavení

Zubní technik

Účtoval dne:

Kód

Počet

Název

Vyúčtování
Mzda technika

Použitý kov

Hmotnost
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Spotřeba
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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

DISTRIBUCE 
LABORATORNÍCH  ŠTÍTKŮ

78,-Kč
za 1 blok

Laboratorní štítky:
splňují požadavky zákona o zdravotnických prostředcích 
jsou samopropisovací
k prodeji jsou tři verze - pro protetické výrobky, ortodoncii a materiálové složení
možnost objednání štítků s hlavičkou (pouze objednávky 50 ks bloků a více)

cena za 1 blok (100 listů):  78,- Kč
cena za 1 blok (100 listů) s hlavičkou: 98,- Kč
cena za 1 blok (100 listů)  materiálové složení: 58,- Kč

Objednávky:
E-mail: sekretariat@komorazt.cz 
Telefon:    +420 224 213 168

Více informací:
www.komorazt.cz
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Číslo štítku

Převzal dne:

Dodavatel

P

L

 Prohlášení o zdravotnickém prostředku

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.

Objednavatel

Datum vystavení
Zubní technik

Kód
Počet

Název

Vyúčtování
Mzda technika

Celkem            

k úhradě:

Typ aparátu

Barva

Dohotovení

   R.Č.

Jméno pacienta 
 

 
 

Účtoval dne:

HČ

DČ

Další sdělení:

Číslo štítku

     Materiálové složení zdravotnického 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

 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:

Dodavatel

Objednavatel

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

DISTRIBUCE 
LABORATORNÍCH  ŠTÍTKŮ

78,-Kč
za 1 blok

Laboratorní štítky:
splňují požadavky zákona o zdravotnických prostředcích 
jsou samopropisovací
k prodeji jsou tři verze - pro protetické výrobky, ortodoncii a materiálové složení
možnost objednání štítků s hlavičkou (pouze objednávky 50 ks bloků a více)

cena za 1 blok (100 listů):  78,- Kč
cena za 1 blok (100 listů) s hlavičkou: 98,- Kč
cena za 1 blok (100 listů)  materiálové složení: 58,- Kč

Objednávky:
E-mail: sekretariat@komorazt.cz 
Telefon:    +420 224 213 168

Více informací:
www.komorazt.cz
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EkonomikaVzdělávání

>>> Perfektně zhotovený model a precizní mode-
lace jsou základem téměř každé protetické práce. 
Zcela spontánně pak vznikl nápad uspořádat soutěž 
v modelování v celostátním měřítku na Vyšší odbor-
né škole zdravotnické a Střední škole zdravotnické v 
Ústí nad Labem. Impulsem se také stalo školní kolo v 
modelování na příslušné téma a podněty některých 
kolegů z jiných škol. 

Výzva soutěžit v modelovacích technikách se se-
tkala s velkým ohlasem na všech zdravotnických 
školách České republiky poskytující vzdělávání ve 
studijních oborech Asistent zubního technika a Di-
plomovaný zubní technik. 

Pod záštitou ředitelky školy PhDr. Miroslavy Zoub-
kové se náročné přípravy soutěže ujala odborná 
učitelka Miroslava Hnízdilová se svým realizačním 
týmem. Prioritním se stalo zvolit téma a zajistit vše 
po stránce technické a materiálové. K tomu značně 
přispěli podporovatelé celé akce, za což jim vyslo-
vujeme velké poděkování. Jmenujme alespoň In-
terdent, Heraeus Kulzer, Microdent, VITA, Dentasun, 
Rodentica, Dentamed, Krbec Dent, ústeckou zubní 
laboratoř Vaše zubní centrum a také zřizovatele KÚ 
Ústeckého Kraje. Model pro samotnou modelaci 
poskytl s pečlivým výběrem pan Jiří Taufer.

       
Ve dnech 17. – 18. 1. 2017 mohl tedy proběhnout 
pilotní první ročník soutěže v modelovacích tech-
nikách „Ústecký dent“.  Celkem jsme se přivítali s 

ZÁSTUPCI DVANÁCTI ŠKOL CELÉ ČR

PRŮBĚH SOUTĚŽE

PRŮBĚH SOUTĚŽE

Mgr. Břetislav Matyáš a Miroslava Hnízdilová
Foto: Blanka Nováková, Jiří Taufer

ÚSTECKÝ DENT - budoucí zubní technici z celé 
ČR se předvedli v modelovacích technikách
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Vzdělávání

účastníky zdravotnických škol z Prahy Alšova ná-
břeží, Prahy Radlic (školy pro neslyšící), Plzně, Nym-
burka, Benešova u Prahy, Karlových Varů, Českých 
Budějovic, Hradce Králové, Brna, Olomouce, Ostra-
vy a samozřejmě Ústí nad Labem.
      
V soutěžních disciplínách se hodnotila kresba žvý-
kací plochy prvního dolního moláru. Kritériem bylo, 
co nejvíce se přiblížit zvolenou kresebnou techni-
kou virtuálně vymodelované předloze. U mode-
lace prvního horního moláru a prvního horního 
premoláru šlo především o precizní voskovou mo-
delaci a morfologicky vystihnout jejich přirozenost. 
K dispozici měli účastníci též speciální modelovací 
vosky a elektrické modelovací nože, někteří si při-
vezli vlastní modelovací nástroje. Přidělený kód kaž-
dému soutěžícímu nezávislou osobou měl zajistit co 
největší anonymitu a objektivnější hodnocení po-
roty. Komise stávající z odborných učitelů doprová-
zející soutěžící a dvou předsedů, odborníků z praxe, 
pana Jiřího Taufera a Čeňka Nerudy, měla náročný 
úkol vyhodnotit nejlepší práce, což nebylo zrovna 
jednoduché. Téměř všechny byly na poměrně dob-
ré úrovni a ve většině velmi vyrovnané. 

Po verdiktu komise stanul na první pozici jedi-
ný muž soutěže Josef Příplata z VOŠZ a SŠZ v 
Karlových Varech, druhé místo obsadila Kate-
řina Fantová z VOŠZ a SŠZ v Brně a třetí místo 
obhájila Veronika Malá z VOŠZ a SŠZ v Ostravě. 
Jelikož každá škola měla vždy dva zástupce 
mezi soutěžícími, stala se po celkovém součtu 
bodů nejúspěšnější školou VOŠZ a SŠZ z Karlo-
vých Varů. Vítězové obdrželi od zástupců pod-
porovatelů velmi hodnotné ceny.
        
Vzhledem k velmi příznivému hodnocení a ohlasu 
účastníků nás tato událost zavazuje k uspořádání 
soutěže i v příštím roce s úvahou přizvat též stu-
denty oboru zubní technik z Drážďan. Také chys-
táme změny v oficiální části, především z hlediska 
hodnocení prací naprosto nezávislou komisí z řad 
odborníků, paralelně uspořádat i malou soutěž, 
kde se zapojí do hodnocení samotní soutěžící a 
více odborných prezentací pro doprovázející peda-
gogy. Setkání kolegů v takovém měřítku by mohlo 
být pro mnohé velmi inspirativní a zároveň mož-
ností předat si určité zkušenosti z vlastních peda-
gogických aktivit. <<<

1. místo - JOSEF PŘÍPLATA - VOŠZ a SŠZ Karlovy Vary

2.místo - KATEŘINA FANTOVÁ - VOŠZ a SŠZ Brn0

3. místo - VERONIKA MALÁ - VOŠZ a SŠZ Ostrava

OCENĚNÍ VÍTĚZOVÉ (ZLEVA V.MALÁ, J.PŘÍPLATA, K.FANTOVÁ)HODNOCENÍ MODELACE POROTOU



48

PR - článekVZDĚLÁVÁNÍ

komorazt # 1  2017

VZDĚLÁVÁNÍ

PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ ROK 2017
Certifikované teoreticko-praktické kurzy
WORKSHOP BIOHPP + VISIO.
LIGN
Přednášející: Karel Špička
Termín a místo konání: 16.3.2017 Brno, 
5.10.2017 Plzeň, 2.3.2017 a 2.6.2017 Brati-
slava 
Téma kurzu: Protetické řešení díky inova-
tivním materiálům a technologiím

WORKSHOP THERMOPRESS
Přednášející: Karel Špička
Termín a místo konání: 18.5.2017 Plzeň, 
15.6.2017 Brno
Kontakt: Krbec Dent s.r.o. Tel.: 377 223 380, 
Fax.: 377 328 411, email: info@krbec.cz, 
www.krbec.cz

Certifikované praktické kurzy
FOR2PRESS + VISIO.LIGN
Přednášející: Karel Špička
Termín: 14.-15.9.2017 a 21.-22.9.2017
Místo konání: Brno
Další: maximálně 8 osob

ZÁSUVNÉ SPOJE
Přednášející: Karel Špička
Termín: 6.-8.4.2017 a 2.-4.11.2017
Místo konání: Brno
Další: maximálně 8 osob
Kontakt: Krbec Dent s.r.o. Tel.: 377 223 380, 
Fax.: 377 328 411, email: info@krbec.cz, 
www.krbec.cz

Certifikovaný kurz s Akreditovanou zubní 
laboratoří Eurodent
ESTETICKÉ PLÁNOVÁNÍ 
S CAD/CAM
Workshop 3shape. ZDARMA
Přednášející: Tarik Hadzibegovic, Tomáš 
Skoupý
Termín: 26.5.2017 a 27.5.2017
Místo konání: Brno – naproti BVV - Indent
Další: Orea Hotel Voroněž II, Salonek Janáček

VYUŽITÍ CAD/CAM TECHNO-
LOGIÍ V ZUBNÍ PRAXI
Přednášející: Tomáš Skoupý
Termín: na vyžádání
Místo konání: Brno
Další: maximálně 12 osob
Kontakt: Krbec Dent s.r.o. Tel.: 377 223 380, 
Fax.: 377 328 411, email: info@krbec.cz, 
www.krbec.cz

Praktický kurz
HYBRIDNÍ NÁHRADY
Přednášející: Tomáš Skoupý
Termín: na vyžádání
Místo konání: Brno
Další: maximálně 5 osob

Praktický kurz
KOMBINOVANÉ PRÁCE NA IM-
PLANTÁTY
Přednášející: Tomáš Skoupý
Termín: na vyžádání
Místo konání: Brno
Další: maximálně 5 osob
Kontakt: Krbec Dent s.r.o. Tel.: 377 223 380, 
Fax.: 377 328 411, email: info@krbec.cz, 
www.krbec.cz

Jednodenní praktické školení
Heraceram 750 - hra se svět-
lem a tvarem.
Přednášející: Jakub Hošek 
Termín konání: 2.5.2017

Téma kurzu: Heraceram 750 je moderní 
keramika s vysokou pevností a velmi 
sytými barvami. Účastníci praktického 
kurzu se dozvědí potřebné teoretické 
základy pro práci s moderními dentální-
mi materiály obecně. Dále pak projdeme 
teorii světla pro efektivní práci s
barvou a správnou přípravu celokeramic-
ké konstrukce. Vše si pak každý vyzkouší 
v praktické části fasetování keramikou 
Heraceram 750 na Zirkonium Oxidovou, 
nebo Lithium Disilikátovou korunku.
Místo konání: Dental Training Centrum 
Praha
Cena kurzu: 3.700,- Kč vč. DPH 
Bodová hodnota: 4 kredity
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274 783 114, 
278 814 404, email: interdent@interdent.cz, 
www.interdent.cz

Třídenní praktické školení
MICRODENT: ZÁSUVNÉ SPOJE
Přednášející: Tom Arslanian
Termín: 10. - 12.4.2017
Téma kurzu: Zhotovení konstrukce fixní 
a snímatelné části protetické náhrady.
Místo konání: Dental Training Centrum 
Praha
Cena kurzu: 10.480,- Kč vč. DPH 
Bodová hodnota: 12 kreditů
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274 783 114, 
278 814 404, email: interdent@interdent.cz, 
www.interdent.cz

Třídenní praktické školení
SKELETY PODLE SYSTÉMU - 
SILADENT
Přednášející: Tom Arslanian
Termín: 19.4. - 21.4.2017
Téma kurzu: Úsporná a přesná metoda 
zhotovení skeletů podle SILADENT sys-
tému. Návrh konstrukce a vyhodnocení 
na paralelometru, dublování, lití a opra-
cování skeletové náhrady.
Místo konání: Dental Training Centrum 
Praha
Cena kurzu: 7.500,- Kč vč. DPH 
Bodová hodnota: 12 kreditů
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274 783 114, 
278 814 404, email: interdent@interdent.cz, 
www.interdent.cz

Jednodenní praktické školení
VITA: BEZKOVOVÁ KERAMIKA 
- WORKSHOP
Přednášející: Tom Arslanian
Termín: 15.5.2017
Téma kurzu: Workshop kde se seznámíte 
s různými druhy frézovaných konstrukcí a 
s různými fasetovacími materiály. SURPRI-
NITY VITA VM11, Zirkondioxid VITA VM9, 
MARK II, VITA Add On, VITA Akzent Plus. 
V ceně školení je oběd a občerstvení.
Místo konání: Dental Training Centrum 
Praha
Cena kurzu: 2.500,- Kč vč. DPH 
Bodová hodnota: 4 kredity
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274 783 114, 
278 814 404, email: interdent@interdent.cz, 
www.interdent.cz

Dvoudenní praktické školení
ERKODENT: TEPELNÉ TVARO-
VÁNÍ FÓLIÍ
Přednášející: Tom Arslanian
Termín: 8.6. - 9.6.2017
Téma kurzu: Praktické využití techniky 
vakuově tepelného tvarování folií v zub-

ní laboratoři (individuální lžíce, chrániče 
chrupu, dlahy, nosiče bělicích přípravků, 
provizorní můstky atd.) 
Místo konání: Dental Training Centrum 
Praha
Cena kurzu: 5.900,- Kč vč. DPH 
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274 783 114, 
278 814 404, email: interdent@interdent.cz, 
www.interdent.cz

Třídenní praktické školení
BEGO: SKELETY
Přednášející: Milan Kořánek
Termín: 12. - 14.6.2017
Téma kurzu: Vyhodnocení modelu s po-
užitím paralelometru, návrh vhodných 
kotevních prvků, statika a geometrie bu-
doucí skeletové náhrady. Zhotovení des-
kové náhrady se třemi kotevními prvky.
Místo konání: Školící laboratoř Milevsko
Cena kurzu: 8.900,- Kč vč. DPH 
Bodová hodnota: 12 kreditů
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274 783 114, 
278 814 404, email: interdent@interdent.cz, 
www.interdent.cz

Dvoudenní praktické školení
PROTETIKA A IMPLANTÁTY
Přednášející: Milan Kořánek
Termín: 15. - 16.6.2017
Téma kurzu: Orientace v názvosloví, 
rozdělení jednotlivých konstrukčních 
dílů, zhotovení modelu včetně gingivální 
masky, zhotovení kovové konstrukce ne-
sené implantáty.
Místo konání: Školící laboratoř Milevsko 
Cena kurzu: 11.640,- Kč vč. DPH 
Bodová hodnota: 8 kreditů
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274 783 114, 
278 814 404, email: interdent@interdent.cz, 
www.interdent.cz

Jednodenní praktické školení
SIRONA INEOS X5 A CEREC IN-
LAB CAD 15.2 A CAM 16
Přednášející: Tom Arslanian
Termín: 16.6.2017
Téma kurzu: Seznámení se s programem 
inLab, MCXL, MCX5 a scanerem inEos X5. 
Praktická ukázka frézování MCXL. Školení 
je určené pro zubní lékaře i zubní techniky. 
V ceně školení je občerstvení a oběd.
Místo konání: Dental Training Centrum 
Praha
Cena kurzu: 700,- Kč vč. DPH 
Bodová hodnota: 4 kredity
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274 783 114, 
278 814 404, email: interdent@interdent.cz, 
www.interdent.cz

Jednodenní praktické školení
SIGNUM – MODERNÍ KONCEPT 
KOMPOZITA V PRAXI
Přednášející: Jiří Taufer 
Termín: 3.5.2017
Téma kurzu: Na kurzu se seznámíte s 
novým konceptem kompozita – Matrix. 
Uvidíte, jak správným výběrem odstínů 
dosáhnout vysoce estetického výsledku. 
Zhotovíte si kompozitní onlej. 
Místo konání: Dental Training Centrum 
Praha
Cena kurzu: 2.900,- Kč vč. DPH 
Bodová hodnota: 4 kredity
Kontakt: INTERDENT s.r.o. tel.: 274 783 114, 
278 814 404, email: interdent@interdent.cz, 
www.interdent.cz
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SOUTĚŽ

>>> Vážení čtenáři,

v minulých dvou číslech magazínu jsme pro vás při-
pravili trochu jiné „SUDOKU“ než jste zvyklí, jednalo 
se „SUDOKU - SAMURAI“, které je vlastně takových pět 
sudoku v jednom. Vaše reakce a množství odeslaných 
vyluštěných odpovědí nás potěšilo a utvrdilo v tom, 
že tento typ sudoku vás baví. Snažíme se vybírat lehčí 
obtížnost, abyste se mohli zapojit všichni, kteří máte 
rádi tento typ luštění. 

Takže neváhejte a pusťte se do toho. Opakujeme, že 
hra funguje na stejném principu jako známé Sudoku, 
jenže musíte složit najednou pět sudoku. Představte 
si, že máte v rozích 4 klasické sudokové čtverce a upro-
střed jsou spojeny  středovým sudokovým čtvercem, 
s kterým mají společné vnitřní rohy. Řešte tento hla-
volam stejně jako běžné Sudoku. Jen si pamatujte, že 
nesmíte mít stejné číslo v řadách, které spojují velký 
čtverec se středovým hlavolamem.

Vyplňte sudoku samurai a pošlete nám čísla, která mají 
být v  zelených políčkách nejpozději do  15. 5. 2017 
(do 24.00 hod.) SMS zprávou na telefonní číslo +420 
602 224 298 ve tvaru: střední čtverec, spodní čtverec
nebo e-mailem na adresu: sekretariat@komorazt.cz 
V obou případech se nezapomeňte podepsat!!! 
Vylosovaný výherce obdrží cenu v hodnotě 500,- Kč. 

Výhercem z minulého čísla byla Jana Čermáková z Třebí-
če, které byla zaslána věcná cena v hodnotě cca 500,- Kč 
a která nám napsala:
Dobrý den, dnes přišla zásilka, která mě velice překva-
pila!! Pro pilno jsem nečetla zápis ze schůze a tak jsem 
balík udiveně a nechápavě vybalovala….asi se jedná 
o omyl….pak jsme s kolegyní nakoukly do mailu Ko-
mory a k velkému překvapení zjistily, že balík přišel 
správně. Moc děkuji za výhru v soutěži SUDOKU???  
Jana Čermáková

K výhře jí srdečně gratulujeme. <<<
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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:  8.

Periodicita:  2 x do roka

Náklad: CZ 2 500 ks

Distribuce:  zdarma do všech zubních laboratoří

Formát: 210 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 2017

číslo redakční uzávěrka
podklady pro reklamu

ve formátu PDF
distribuce 

2 24.8. 31. 8. 21. 9.

Seznam inzerentů

Digitální řešení pro
zubní laboratoře.

Od skenerů až po lokální frézku.

Straumann® CARES®

www.straumann.cz

Straumann s.r.o.
strana 2

CREATION ZI-CT
the Fine Art of Ceramics
B R I L A N T N Í  C R E AT I O N  Z I - C T
• vysokotavitelná keramika 910 °C s homogenní krystalickou strukturou, vysokou

 odolností a pevností vazby

• extrémně nízké smrštění - méně korekčních pálení

• leucitové krystaly zajišťují přirozenou reprodukci barev a světelnou dynamiku

• více než 10-ti letá zkušenost z praxe

Creation Will i Geller - prostě geniální

Protetika Plzeň s.r.o., Bolevecká 38, Plzeň 301 00, tel.: +420 602 764 564, e-mail: protetikaplzen-dent@volny.cz, Bolevecká 38, Plzeň 301 00, tel.: +420 602 764 564, e-mail: protetikaplzen-dent@volny.cz

inzerce_A4_creation_final_ZT.indd   1 24.02.17   15:11

Protetika Plzeň s.r.o.
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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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Lasak, spol. s.r.o.
strana 24

Mezinárodní 
dentální konference 
s výstavou

25.-27.5. 2017 
Brno - Výstaviště

www.indent.cz

• Konference dentálních odborníků  
- zubní lékaři, zubní technici, 
dentální hygienistky

• Výstava dentálních materiálů, 
přístrojů, služeb a technologií

• Přednáška DANIELE RONDONI
• Praktické ukázky a workshopy
• InDent párty

Veletrhy Brno a.s.
strana 31

VITA ENAMIC® nový standard spolehlivosti

• vynikající spolehlivost díky absorbci žvýkacích sil
• umožňuje redukovat sílu stěn
• vysoce precizní výsledky s věrnou reprodukcí detailů
• modul elasticity srovnatelný s dentinem přirozených zubů

První hybridní keramika s dvojitě síťovanou strukturou, absorbující žvýkací síly

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

VITA shade, VITA made.

VITA ENAMIC ® definiert Belastbarkeit neu.*
Die erste Hybridkeramik mit Dual-Netzwerkstruktur, die Kaukräfte optimal absorbiert

VITA ENAMIC ®

• enorme Belastbarkeit, da Kaukräfte absorbiert werden

• substanzschonende Versorgung, da reduzierte Wandstärken möglich 

• hochpräzise und besonders detailgetreue Ergebnisse

• besonders zahnähnliche Materialeigenschaften

*) Diese innovative Hybridkeramik garantiert erstmals neben einer besonderen Elastizität auch eine enorme Belastbarkeit nach dem adhäsiven Verbund.

www.vita-zahnfabrik.com    facebook.com/vita.zahnfabrik

35
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D
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Neu:
VITA IMPLANT SOLUTIONS
VITA ENAMIC® IS
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VITA ENAMIC®

Enamic.indd   1 3.3.2017   17:41:00

INTERDENT s.r.o.
strana 52

Celtra® Press

Vytvořeno pro radost
Výhody Celtra® Press systému pro Vaši laboratoř:

•   Unikátní kombinace excelentní estetiky a vysoké pevnosti – 500MPa         
     (přirozená opalescence a translucence, stabilní okraje)

•   Skvělá přesnost odstínů dle vzorníku VITA a nádherný chameleon          
     efekt (snadné přizpůsobení k barvě okolního zubu)

•   Jednoduché a rychlé zpracování (hladký povrch po opískování, snadné  
     leštění, zjednodušený systém odstínů snižuje náklady na zásoby)

Celtra®
Lithium silikát vy-
ztužený zirkonem.

Nová generace 
vysoce odolné sklo-
keramiky.
Celtra® Press je 
nyní dostupná pro 
tradiční výrobu liso-
vané sklokeramiky.
Systém zahrnuje 
ingoty, zatmelovací 
hmotu a fazetovací 
keramiky.

celtra-dentsplysirona.com
info: www.schafferova.cz; info@schafferova.cz, Tel: +420 585 757 205

Vyzkoušejte!

Dentsply Sirona
strana 51

Krbec Dent s.r.o.
strana 16

Číslo štítku

Převzal dne:

Dodavatel

P

L

 Prohlášení o zdravotnickém prostředku

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.

Objednavatel

Datum vystavení
Zubní technik

Kód
Počet

Název

Vyúčtování
Mzda technika

Celkem            

k úhradě:

Typ aparátu

Barva

Dohotovení

   R.Č.

Jméno pacienta 
 

 
 

Účtoval dne:

HČ

DČ

Další sdělení:

Číslo štítku

     Materiálové složení zdravotnického 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

 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:

Dodavatel

Objednavatel

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

DISTRIBUCE 
LABORATORNÍCH  ŠTÍTKŮ

78,-Kč
za 1 blok

Laboratorní štítky:
splňují požadavky zákona o zdravotnických prostředcích 
jsou samopropisovací
k prodeji jsou tři verze - pro protetické výrobky, ortodoncii a materiálové složení
možnost objednání štítků s hlavičkou (pouze objednávky 50 ks bloků a více)

cena za 1 blok (100 listů):  78,- Kč
cena za 1 blok (100 listů) s hlavičkou: 98,- Kč
cena za 1 blok (100 listů)  materiálové složení: 58,- Kč

Objednávky:
E-mail: sekretariat@komorazt.cz 
Telefon:    +420 224 213 168

Více informací:
www.komorazt.cz

KZT ČR
strana 45

Celtra® Press

Vytvořeno pro radost
Výhody Celtra® Press systému pro Vaši laboratoř:

•   Unikátní kombinace excelentní estetiky a vysoké pevnosti – 500MPa         
     (přirozená opalescence a translucence, stabilní okraje)

•   Skvělá přesnost odstínů dle vzorníku VITA a nádherný chameleon          
     efekt (snadné přizpůsobení k barvě okolního zubu)

•   Jednoduché a rychlé zpracování (hladký povrch po opískování, snadné  
     leštění, zjednodušený systém odstínů snižuje náklady na zásoby)

Celtra®
Lithium silikát vy-
ztužený zirkonem.

Nová generace 
vysoce odolné sklo-
keramiky.
Celtra® Press je 
nyní dostupná pro 
tradiční výrobu liso-
vané sklokeramiky.
Systém zahrnuje 
ingoty, zatmelovací 
hmotu a fazetovací 
keramiky.

celtra-dentsplysirona.com
info: www.schafferova.cz; info@schafferova.cz, Tel: +420 585 757 205

Vyzkoušejte!
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VITA ENAMIC® nový standard spolehlivosti

• vynikající spolehlivost díky absorbci žvýkacích sil
• umožňuje redukovat sílu stěn
• vysoce precizní výsledky s věrnou reprodukcí detailů
• modul elasticity srovnatelný s dentinem přirozených zubů

První hybridní keramika s dvojitě síťovanou strukturou, absorbující žvýkací síly

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

VITA shade, VITA made.

VITA ENAMIC ® definiert Belastbarkeit neu.*
Die erste Hybridkeramik mit Dual-Netzwerkstruktur, die Kaukräfte optimal absorbiert

VITA ENAMIC ®

• enorme Belastbarkeit, da Kaukräfte absorbiert werden

• substanzschonende Versorgung, da reduzierte Wandstärken möglich 

• hochpräzise und besonders detailgetreue Ergebnisse

• besonders zahnähnliche Materialeigenschaften

*) Diese innovative Hybridkeramik garantiert erstmals neben einer besonderen Elastizität auch eine enorme Belastbarkeit nach dem adhäsiven Verbund.

www.vita-zahnfabrik.com    facebook.com/vita.zahnfabrik
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VITA shade, VITA made.

VITA ENAMIC ® definiert Belastbarkeit neu.*
Die erste Hybridkeramik mit Dual-Netzwerkstruktur, die Kaukräfte optimal absorbiert

VITA ENAMIC ®

• enorme Belastbarkeit, da Kaukräfte absorbiert werden

• substanzschonende Versorgung, da reduzierte Wandstärken möglich 

• hochpräzise und besonders detailgetreue Ergebnisse

• besonders zahnähnliche Materialeigenschaften

*) Diese innovative Hybridkeramik garantiert erstmals neben einer besonderen Elastizität auch eine enorme Belastbarkeit nach dem adhäsiven Verbund.

www.vita-zahnfabrik.com    facebook.com/vita.zahnfabrik
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VITA ENAMIC®
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