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ČSN základní - Černý Petr nového sazebníku 

Z vašich diskusí a vlastní zkušenosti si dovolím říci, že největším oříškem nového sazebníku je ČSN základní 
– co to vlastně je za náhradu, co má obsahovat a co už ne….

Přesná definice daná zákonem zní takto: 

„Částečná snímatelná náhrada s pryskyřičným tělem v základním provedení se zabudovanými jednoduchými 
opěrnými a retenčními prvky zajišťujícími alespoň dentomukózní přenos žvýkacího tlaku a stabilitu náhrady v ústech. 
Úhrada zahrnuje i zhotovení výztuže, otisk čelisti v individuální lžíci je-li třeba, a cenu použité dentální slitiny s 
výjimkou drahokovových slitin.“ 

Dosud plně hrazené náhrady s drátěnými retenčními prvky /82001; 82002/ přenášely tlak pouze přes 
sliznici, což se odborným kruhům jevilo jako protetické ošetření non lege artis. Z pohledu tvůrce definice tohoto 
výrobku /ČSK + VZP/ je patrná snaha o zajištění dento-mukózního přenosu žvýkacího tlaku, proto se v nové definici 
objevují „jednoduché opěrné prvky“. Tvůrce definice měl na mysli jednoduché trny, které přenášejí část žvýkacího 
tlaku přes zuby – mohou být prefabrikované, vyrobené z plochého drátu, event. lité. /otázkou je – zda je vždy na 
tyto opěrné prvky připravené místo do skusu.. / 

Z malého opakování školní výuky- základním kotevním prvkem je tříramenná spona – retenční rameno, 
opěrný trn, a stabilizační rameno. V definici je zmíněn opěrný a retenční prvek, tedy trn a retenční spona. Nic víc, 
nic méně, pokud jde o spony.  

Úvahy o tom, že se bude jednat o náhrady dosud vyráběné pod kódy 82011 a 82014 jsou liché. Tento typ 
náhrad obsahoval i stabilizační ramena tříramenných spon, event. průběžnou sponu nebo výztužný třmen, a je 
nahrazen kódy „060211- ČSN ostatní horní do dvou kotevních prvků“ a „060212- ČSN ostatní horní 3 a více kotevních 
prvků“ Pochopitelně i variantou pro dolní čelist. /060231 a 060232/; a s možností doúčtování průběžné spony nebo 
třmenu či jiných komponentů. 

Přes důrazné protesty KZT se do ČSN základní začlenil i výztužný třmen a individuální lžíce – jsou-li třeba. 
Údajně pro zjednodušení vykazování, v jednom kliknutí je obsaženo vše. Jenomže u nás to není o jednom kliknutí. 
Je to o hodinách práce navíc. Navíc zazněla argumentace – co byste chtěli, takto to budete mít zaplacené vždycky, 
i když se to dělat nebude /třmen a lžíce/. Jenomže – kdyby tomu tak mělo být, a my bychom to měli zaplacené 
vždycky, tak cena jenom pro laboratoř je na úrovni někde mezi 4-5ti tisíci. Potvrzuje se naše varování, že tento typ 
náhrad je nevyrobitelný, protože celková úhrada je 4040 Kč.  

Tato kalkulace byla včas poskytnuta ČSK i VZP a nebyla rozporována: 

ČÁSTEČNÁ SNÍMATELNÁ NÁHRADA ZÁKLADNÍ - ČASOVÝ SNÍMEK + KALKULACE  min. sazba 14 Kč. počet 
minut 

14Kč/min 

EVIDENCE ZAKÁZKY 5 70 

DESINFEKCE OTISKŮ 1 14 

MODEL Z TVRDÉ SÁDRY 15 210 

MODEL PROTILEHLÉ ČELISTI 15 210 

ZHOTOVENÍ SKUSOVÉ ŠABLONY PRO STANOVENÍ VÝŠKY SKUSU 30 420 

TRANSPORT 0 

DESINFEKCE 1 14 

ZASTAVĚNÍ MODELŮ DO ARTIKULÁTORU 10 140 
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ZHOTOVENÍ VOSKOVÉ BAZE A VALU PRO STAVĚNÍ ZUBŮ 5 70 

VÝBĚR ZUBŮ VHODNÉ VELIKOSTI A TVARU 5 70 

ZHOTOVENÍ JEDNORAMENNÝCH DRÁTĚNÝCH RETENČNÍCH PRVKŮ 1 KS 5 70 

STAVĚNÍ ZUBŮ, ARTIKULACE 45 630 

SEJMUTÍ A MODELACE VOSKOVÉ BAZE PRO ZKOUŠKU MODELU NÁHRADY VE VOSKU 10 140 

TRANSPORT   0 

DESINFEKCE 1 14 

PŘILEPENÍ VOSKOVÉ BAZE K MODELU, MODELACE BAZE A PŘCHODU ZUBY - BAZE 15 210 

KYVETOVÁNÍ : zakyvetování náhrady na modelu do dolního dílu kyvety sádrou, izolace zubů 
silikonem, přelití horního dílu kyvety sádrou, umístění kyvety do horké lázně, otevření kyvety, 
vyplavení vosku, izolace, příprava pryskyřičného těsta, cpaní těsta do kyvety, lisování, utažení kyvety 
do třmenu, polymerace, chlazení 45 630 

VYBAVENÍ NÁHRADY Z KYVETY- DEKYVETACE, ODSTRANĚNÍ ZBYTKŮ SÁDRY, SILIKONOVÝCH IZOLACÍ 10 140 

OPRACOVÁNÍ-BROUŠENÍ 30 420 

OPRACOVÁNÍ-LEŠTĚNÍ 15 210 

ZÁVĚREČNÁ ÚPRAVA, OŠETŘENÍ NÁHRADY 5 70 

VYÚČTOVÁNÍ, BALENÍ 5 70 

TRANSPORT/náklady na transport nejsou započítány   0 

      

CELKEM MINUT x minutová sazba 14 Kč/min. 273 3822 

NOVĚ ZÁKONEM DANÉ PRVKY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ ÚHRADY "I" PROTÉZY:     

ZHOTOVENÍ FUNKČNÍ OTISKOVACÍ LŽÍCE 30 min. A FUNKČNÍHO MODELU 15.min 45 630 

ZHOTOVENÍ OPĚRNÝCH LITÝCH PRVKŮ  1 KS /modelace, zatmelení, odlití, pískování, opracování, 
dosazení na model; gumování, leštění, podbarvení 30 420 

ZHOTOVENÍ VÝZTUŽE/modelace, zatmelení, opracování,  podbarvení 30 420 

      

CELKEM MINUT x minutová sazba 14 Kč/min. 378 5292 

 

A přesto je úhrada tak nízká.  

 

Co dodat. Můžeme se dohodnout na určitém kompromisu, a občas můžeme pro určitou opravdu sociálně slabou 

skupinu obyvatel tento typ náhrady se ztrátou vyrobit. Ale nemůže to být pojato tak, že tento typ náhrad bude 

v zadáních z ordinací převažovat. V takovém případě musíme tento výrobek nacenit podle skutečných nákladů. Je 

tedy na nás všech, jak se mezi sebou dokážeme na nějakém kompromisu dohodnout, abychom byli spokojeni všichni 

a naplnili tak záměr této novely: nabízet a vyrábět krásné a kvalitní snímatelné náhrady a vrátit jim jejich místo ve 

stomatologické protetice.  

 

Za KZT ČR  

Bc. Alexandra Seidlová 

 

 


