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Nejsi-li ochoten změnit svůj život, není ti pomoci.
Hippokrates

ÚVODNÍ SLOVO
„Nejsi-li ochoten změnit svůj život, není ti pomoci.“
Mohli jsme jako motto této publikace použít desítky „motivačních citátů“
tradičních ekonomů novověku, ale nakonec zvítězila slova stará téměř 2500
let, původně určená spíše pacientům nežli lékařům.
Hippokrates však přesto nejlépe vystihuje smysl Ekonomické ročenky stomatologa i doporučený způsob práce s touto knihou.
Žijeme v nejrychlejší době v dějinách – v technologickém i ekonomickém
smyslu:
Mzdy (Vašich pacientů i Vašich zaměstnanců!) rostou v posledním desetiletí
téměř „raketovým“ tempem, čímž ČR pozvolna dohání „západní“ ekonomiky
(jež nikdy nezbrzdil komunismus) … čímž rostou i ceny (a Vám náklady) ve
všech odvětvích:
Dnes proto platíte více než „loni“ nejen svým lékařům, ale i sestrám (aby neutekly do okolních nemocnic), významně více platíte za energie, různorodé
služby i poplatky komoře.
V roce 2020 navíc do našeho světa vtrhl Covid19, zastavil nemalou část české
ekonomiky, způsobil zmatky a samozřejmě taktéž – zapříčinil další tlak na
růst cen ve stomatologii:
Ochranné pomůcky se spotřebovávají ve větším množství, a navíc za mnohem vyšší nákupní ceny. Mnoho stomatologických praxí si uvědomilo, že
15% ziskovost (s kterou jsme většinově kalkulovali svoje ceny v minulých letech) je v nových „poměrech“ zcela nedostatečná …
Kromě vyšších nákladů každým rokem bojujeme i s rostoucí byrokracií, což
každého stomatologa okrádá o efektivní čas (na ošetřování pacienta) a znovu tak zvyšuje cenu ošetření
… přičemž ceny ošetření samozřejmě zvyšují pouze ty praxe, které tyto
cenové tlaky zaregistrují, a navíc jsou „ochotny změnit“ svůj (profesní) život!
Panta rhei – vše plyne – a čím dál tím rychleji.
Chcete-li i Vy držet krok s dobou – tato Ekonomická ročenka stomatologa Vám
bude užitečným rádcem nejen v „krizovém“ roce 2021, ale i v letech následujících!
Ing. Tomáš Košumberský
Úvodní slovo | 9
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Pravděpodobně se Vám nepodaří udržet v paměti celý obsah této publikace
… těchto 10 pravidel byste však měli vést v patrnosti vždy:
1. Minimálně každý rok překalkuluj svou MS a upgraduj svůj Ceník:
Musíš tím reagovat na (neustálý) růst nákladů, nové investice, aktuální
časový fond i „konkurenci“ v oboru!
2. Tvůj ceník je pravidlo a platí pro každého:
Čas účtuj dle reality - delší ošetření musí být dražší. Maximálně 5x týdně
(každému desátému pacientovi) můžeš slevit. Anebo si přidej na konec
pracovního dne ½ hodiny na „dobročinnost“ a po zbytek pracovní doby
dodržuj pravidlo!
3. Ošetření vždy plánuj na konkrétní čas – tím pádem budeš umět odhadnout plánovanou cenu (MS × čas): Vždy sděl pacientovi tuto předběžnou cenu již při jeho objednávání!
4. I Ty měj své individuální „Smluvní podmínky praxe“, kterými řídíš vzájemný vztah lékař/pacient: V nich si stanov vše, co očekáváš od svého
pacienta a za jakých podmínek můžeš ručit za kvalitu své práce. Ne každý tak bude moci být Tvým pacientem!
5. Úhrady pojišťoven nejsou Tvými cenami:
Vždy proto motivuj (přesvědč) své pacienty k volbě „nadstandardní
zdravotní služby“ – hledisko „lege artis“ Ti většinou ani jinou volbu nedává! Drtivá většina pacientů tak musí uhradit Tvou reálnou cenu – viz
pravidlo č. 2!
6. Neřeš ceny protetiky ani ceny materiálů:
Pracuj s tím nejlepším a jako ZUP (LAB/ZUM) přeúčtuj pacientovi.
7.

Profesní rizika nesmí ohrožovat Tvoji rodinu:
Podnikat (a nést rizika) musí SRO, nikoliv Ty. Tento scénář pomůže i lépe
oddělit pracovní/soukromý život a pracovní/soukromé peníze (a majetek). V neposlední řadě se SRO bude (jednou) lépe (za více) prodávat!
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8. Co je psáno, to je dáno:
Management praxe vyžaduje, aby stěžejní principy praxe a hlavní
postupy (směrem k pacientům i kolegům) byly stručně, exaktně
a písemně nastavené.
Tato minimální „byrokracie“ zajistí růst kvality péče i méně stresu, nervů
a nedorozumění do budoucna!
9. Kontroluj (řiď) svou ekonomiku:
Tvá ekonomická situace nesmí ovládat Tebe – Ty musíš ovládat svou ekonomickou situaci (především tržby, náklady a jejich vzájemný poměr).
K tomu však musíš svá ekonomická čísla znát (pravidelně porovnávat).
Co neumíš vyčíslit, to neumíš řídit!
10. Jsi profesionál v oboru stomatologie, nikoliv v oboru ekonomie:
Potřebuješ-li minutové kalkulace, převod na SRO či jakoukoliv další
pomoci s ekonomikou a managementem své praxe - kontaktuj
DentalCare.

Cena = MS × čas + ZUP
ZUP – zvlášť účtované položky:
• ZUM – zvlášť účtovaný materiál
• LAB – laboratorní výrobky
• ZUES – zvlášť účtované externí služby (OPG, …)

14 | Ekonomické desatero

2 | CENOVÁ A EKONOMICKÁ
DOPORUČENÍ PRO ROK 2021
Udržujte intimní poměr s vaší cenou. Dotýkejte se jí často a rádi.
Robert Vlach (autor knihy „Na volné noze: Podnikejte jako profesionálové“)
Stomatologové ČR byli v otázkách své CENY dlouhodobě špatně informováni (byli defacto dezinformováni), což se dodnes projevuje (obecně) na nízkém cenovém sebevědomí.
Před osmnácti lety ČSK publikovala své tabulky a „výpočty“ minutové sazby
s hodnotami (za roky 1995−2003) v řádu 5,80−9,40 Kč/minutu... což byl principálně stejně nereálný údaj, jako 17−20 Kč/minutu, který z některých „odborných
kruhů“ zaznívá i dnes... některé anachronismy (socialistického myšlení a plánovaného hospodářství) jsou téměř nesmrtelné K.
V roce 2003 i v roce 2021 však realita ekonomiky privátní stomatologie byla
(a je) na hony vzdálená úřednickým tabulkám a byrokratickým představám:
Reálně (vyjma statisticky mimořádných úkazů) v současné době žádný stomatolog nepracuje za 20 tisíc měsíčně (jak se mnozí „plánovači“ dodnes mylně domnívají), nepracují ani za „zaručenou“ (rozuměj „minimální“ lékařskou)
mzdu (27.500 Kč pro rok 2021) – na většině území naší země podobné částky
nestačí ani na plat sester – makroekonomická situace ČR i pracovní trh nám
„diktují“ výrazně vyšší částky!
Málokdo (v oboru stomatologie) zaregistroval, že v uplynulém roce 2020
vzrostly mzdy v ČR na více než 2,8násobek mezd v roce 2000; přičemž ve
zdravotnictví rostou mzdy ještě rychleji nežli průměrnému občanovi!
A právě růst mezd je stěžejním (primárním) prediktorem růst cen ve stomatologii!
V cenách stomatologie pro rok 2021 však musíme udělat ještě jednu významnou korekci – růst spotřeby i cen OPP, plus uvědomění si potřeby vyšší
ziskovosti (slovy úřadující ministryně musí mít každý podnikatel „dostatečnou vatu“ pro případné krize).
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Posun ziskovosti v důsledku Covid19
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Následující stránky přináší proto reálná čísla, návody a doporučení, jak
v REÁLNÉM a KONKURENČNÍM a POST-COVIDOVÉM tržním prostředí obstát
v roce 2021 co nejlépe:

2.1 | EKONOMICKÁ SITUACE ČR
České ekonomice se v covidových časech daří stejně mizerně jako jiným
srovnatelným zemím, přičemž v mnoha ohledech je „pomoc“ vlády ČR podnikatelskému prostředí výrazně podprůměrná K.
Radovat se z nejnižší nezaměstnanosti (v rámci EU) nedává veliký smysl za
situace, kdy pouze odkládáme krachy těch, které jsme defacto již (tvrdými
zásahy do podnikatelských svobod) zlikvidovaly. Problémy krizového roku
2020 v mnoha ohledech vykrystalizují až v roce 2021 K.
MMF nám odhaduje (optimistický) pokles ekonomiky 6,5 % za rok 2020
a predikuje (ještě více optimistický) 5,1% růst do roku 2021. Realita bude nejspíš o dost horší:
Pokles ekonomiky ČR v roce 2020 bude nejspíš variovat mezi 7-8 %; růst ekonomiky v 2021 lze snad opatrně předvídat mezi 2-4 % (v závislosti na vývoji
epidemie).
Stále jsme nicméně nejbohatší ze všech postkomunistických zemí, a i nadále budeme mít nízkou míru nezaměstnanosti (a stejně tak velmi nízkou míru
chudoby – bídou je u nás ohroženo méně než poloviční procento populace
oproti evropskému průměru)! Co víc bychom si vlastně mohli přát?
16 | Cenová a ekonomická doporučení pro rok 2021

Dle MMF a Světové banky patříme mezi 31 nejrozvinutějších zemí světa, poslední data o životní úrovni (HDP na osobu v paritě kupní síly) dokládají, že
jsme již předstihli nejen Španělsko, ale srovnali jsme se již i s Itálií. To jsou
skvělé zprávy!
Již „jen“ zbývá nějak „zařídit“, aby i tempo růstu české stomatologie patřilo
mezi nadprůměrné – respektive, aby tržby – potažmo ceny (ve stomatologických ordinacích) dostatečně reagovaly nejen na makroekonomickou situaci ČR, ale i na specifický růst cen v důsledku Covid epidemie (OPP, potřeba
vyšší ziskovosti).
I v roce 2021 bude platit, že stomatologie je byznys všude kolem nás
(v evropském i světovém kontextu), a v tomto ohledu lze citovat ono tradiční
(a stále funkční): „Kdo chvíli stál, stojí opodál!“.
Nejde však vždy jen o peníze:
Co se „zdraví“ (očekávané délky života) týče, dožívá se populace ČR delšího věku nežli například obyvatelé bohatých Emirátů či Ománu, „tradičně“
jsme před všemi ostatními postkomunistickými zeměmi (Polsko, Slovensko,
Maďarsko); a v tomto ukazateli jsme již předstihli i USA!
Co je však opravu důležité:
Přestože nás země typu Španělsko, Portugalsko, Řecko, Itálie stále ještě poměrně významně předstihují v očekávané délce života (mix stravovacích
návyků, životního prostředí, počasí a životního optimismu), v oblasti ekonomiky a životní úrovně obyvatelstva se již dnes těmto zemím vyrovnáváme – není mezi námi žádný významný rozdíl; procentuální míra chudoby
a nezaměstnanosti je u nás dokonce méně než poloviční!
Neexistuje jediný objektivní důvod, proč by měly být ceny stomatologické
péče v ČR nějak zásadně jiné, nežli například ve Španělsku či Itálii – naše
ekonomiky i životní úroveň obyvatel jsou totiž zcela srovnatelné.
Navíc zde existuje ještě jedna významná, specifická, výhoda ČR:
V ČR výrazně převyšuje poptávka nabídku!
Lékaři v ČR mají obecně „naobjednáno“ na několik měsíců dopředu – ve
Španělsku a Itálii mají (ty úspěšnější) privátní zubní ordinace obsazené diáře
v řádu dnů! Ano – Covid v mnoha ordinacích s objednacími doby sice zamíchal, nicméně pouze dočasně. I v roce 2021 bude zažívat 95% stomatologických praxí v ČR přebytek poptávky (nad svými kapacitami)!
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2.2 | CENY A MINUTOVÁ SAZBA
Prosperita je vedlejší produkt sebelásky, sebehodnoty a respektu k sobě.
Barbara Stanny
Růst reálných cen privátní stomatologie ČR je primárně determinován růstem mezd ve zdravotnictví (hlavní nákladová položka praxe), sekundárně
růstem mezd v ČR (platební možnosti pacientů), terciárně růstem ostatních
nákladů (nájmy, energie, služby, …).
Poslední známá statistická data (viz Mzdové výdaje) dokládají 6% meziroční
růst mezd ve zdravotnictví (4% růst mezd v celé ČR; v podnikatelské sféře).
Covidu navzdory!
1.
S ohledem na fakt, že mzdy tvoří cca 50 % ekonomiky PSP – je onen 6% požadavek růstu primárním faktorem. Zbytek běžných nákladů (služby především) je v mnoha ohledech určen taktéž cenou lidské práce (tedy 4% růstem.
V součtu by tak měla stačit pouze 5% korekce … kdyby nepřišel Covid!
2.
Vše zlé je k něčemu dobré, a v tom ohledu uštědřil Covid19 českým stomatologům důležitý „políček“:
Covid19 ukázal v celé své nahotě, že 15% ziskovost (medián cenových kalkulací minulých let) je nedostatečný a v krizových časech nedokáže sanovat
vzniklé škody – je nedostatečnou „vatou“ (slovy vládních úředníků). Virus tak
během několika málo týdnů zařídil změnu, po které tak dlouho voláme – od
května 2020 je mediánem (námi prováděných) cenových kalkulací 25% ziskovost – stomatologové si ji volí nejčastěji.
Matematika ziskovosti (ziskovost = zisk/náklad) nicméně znamená, že změna
ziskovosti z 15 % na 25% vyžaduje 13% růst cen (tržeb); nikoliv růst 10% !!!
3.
V souvislosti s Covidem taktéž významně vzrostly nákupní ceny OPP (a
vzrostla i jejich spotřeba), přičemž průměrný nárůst (pro 1 průměrný úvazek)
představuje cca 1,80 Kč/minutu.
V součtu tak doporučujeme provést korekci (oproti minulému roku) 18% +
1,80 Kč/minutu.
Aplikujeme-li tuto korekci - (minulá) průměrná doporučená hodnota MS (pro
rok 2020) byla „kulatých“ 50 Kč/minutu - doporučená průměrná minutová sazba pro rok 2021 dosáhla (32 let po pádu komunismu) hodnoty 61 Kč/minutu.
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Máte-li pocit, že patříte mezi 10 % nejlepších lékařů ČR (nikoliv pouze klinicky,
ale i manažersky), pak můžete úspěšně a bez obav prodávat svou práci za 86
Kč/minutu, a o zákazníky nebudete mít nouzi.
Pakliže však patříte mezi 10 % nejslabších, pak se budete muset spokojit
s 44 Kč/minutu. S 80% pravděpodobností však budete „někde mezi“ a s Vámi
se v tomto intervalu bude pohybovat i Vaše minutová (hodinová) sazba. Pro
nejbohatší regiony bude minutová sazba v průměru o cca 7 Kč vyšší, pro
nejchudší až o 12 Kč nižší!
Zajímají Vás i průměry MS jednotlivých aglomerací ČR? Zde jsou:

Kraj

Lokalita
České Budějovice
Český Krumlov
Jindřichův Hradec
Jihočeský
Písek
Prachatice
Strakonice
Tábor
Blansko
Boskovice
Brno
Břeclav
Hodonín
Jihomoravský
Kuřim
Kyjov
Veselí nad Moravou
Vyškov
Znojmo
Aš
Cheb
Chodov
Karlovarský
Karlovy Vary
Mariánské Lázně
Ostrov
Sokolov
Dvůr Králové nad Labem
Hradec Králové
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Jaroměř
Jičín
Královéhradecký

Q50
64
60
59
57
54
55
59
58
57
64
58
59
59
58
57
58
60
61
60
57
63
62
59
59
60
62
57
59
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2.2.3.1 | Vraťme se společně do roku 2000
Pro „obhajobu“ hodnot doporučených tržeb (i pro zajímavost) se společně
pokusme přenést o 21 let zpět. Jaké ceny (a tržby) bychom doporučovali –
s ohledem na okolní makroekonomiku – před 21 lety?
Již v předchozích kapitolách jsme zmínily (a podrobněji bude diskutováno
v dalších kapitolách), že meziroční index růstu mezd ČR v letech 2020/2000
je na hodnotě cca 2,8!
Ponechme nyní stranou, že mzdy ve zdravotnictví rostou zpravidla ještě
o něco rychleji – nadále budeme kalkulovat „jen“ s indexem 2,8; s ohledem
na příjmy zákazníků/pacientů zubních praxí.
Pro rok 2000 bychom Vám totiž (při zachování stejné makroekonomické parity) doporučovaly tyto ceny:
Minutová sazba PZL, cenová mapa, 2000
MS Kč/min
lokalita
Vážený průměr ČR

Q10%

Q50%

Q90%

13

18

29

Jihočeský

13

17

28

Jihomoravský

13

18

28

Karlovarský

13

18

29

Královéhradecký

13

18

28

Liberecký

13

17

28

Moravskoslezský

11

15

24

Olomoucký

12

17

28

Pardubický

12

16

26

Plzeňský

12

17

28

Praha

15

20

33

Středočeský

13

18

28

Ústecký

12

16

26

Vysočina

12

17

27

Zlínský

11

15

24

Teprve v kontextu „návratu do roku 2000“ vynikne ona „provozní slepota“,
kterou začne trpět více/méně každý provozovatel PZL po několika letech
provozu.
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V daném srovnání let 2000 a 2021 se totiž vyjeví zajímavý paradox:
Zatímco většině stomatologů budou „doporučené obraty“ pro rok 2021 připadat jako „nereálně vysoké“, hodnoty pro rok 2000 bude většina hodnotit
jako „nereálně nízké“.
Většina stomatologů totiž dokáže zapátrat ve své paměti a uvědomit si, že obrat
(na jednu soupravu) v roce 2000 zcela určitě převýšil 1,1 milionu Kč, a to i v těch
nejchudších oblastech ČR!
Oba scénáře přitom vyznávají totožnou cenovou metodologii – totožnou
paritu s makroekonomikou ČR, s paritou kupní síly obyvatel ČR.
Ve výsledku tak daný paradox reflektuje fakt, že většina stomatologických
praxí nezaměstnává ve svém týmu ekonomické analytiky (a platy jejich zaměstnanců nedohaduje odborový předák).
Zbytek podnikatelského prostředí ČR však pozorně sleduje makroekonomické ukazatele země, nad cenovou politikou se vedou sáhodlouhé porady
a tlak na růst cen je dokonce vytvářen i odborovými svazy, jež (přirozeně)
s ohledem na růst ekonomiky požadují růst mezd!
Srovnání 2021 vs 2000 nám tak nastavuje nemilosrdné zrcadlo a je „odrazem“ toho, jak moc jsme v mezidobí posledních 21 let ztratili na svém
„sebehodnocení“ a schopnosti cenit si sama sebe:
Ekonomika stomatologie před 21 lety totiž byla v mnohem lepší kondici,
nežli ji nacházíme dnes – poměr tržeb a nákladů byl „tenkrát“ mnohem příznivější, praxe dosahovaly větší ziskovosti – pro vytvoření stejného zisku musí
dnešní pracovníci v oboru stomatologie pracovat delší čas a ve větším pracovním shonu. K
Napravit tento (21 let plíživě se tvořící) nešvar, lze jen jedinou cestou –
návratem k analytickému sledování okolního makroprostředí a pravidelné
(každoroční) korekci cenové politiky své praxe!
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2.3 | MZDY VE ZDRAVOTNICTVÍ
Zvykněme si na to, že „lidské zdroje“ jsou ta nejcennější „surovina“, s kterou
se ve stomatologii pracuje. Podle toho musíme též nastavit mzdy, které vždy
budou spíše vysoké, a i v příštích letech budou představovat až 50 % hodnoty (ceny) výkonů praxe.
Umět dobře zaplatit své zaměstnance již dnes znamená – umět dobře nastavit své ceny!
Růst mezd je primárním „motorem“ růstu cen ve stomatologii – determinuje
mzdy Vašich zaměstnanců (aby neutekli ke konkurenci) a zároveň plní peněženky pacientů (zákazníků).
A protože mzdy ve zdravotnictví rostou rychlejším tempem nežli průměrné
mzdy ČR, i Vaše musí růst rychlejším tempem, nežli je průměrné tempo růstu mezd ČR!
Zároveň je však dobré si všímat, že jak moc Vašim pacientům rostou příjmy:
Před 20 lety (2000) byla průměrná mzda 13.219 Kč, dnes (2/4 2020) je na
úrovni 277 % tehdejší hodnoty, tedy 36.648 Kč! Jsou i Vaše ceny (a úhrady
pojišťoven A) alespoň 2,8× vyšší nežli před 20 lety?
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2.3.1 | OBOROVÁ SPECIFIKA MEZD
Hrubá mzda dle CZ-NACE, 2. čtvrtletí 2020, zdroj:
ISPV
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S

Zemědělství, lesnictví a rybářství
Těžba a dobývání
Zpracovatelský průmysl
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla
Zásobování vodou, odpady
Stavebnictví
Obchod, opravy motorových vozidel
Doprava a skladování
Ubytování, stravování a pohostinství
Informační a komunikační činnosti
Peněžnictví a pojišťovnictví
Činnosti v oblasti nemovitostí
Profesní, vědecké a technické činnosti
Administrativní a podpůrné činnosti
Veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení
Vzdělávání
Zdravotní a sociální péče
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
Ostatní činnosti

hrubá měsíční mzda
meziroční
průměr
změna
Kč/měs
%
28 929
106,2
39 650
102,6
36 601
102,6
53 910
107,3
33 086
103,1
31 936
104,1
34 408
103,8
33 486
103,3
21 631
102,6
63 929
105,8
64 768
101,7
30 029
95,8
43 536
102,0
26 877
111,2
49 275
105,7
39 996
101,7
35 556
105,5
30 808
93,5
26 934
101,8
36 648
104,1

Česká ekonomika má za sebou několik let úspěšné konjunktury (přerušené
na 1-2 roky současnou vlnou Covidu19). V minulých (rostoucích) letech mzdy
v ČR obecně doháněly dluh vůči mzdám okolních zemí (v paritě výkonu ekonomiky), a to především v oblasti zdravotnictví a školství. Poslední známé
údaje meziročního růstu mezd ve zdravotnictví (v podnikatelské sféře) tak
vykazují nadprůměrný 5,5% růst, jak dokládá předchozí tabulka.
Je dobré si všimnout, že mzdy rostly i v „katastrofálním“ roce 2020, kdy celá
ekonomika zaznamená 7-8% propad. Bez ohledu na faktický vývoj HDP v roce
2021 tak lze i nadále očekává růst mezd – mzdy v roce 2021 tak nespíš porostou tempem 4−6 %, v oboru zdravotnictví lze očekávat minimálně 7% růst.
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A protože mzdy tvoří přibližně 50 % ceny ve stomatologii (jde o zdaleka
největší nákladovou položku) je třeba především tomuto ukazateli věnovat
primární pozornost – obzvláště na základě tohoto ukazatele je třeba každoročně upgradovat své ceny, ergo minutovou sazbu.
Jiným vodítkem nám můžou být statistiky UZIS, dle nichž dosáhla průměrná mzda lékařů v roce 2020 částky 88.000 Kč a zdravotních sester částky
47.000 Kč; v obou případech je však třeba dodat, že tyto částky zahrnují
i (nemalé) přesčasy.
V oboru stomatologie platí dvojnásob, že pracovnímu trhu ČR chybí kvalifikovaní zaměstnanci:
V posledních letech navíc významně zesílil tlak na platy sester − lépe platící
státní sektor „vysává“ stomatologům střední zdravotnický personál, a není
jiné cesty – nežli platy sestrám dorovnat. V mnoha ordinacích se tak mzdy
sester budou muset pohybovat mezi 30 a 40.000 Kč!
Mzdy zubních lékařů (a DH) jsou úzce svázány s jejich „výkonem“ (v ekonomickém slova smyslu) a v následujících kapitolách jsou uvedené doporučené mzdové „vzorce“.
Obecně nicméně platí, že korektní mzda zubních lékařů je (ve většině praxí)
2−3násobek mzdy středního zdravotnického personálu; u DH jde zpravidla
o 1,5−2násobek.
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2.3.2 | MZDY DLE VZDĚLÁNÍ (MZDOVÁ SFÉRA):
Mzda je samozřejmě svázána s dosaženým vzděláním; hodnoty pro rok 2019
v ČR jsou takovéto:
Vysokoškoláci:
Průměrná hodnota je cca 60.000 Kč, nejčastější hodnota (medián) cca
46.000 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců se pohybuje v intervalu
23−106.000 Kč.
Vyšší odborné a bakalářské:
Průměrná hodnota je cca 44.000 Kč, nejčastější hodnota (medián) cca
36.000 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců se pohybuje v intervalu
22−72.000 Kč.
Střední s maturitou:
Průměrná hodnota je cca 36.000 Kč, nejčastější hodnota (medián) cca
31.000 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců se pohybuje v intervalu
19−55.000 Kč.

Kč (cca)
VŠ
VO+BC
SŠ

Q10%
23 000
22 000
19 000

Q50%
60 000
44 000
36 000
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Q90%
106 000
72 000
55 000

2.3.3 | SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM?
Naším nejvýznamnějším sousedem je Německo, kde je nástupní plat zubního lékaře cca 107.000 Kč (4.100 €), průměrný plat činí cca 170.000 Kč (6.700 €),
a může dosahovat až 300.000 Kč (11.700 €). Regionálně se bude tato mzda
lišit v intervalu -15% až +40%.
Průměrného platu dosáhne stomatolog v Německu po 9 letech, a může počítat v průměru s 29 dny dovolené.
Ještě vyšší mzdy jsou vyhrazeny zpravidla pouze pro „chirurgická povolání“
či vrchní lékaře (primáře).
Plat zdravotních sester začíná v Německu na částce cca 61.000 Kč (2.350 €),
a dosahuje průměru 85.000 Kč (3.250 €).
Ve Švýcarsku je nástupní plat zubního lékaře cca 135.000 Kč (5.400 CHF), průměrný plat činí cca 215.000 Kč (8.700 CHF), a může dosahovat až 415.000 Kč
(16.700 CHF). Regionálně se bude tato mzda lišit v intervalu -40% až +30%.
Průměrného platu dosáhne stomatolog ve Švýcarsku po 12 letech, a může
počítat v průměru s 26 dny dovolené.
V Rakousku je nástupní plat zubního lékaře cca 100.000 Kč (3.800 €), průměrný plat činí cca 210.000 Kč (8.200 €), a může běžně dosahovat až 310.000 Kč
(12.000 €). Regionálně se bude tato mzda lišit v intervalu -15% až +40%.
Vezmeme-li v úvahu “životní úroveň“ těchto zemí (GDP per capita, PPP, World
Bank), máme zde další „perspektivu“, kde hledat „balanc“ v otázkách „mzdové politiky“ ve stomatologii ČR:
HDP/osobu v paritě kupní síly ČR (%)
75%
Německo
73%
Rakousko
59%
Švýcarsko

D
A
CH
Ø

Mzda v ČR dle "parity" (PPP)
min.
prům.
max.
59 000 135 000 236 000
74 000 161 000 235 000
80 000 123 000 246 000
71 000 140 000 239 000

Z pohledu celkové životní úrovně ČR by byly „v paritě“ (s těmito třemi zeměmi) dokonce i průměrné mzdy na úrovni 62.000 Kč pro sestry a 140.000 Kč
pro lékaře!
Důležité:
V podobných úvahách je však třeba zůstat raději „konzervativní“ a zdrženliví,
nežli začnete svou mzdovou politiku nastavovat dle uvedených čísel … Průměrný plat na úrovni 140.000 měsíčně pro lékaře si dnes může dovolit pouze
5 % nejdražších praxí ČR (10 % nejdražších v Praze).
Takovýmto mzdovým nákladům totiž odpovídá minutová sazba praxe na
úrovni 95 Kč/minutu a výše!
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2.4 | ZVLÁŠŤ ÚČTOVANÉ POLOŽKY (ZUP)
Je hrubou chybou – házet všechen stomatologický materiál „do jednoho
pytle“, neb (v minimálním členění) je materiál dvojího druhu:
•
•

Běžný stomatologický materiál
Zvlášť účtovaný materiál (ZUM)

Mezi těmito dvěma druhy materiálů neexistuje přesné exaktní (či zákonné)
hledisko – jejich rozdělení (hranici) si musí každá praxe nastavit dle svých
„mantinelů“ a svého ekonomického cítění. Je však nezbytné je sledovat
(účtovat) odděleně, neb:
Hromadný a levný materiál účtujeme do „běžného materiálu“ - tento hromadně a paušálně vstupuje do minutové sazby (MS), jako ZUM se účtuje jen
relativně drahý a jednorázový/počítatelný materiál (endonástroje, „sonic fill“
a jiné dražší výplňové materiály, implantologický materiál, …).
Paušálně (průměrně a jako příklad) lze říci, že jakmile při výkonu použijete
materiál, jehož odhad nákladů (nákupní ceny) přesahuje 100 Kč (ať již za kus
či propočtem na prodávané balení), bude vhodné jej prodávat jako ZUM –
připočte se k ceně ošetření.
ZUM je součástí větší skupiny „materiálů“, jež souhrnně označujeme jako
zvlášť účtované položky (ZUP):
ZUP – zvlášť účtované položky:
• ZUM − zvlášť účtovaný materiál
• LAB − laboratorní výrobky
• ZUES − zvlášť účtované externí služby (OPG, …)
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2.5 | NÁKLADY OBECNĚ
Moudrost spočívá v umění rozpoznat, čemu nevěnovat pozornost.
William James
Dosažení prosperity (ekonomiky rostoucí, nikoliv upadající) je primárním
úkolem každého vlastníka praxe. V obecné rovině jde přitom o dosažení
smysluplného poměru tržeb a nákladů, respektive tržeb a ziskovosti.
Jako základní vodítko onoho „smysluplného“ nastavení může sloužit i pravidelná kontrola „nákladovosti“ hlavních složek nákladů praxe.
V procentuálním porovnání s tržbami za ordinační fázi (bez protetiky, ZUP,
atd.) totiž průměrně platí:
•

•

•

Veškeré mzdové výdaje (včetně odvodů, mzdy lékaře i pomocného
personálu) je třeba udržet pod „kritickou“ hranicí 50 %.
Budete-li skvělí (s vysokou ziskovostí), pak se možná dostanete na 40 %;
55 % je naopak již na pováženou a žádá si korekci.
Běžný stomatologický materiál je třeba udržovat na (pod) hranici
10 %. Pakliže se Vám to nedaří – je na vině skutečnost, že dražší (nadstandardní) materiál zapomínáte prodávat „zvlášť“ jako ZUP (zvlášť účtované položky). Více viz předchozí kapitola.
Ziskovost Vaší praxe by měla dosahovat alespoň 25 %, což se Vám
podaří, když dodržíte vše výšeuvedené a zbývající náklady (nájem +
vybavení + režie) se vejdou do 20 % (což nebývá problém). Přičemž 25%
ziskovost reprezentuje zcela legitimní (a střízlivý) požadavek na „přiměřený zisk“, kdy Vám z každé utržené stokoruny zůstane 25 korun finálního
(hrubého) zisku.

Daná čísla je nutné brát především jako „kontrolní“ – měla by Vám pomoci
předcházet závažné nevyváženosti ekonomiky (riziku úpadku).
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2.6 | SMLUVNÍ PODMÍNKY PRAXE
Každá stomatologická praxe by měla mít své individuální „Smluvní podmínky praxe“, kterými řídí vzájemný vztah lékař/pacient.
V nich lze stanovit vše, co očekáváte od svého pacienta a za jakých podmínek můžete ručit za kvalitu své práce.
Ne každý tak bude moci být Vaším pacientem!
Smluvní podmínky má téměř každý podnikatel v ČR – má je každá banka,
leasingová společnost, telefonní operátor i každý dopravní podnik.
Musí je tedy mít i stomatolog, a zde je nezávazný vzor pro inspiraci (změňte
vše, co Vám nebude vyhovovat):
SMLUVNÍ PODMÍNKY STOMATOLOGICKÉ PÉČE
Tyto Smluvní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují smluvní vztah mezi
poskytovatelem zdravotních služeb a pacientem – klientem (příjemcem
zdravotních služeb).
Poskytovatel zdravotních služeb: Firma XY, IČ: 12345678, dále též jako
„POSKYTOVATEL“ či „poskytovatel“.
Termínem „léčba“ či „péče“ či „výkon“ či „ošetření“ se rozumí poskytování
zdravotních služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách.
Termínem „lékař“ se rozumí poskytovatel zdravotní péče jednající za poskytovatele, a to jak v pozici zubního lékaře, tak i v pozici dentální hygienistky.
Termínem „ordinace“ se rozumí ucelená provozní jednotka poskytující zdravotní službu a tvoří ji především zubní souprava (křeslo) s odpovídajícím
technologickým, diagnostickým a léčebným vybavením, včetně lékaře, asistentky a pomocného zdravotnického personálu.
POVINNOSTI POSKYTOVATELE
POSKYTOVATEL se zavazuje vykonávat zdravotní péči v oboru praktického
zubního lékařství na úrovni současného moderního lékařského poznání,
„lege artis“, v souladu s nejlepšími zájmy zdravotního stavu pacienta a v souladu s platnými předpisy a vnitřními řády POSKYTOVATELE.
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POSKYTOVATEL se zavazuje vést zdravotnickou dokumentaci pacienta dle
platných předpisů.
POSKYTOVATEL nakládá s informacemi uloženými v dokumentaci (dále jen
„chráněné informace“) dle zásad ochrany citlivých osobních údajů a dalšími
zákonnými přepisy, včetně GDPR.
POSKYTOVATEL se zavazuje, že poskytne chráněné informace třetím osobám pouze se souhlasem pacienta a že zdravotním pojišťovnám poskytne
informace pouze v nezbytném rozsahu, a to pouze informace o hrazených
zdravotních službách (příslušné pojišťovny), nikoliv ostatní chráněné informace o jiných výkonech (prováděných v režimu nadstandardních zdravotních služeb).
Před každým zdravotním výkonem bude pacient informován lékařem
v dostatečném rozsahu o svém orálním zdravotním stavu, o navrhovaném
léčebném postupu (léčebném plánu) i o povaze, důsledcích a možných rizicích spojených s daným zdravotním výkonem. V případě existence více
možných variant léčby seznámí POSKYTOVATEL pacienta s jednotlivými variantami a cenovou náročností.
POSKYTOVATEL je povinen objednávat pacienty na dohodnutý čas tak, aby
minimalizoval čekání pacientů.
POSKYTOVATEL je povinen dodržovat všechny etické zásady vztahu lékař/
pacient, minimalizovat stres, minimalizovat eventuální bolestivost poskytované péče a komunikovat s pacientem tak, aby pacient všemu rozuměl.
POSKYTOVATEL je povinen otevřeně komunikovat (před ošetřením) o ceně
i následně zúčtovat (po ošetření) poskytnuté zdravotní služby v režimu hrazené (nadstandardní) zdravotní péče.
POSKYTOVATEL si vyhrazuje právo možnosti odmítnout či ukončit léčbu,
pokud:
• pacient nedodržuje navržený léčebný postup,
• pacient se opakovaně dopustí neomluvené absence - bez včasné omluvy
nedodrží sjednaný termín,
• pacient se neřídí vnitřním řádem poskytovatele či omezuje práva jiných
pacientů,
• požadavky pacienta odporují odbornému profesnímu přesvědčení
lékaře,
• z dalších zákonných důvodů (provozní či kapacitní důvody)
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POVINNOSTI PACIENTA
Pacient je povinen:
• dodržovat navržený léčebný postup,
• řídit se vnitřním řádem poskytovatele,
• pravdivě informovat lékaře o svém zdravotním stavu a souvisejících
záležitostech,
• pečovat o své orální zdraví odpovídajícím způsobem tak, aby se vyvaroval
všech odstranitelných (preventabilních) zdravotních rizik,
• akceptovat preventivní prohlídky a preventivní dentální hygienu jakou
nezbytnou součást léčby,
• poskytnout součinnost při zdravotním výkonu a kontrole průběhu
léčebného procesu,
• dbát o vysoký standard své zubní hygieny,
Pacient je povinen dodržovat sjednané termíny jednotlivých lékařských výkonů v souladu s léčebným plánem, preventivními prohlídkami a plánem
výkonů dentální hygienistky. Za sjednaný termín se považuje termín zapsaný
v systému poskytovatele a poskytovatel jej musí pacientovi sdělit - ústně,
telefonicky či e-mailem. Poskytovatel je oprávněn měnit termíny a informovat pacienta (ústně, telefonicky či e-mailem) o takové změně.
Pacient si musí být vědom, že v případě jeho neomluveného nedodržení
smluveného termínu (dále jen „absence“) vzniká poskytovateli škoda úměrná minutové sazbě ordinace.
V případě absence vzniká poskytovateli nárok na „smluvní pokutu“. Smluvní
pokuta je dána násobkem minutové sazby ordinace (veřejně zpřístupněna
v ceníku) a sjednané plánované délky ošetření. Smluvní pokuta je splatná
v den absence a poskytovatel je oprávněn ji neprodleně vyúčtovat pacientovi.
Pacient bere na vědomí, že motivací tohoto ustanovení není účtování
smluvních pokut, ale zamezení neomluvených absencí a prostojů nákladného zdravotnického zařízení.
Absenci pacienta lze v předstihu omluvit a sjednat náhradní termín. Omluva
musí být v takovém případě provedena nejpozději 24 hodin předem, a to
prokazatelným způsobem – osobně na recepci poskytovatele, prostřednictvím elektronické pošty na info@POSKYTOVATEL.cz nebo SMS zprávou na
tel. číslo 777 888 999.
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ÚHRADA ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY
Bazální stomatologické výkony a základní (nejlevnější) materiály hradí zdravotní pojišťovna.
Výkony, které svou časovou, technologickou či materiálovou náročností nákladově přesahují úhradu pojišťoven (dle platné minutové sazby poskytovatele) jsou považovány za „nadstandardní“ výkony (nadstandardní zdravotní
služby) a jsou hrazeny pacientem. Pacient je povinen uhradit poskytovateli
cenu takovýchto nadstandardních zdravotních služeb neprodleně po poskytnutém ošetření, ať již hotovostní či bezhotovostní platbou.
POSKYTOVATEL je povinen zpřístupnit v čekárně seznam cen svých nadstandardních zdravotních služeb (nehrazených ze zdravotního pojištění), včetně
cenových plánů pro léčbu nejčastějších zubních onemocnění.
Individuální možné varianty léčby a cenový návrh pro daného pacienta sdělí
lékař pacientovi na základě vyšetření, a to před vlastním léčebným výkonem.
U rozsáhlých (klinicky i cenově náročných) rekonstrukčních výkonů připraví
lékař pacientovi písemný cenový plán.
V případě komplikací a větší časové náročnosti ošetření může být plánovaná
cena finálně navýšena pouze dle aktuální minutové sazby ordinace.
Minutová sazba ordinace je zpřístupněna v ceníku poskytovatele s tím, že
minutová sazba ordinace dentální hygienistky je 50% vůči sazbě ordinace
stomatologa. Smyslem „levné“ dentální hygieny je orientace na včasnou prevenci.
Minutová sazba reprezentuje veškeré náklady za výkon ordinace - zahrnující
odbornou práci, použité technologie i základní použité materiály.
Speciální materiály (jednorázové endodontické nástroje, speciální výplně,
atd.), implantáty a protetické výrobky nejsou zahrnuty v minutové sazbě
a účtují se pacientovi zvlášť, jako „zvlášť účtované položky“.
Platba probíhá hotově či platební kartou. V případě nutnosti použití specifických materiálů či subdodávek (protetika či implantologie) může vyžadována
zálohová platba.
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3.3.5 | ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY
Které se vám vyplatí a které radši vyměnit?
Jakými benefity odměnit své zaměstnance, aby se to vyplatilo oběma stranám? Porovnali jsme jednotlivé varianty a výsledek shrnuli v tomto článku.
Připravili ho pro vás účetní a daňoví specialisté z UOL Účetnictví, na které se
můžete obrátit i s případnými dotazy.

ZÁKLADNÍ PŘEHLED BENEFITŮ
Jako zaměstnanecké benefity chápeme všechny výhody, které coby zaměstnavatel poskytujete zaměstnancům mimo mzdu. Z hlediska zdanění
můžete vybírat z 5 variant:
1) Benefit podléhá dani a pojistnému u zaměstnance, pro zaměstnavatele
jde o daňově neuznatelný výdaj.
Tato varianta je nejméně výhodná, má vyšší zdanění než mzda.
Jen pro příklad, může jít o:
• nepeněžní příspěvek na rekreaci převyšující 20.000 Kč za rok
• nepeněžní dary zaměstnancům jiné než uvedené ve vyhlášce 114/2002
Sb. o FKSP
Vzhledem k nevýhodnosti tohoto typu benefitů se jimi nebudeme dále zabývat.
2) Benefit podléhá dani a pojistnému u zaměstnance, pro zaměstnavatele
jde o daňově uznatelný výdaj.
Tyto benefity se daní ve stejném režimu jako mzda. Když zvážíte vyšší administrativní náročnost pro vás a nižší flexibilitu pro zaměstnance, není tento typ benefitů výhodný.
Patří sem například:
• většina účelových peněžních plnění, pokud jsou smluvně sjednány
• poskytnutí služebního automobilu pro soukromé účely – tento benefit je
však u zaměstnanců oblíben.
3) Benefit je pro zaměstnance osvobozený
od daně a pojistného, pro zaměstnavatele je
výdaj daňově neuznatelný.
Tento výdaj je pro vás sice z hlediska daně z
příjmu neúčinný, ale přesto jsou benefity z této
skupiny výhodné. Celkové ušetřené náklady na
daně a pojistné u zaměstnance jsou totiž vyšší
než zvýšená daň z příjmu zaměstnavatele.
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Může jít o příspěvky na vzdělávání nesouvisející s prací, kterou pro vás zaměstnanec vykonává, nebo o poukázky na sport, kulturu apod. Těmto benefitům se budeme věnovat dále.
4) Benefit je pro zaměstnance osvobozený od daně, pro zaměstnavatele je
výdaj daňově uznatelný.
Tato kombinace je z daňového pohledu nejvýhodnější.
Patří sem například stravenky, kterým se dále věnujeme podrobněji.
5) Benefit je bez vlivu na zdanění
Jde o benefity nezvyšující peněžní ani nepeněžní příjem zaměstnance.
Patří sem:
• pružná pracovní doba
• možnost práce z domova a řada dalších zaměstnaneckých výhod.

STRAVENKY A STRAVENKOVÝ PAUŠÁL

Stravenky
Nejtypičtějším benefitem z této skupiny jsou stravenky, ale jen v přesně vymezené výši. Pokud má jít o daňově uznatelný náklad, můžete zaměstnanci
přispět na stravenku:
• Maximálně 55 % hodnoty jídla
• Maximálně 70 % ze stravného pro tuzemskou cestu v délce 5–12 hodin.
To činí pro rok 2020 maximálně 103 Kč, nejvyšší příspěvek na stravenku je
tedy 72,10 Kč.
Nejvyšší daňové úspory dosáhnete se stravenkou v hodnotě 131 Kč (55 % ze
131 Kč je 72,05 Kč).
Podle společnosti Sodexo se průměrná cena oběda pohybuje okolo 127 Kč,
daňově nejvýhodnější stravenka proto zhruba odpovídá reálným cenám
obědů.
Co když se rozhodnete přispět víc?
Hodnota stravenky nad 55 % hodnoty stravenky a 70 % stravného je buď
nedaňovým nákladem zaměstnavatele (a osvobozeným příjmem zaměstnance), nebo se sráží zaměstnanci ze mzdy.
Podmínky
- Stravenku smíte poskytnout pouze za odpracovaný den (min. 3 hodiny),
tedy ne za dovolenou, nemoc, neplacené volno apod.
- Zaměstnanec má nárok jen na jednu stravenku denně.
- Stravenku neposkytujete za dny, kdy zaměstnanec pobírá stravné na
služební cestě. Stravenky jsou nenárokové, jejich poskytnutí je na rozhodnutí zaměstnavatele
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Stravenky jako nedaňový náklad
Pokud hradíte zaměstnanci více než 55 % hodnoty stravenky nebo více než
72 Kč na jednu stravenku, nejsou náklady nad tuto výši daňově uznatelné.
Příklad
Pokud je hodnota stravenky 150 Kč a vy zaměstnanci přispíváte 100 Kč, je 72
Kč daňový náklad a 28 Kč nedaňový náklad.
Stravenkový paušál (k 4.12.2020 projednáván v Senátu)
Od roku 2021 má být možné poskytovat příspěvek na stravování i ve finanční
formě (závodní stravování a stravenky zůstávají zachovány).
Paušál bude u
- Zaměstnance osvobozen do výše 70% horní hranice stravného při pracovní cestě 5 – 12 hodin – v roce 2020 hranice činí 103 Kč
- Zaměstnavatele daňově uznatelný v jakékoli výši
Příklad:
- Zaměstnavatel poskytne stravenkový paušál 120 Kč
- Maximálná osvobozená částka u zaměstnance je 70% ze 103 Kč, tj. 72,10
- U zaměstnance ke zdanění 120 – 72,10 = 47,90 Kč
- U zaměstnavatele 120 Kč daňový náklad
Resumé:
Stravenky:
- u zaměstnance osvobozeny bez limitu
- u zaměstnavatele daňový náklad do limitu (nad limit nedaňový náklad)
Stravenkový paušál:
- u zaměstnancece osvobození do limitu (nad limit zdanitelný příjem)
- u zaměstnavatele daňový náklad bez limitu

ŽIVOTNÍ A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ

Dalším z daňového hlediska výhodným benefitem je příspěvek na životní
pojištění, penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření.
V posledních letech došlo ke zvýšení maximální osvobozené výše příspěvku
na aktuální částku 50 000 Kč za rok.
Tento limit je společný pro životní pojištění i penzijní připojištění a příspěvky
můžete libovolně kombinovat.
To znamená, že může jít například o 50 000 Kč na penzijní připojištění nebo
o 20 000 Kč na životní pojištění a 30 000 Kč na penzijní připojištění.
Podmínky
- Plnění musí být sjednáno ve prospěch zaměstnance (v případě jeho
úmrtí ve prospěch jiné osoby než zaměstnavatele).
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spotřebu. Následně pak správně stanovit ceny jím poskytovaných výkonů
a služeb. Toto vše činit pravidelně a důsledně.
Lze říci, že správné stanovení ceny je stěžejní řídící funkcí stomatologa.

4.3 | POMĚR ORDINAČNÍHO
A ADMINISTRATIVNÍHO ČASU
Podle statistických šetření České stomatologické akademie je v ČR průměrný koeficient využitelnosti pracovní doby stomatologa cca 73 %. Zbylých
27 % připadá na administrativní činnosti, kdy se stomatologický tým věnuje
činnostem nutným k existenci a provozu stomatologické praxe – řídící, účetní a ekonomické činnosti, organizační činnosti, personální činnosti, opravy
a rekonstrukce, zavádění a nacvičování nových léčebných postupů,
Rozdělení pracovní doby PSP

 administrativa; 27 %

 stomatologie; 73 %
Zde je třeba zdůraznit, že jde o průměrnou hodnotu a individuální koeficient
se může v praxi pohybovat v poměrně širokém intervalu cca 65 % až 85 %.
Obecně tento koeficient klesá u „lepších“ vysoko-nákladových praxí, kde si
organizace práce, personální práce, marketingové činnosti a celkový systém
řízení kvality žádají vyšší podíl pracovní doby pro administrativu.

4.4 | ZISK A JEHO „PŘIMĚŘENOST“
Jedním z hlavních a legitimních znaků podnikání je skutečnost, že se jedná
o činnost prováděnou za účelem dosažení zisku.
Zisk (taktéž „podnikatelská odměna“) je nejvýznamnějším vlastním zdrojem financování rozvoje. Podnikatelský subjekt jej získává vlastní ekonomickou činností tím, že vykazuje vyšší příjmy nežli výdaje.
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Zisk je také hlavním firemním ukazatelem, od něhož se odvíjí řada významných ekonomických hodnotících ukazatelů (např. efektivnost, výnosnost,
bonita apod.).
V obecném názvosloví představuje čistý zisk přebytek příjmů nad výdaji
získaný z hospodářské činnosti po odvedení daní z příjmů.
Dalším pojmem je účetní zisk. Účetní předpisy však nehovoří o účetním
zisku, nýbrž o výsledku hospodaření.
Takzvaný daňový zisk je odvozen od účetního zisku, který se upraví o položky, které nejsou z daňového hlediska výdajem či příjmem, a provede se celá
řada korekcí podle ZDP.
Často se v této souvislosti mluví o tzv. „přiměřeném zisku“, ve smyslu Zákona
o cenách. Co lze tedy považovat ve stomatologii za přiměřený zisk?
Součástí věcně usměrněné ceny je zisk, který však nemůže být určen nahodile, ale musí být přiměřený vzhledem k okolnostem. Zákon o cenách
jako přiměřený definuje „zisk spojený s výrobou a prodejem daného zboží odpovídající obvyklému zisku dlouhodobě dosahovanému při srovnatelných ekonomických činnostech, který zajišťuje přiměřenou návratnost použitého kapitálu
v přiměřeném časovém období.“
Výšeuvedená definice je však poněkud vágní a proto:
Posouzení přiměřenosti jakékoliv hodnoty vyžaduje její porovnání s jinou
kvantifikovatelnou hodnotou – v tomto případě nejspíše s celkovou cenou
nebo s náklady. Posoudit přiměřenost zisku však není možné jen na základě
toho, jaké procento z ceny zisk tvoří – takové kritérium lze použít jen orientačně, je nutné především zvážit potřebnost jednotlivých položek, které zisk
tvoří, a adekvátnost jejich výše.
Tyto faktory jsou zejména:
• ordinace s vyšším majetkem může kalkulovat s vyšším (absolutním)
ziskem
• podnikatelská odměna lékaře (v roli FO) by měla být vyšší nežli
„oportunitní“ mzda lékaře zaměstnance
• inovativní ordinace (hi-tech; specializace, …) může kalkulovat s vyšším
zhodnocením majetku (či výkonů) – vyšší procento ziskovosti
• ordinace s (faktickým) investičním plánem může kalkulovat s vyšším
ziskem
• celkový „přiměřený zisk“ by měl odrážet i podnikatelská rizika (jež nekryje
pojištění) – např. riziko nemocí, úrazů, právní rizika a podobně
Při kalkulaci celkového přiměřeného zisku by měly být zohledněny všechna výšeuvedená hlediska – v samotné kalkulaci je však účelné „předložit“
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pouze finální částku zisku – a být připraven tuto výši obhájit při eventuální
cenové kontrole.
Přílišná (analytická) strukturalizace položek zisku se v minulých letech totiž
stávala zbytečným „terčem“ cenových kontrol – je proto pragmatičtější přiměřený zisk uvádět v jedné jediné položce, byť „vnitřně“ kalkulujete se všemi
výšeuvedenými hledisky!
Podnikatelská odměna je protiváhou za podstupování podnikatelských rizik.
Kdyby nevznikala podnikatelská odměna „něco navíc“, nevyplatilo by se ve
stomatologii podnikat a výhodnější by bylo se nechat pouze v jiné stomatologické praxi zaměstnat.
„Podnikatelská odměna“ je tím, co v konečném důsledku „přebývá“ v ekonomice PSP a vytváří „něco navíc“.
PSP prodává za reálné ceny, čímž naplňuje své plánované příjmy. Z nich hradí
všechny výdaje a vyplácí odměnu za práci. Teprve to, co zbude, je podnikatelskou odměnou, respektive čistým ziskem.
Je nesprávné zaměňovat odměnu za práci (u FO) za podnikatelskou odměnu. Mzdová část plánovaného zisku pouze hradí „náklady“ stomatologovy
práce. Podnikatelskou odměnou je až ta poslední zbylá část zisku po uhrazení odměny za práci lékaře.
Ze statistických šetření ČSA (a proporcí medicínského tržního prostředí
v ČR) lze nicméně vyvodit, že finální hrubá ziskovost (procento podnikatelské odměny vztažené k celkovým tržbám) se v ČR běžně pohybuje v intervalu 15 − 40 %.
Finálně je tedy nejdůležitější nastavit ceny PSP tak, aby hrubá ziskovost dosahovala běžně cca 15 − 40 %. Žádoucí (kýžený) průměr ČR by bylo skvělé
směrovat k oněm post-covidovým 25 %, realita průměru však bude bohužel
zpravidla o něco nižší.
ziskovost [%] =

čistý zisk (podnikatelská odměna) [kč]
čisté příjmy (tržba za ordinační fázi) [kč]

Příklad:
PSP s měsíční tržbou (za ordinační fázi) v hodnotě 380 000 Kč by tedy měla
generovat cca 60.000 Kč − 150.000 Kč hrubého zisku měsíčně.
Bude-li tedy Vámi kalkulovaná výše zisku ve výsledku podobně úměrná tržbám – kontrolní orgán bude mít jen velmi malou šanci takový zisk označit
za nepřiměřený!
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Přihlédneme-li k tomu, že zákonodárce umožňuje lékařům používat i tzv.
„paušální daň“ založenou na předpokladu 40% nákladovosti (respektive 60%
ziskovosti) – lze právě oněch 60 % ziskovosti označit za horní hranici „přiměřeného zisku“, který musí být (vzhledem k uvedenému) legitimní a obhajitelný.
Pakliže by však měla kalkulovaná ziskovost přesahovat 60 % (což je pro stomatologii ČR zcela snová představa) – by již významně vzrostlo riziko, že
podnikatel nebude moci hledisko přiměřenosti před kontrolními orgány
obhájit – nic samozřejmě nelze paušalizovat a vždy bude rozhodovat argumentace PSP.
Ostatně – následující graf odhaluje, jak široký je pojem „přiměřeného zisku“
(odvolávající se na tržní „obvyklost“) v rámci nejrůznějších oborů lidského
snažení:

OBRÁZEK: Ziskovost dle odvětví (zdroj: FCA, Finlord)
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4.5 | ODMĚNA ZA PRÁCI PODNIKATELE - LÉKAŘE
Stomatolog podnikatel (fyzická osoba) nepobírá mzdu v rámci pracovněprávního vztahu jako jeho zaměstnanci. Jeho „mzdou“ je pravidelně
vyplácená částka, na kterou musí „vydělat“ svou podnikatelskou činností
a z ekonomického pohledu jde o tzv. „oportunitní náklad“. Musí proto být
nezbytnou položkou plánovaného zisku.
V kalkulacích doporučujeme tuto položku nastavit na úroveň podobnou
zaměstnaneckému poměru v této profesi, kde se běžná hrubá mzda v současnosti pohybuje v běžném (podhodnoceném) intervalu 55.000 - 95.000
Kč měsíčně. Protože však žádný stomatolog není „průměrný“, je třeba si klást
otázku: „Za jak vysokou mzdu bych na trhu našel stejně odborně zdatného
stomatologa, kdybych jej chtěl místo sebe zaměstnat?“
Zatímco „přiměřená“ odměna za práci je poměrně snadno určitelná – odpovídá mzdě podobně erudovaného lékaře na stejné pozici, výše podnikatelské odměny musí být určena s ohledem na přiměřenost zisku dle
předchozích odstavců a úvaha o její výši musí vycházet z okolního tržního prostředí, podnikatelských rizik, investičních záměrů, celkové výše majetku v podnikání; „shora“ je tato výše kalkulovaného zisku navíc omezena
i poptávkou pacientů (přílišný zisk by mohl zdražit stomatologické výkony
natolik, že by byly neprodejné) – určení této částky je tedy na finální úvaze
lékaře podnikatele – z manažerského pohledu jde o jedno z nejdůležitějších
rozhodnutí PSP!

4.6 | BĚŽNÝ MATERIÁL A „ZUM“ SI ŽÁDAJÍ
ODLIŠNÝ PŘÍSTUP
Hodnota „přímo spotřebovaného“ běžného materiálu či medikace je ve stomatologii téměř „zanedbatelnou“ položkou (tvoří v průměru cca 10 % ceny
ošetření, běžně v rozmezí 7 % − 15 %) ve srovnání s hodnotou práce stomatologického týmu.
Vyspělé ekonomiky již vědí, že stomatologie je „drahá“ nikoliv kvůli ceně
materiálů, ale kvůli ceně odborné práce stomatologického týmu a finančně
náročnému přístrojovému vybavení.
Snaha o „přesné“ postihnutí hodnoty přímého materiálu sebou nutně přiná-
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ší i nárůst administrativy a více či méně zdařilé pokusy o odhady „přímých
nákladů“ jednotlivých stomatologických výkonů.
Takové kalkulační metody se přesto v ČR dodnes používají spíše však z historických či „nostalgických“ důvodů. Různé varianty tohoto modelu (často
s mnoha principiálními pochybeními) jsou u nás dosti rozšířené.
Slabšími místy těchto metod jsou:
• Vyšší administrativní nároky. Ke každému výkonu musí stomatolog zkalkulovat (odhadnout) hodnotu přímo spotřebovaného materiálu. Tyto
dílčí kalkulace by měl mít samozřejmě podložené nějakým rozborem.
•

U většiny výkonů je odhad „přímého materiálu“ velmi nepřesný – kdo
bude zjišťovat, na kolik ošetření vystačí které balení dodaného materiálu?

•

Navíc je třeba, aby účetní byl schopen účtovat onen přímo spotřebovaný
materiál odděleně – v praxi proto složitě „vyzobávat“ z dodavatelských
faktur položky přímého materiálu a účetně je shromažďovat zvlášť.

•

Paradoxně tato metoda často vede k dvojímu zúčtování některých výdajů za „přímý materiál“ do cen. Právě proto, že účetní není často schopen oddělit tyto výdaje od ostatních – objeví se onen přímý materiál
v minutové sazbě. Následně je pak ještě jednou přičtený přímo k ceně
ošetření. Snaha o zpřesnění se tak v minulosti proměnila v poměrně
snadný terč pracovníků kontroly finančního ředitelství.

•

Samotné rozlišení, co je a co není „přímým“ materiálem, je velmi sporné.
Kde leží ona hranice? Co třeba rukavice, ústenka, kelímek, matrice, klínek?
Není třeba přičíst spotřebu energie?
Pravděpodobně největší slabinou tohoto přístupu je právě ona nehmatatelná hranice „přímého materiálu“, která ve snaze o „zpřesnění“ cenových kalkulací dohání milovníky kalkulací až k absurdním metodám,
které se projevují snahou o započtení do přímého materiálu třeba i opotřebení nástrojů a instrumentů. To už se však v takové kalkulaci dostáváme k haléřovým položkám, pracnost jejich vyčíslení má však hodnotu
mnohonásobně vyšší. Naneštěstí si navíc někteří obhájci těchto přístupů
myslí, že právě tato činnost je náplní práce asistentky stomatologa.

•

Shrnuto, podtrženo – takovýto model není efektivní. Příliš velké náklady
a příliš velká administrativa, zatímco přínos je zanedbatelný. Běžný stomatologický materiál je dle metodologie tohoto manuálu kalkulován jako součást minutové sazby. Běžný stomatologický materiál tvoří cca 10 % ceny ve
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stomatologii. Je zbytečné těmto deseti procentům věnovat tolik pozornosti.
Mnohem efektivnější je zahrnout tuto položku mezi ostatní výdaje a rozpustit ji tak společně do minutové sazby. Ušetřený čas i finance je třeba věnovat
podstatnějším otázkám.
Doporučujeme tedy evidovat materiál odděleně na běžný stomatologický
materiál a ZUP – běžný (levný a hromadný materiál) je tak součástí minutové
sazby zatímco ZUP („drahý“ materiál ZUM, LAB, subdodávky) jsou zúčtováván zvlášť.

4.7 | MINUTOVÁ SAZBA
Kalkulační vzorec vychází z principu, že potřebné kalkulované příjmy (redukované) rozpočítává dle délky ošetření. Kalkulované příjmy jsou redukované
pouze o ty položky (výdaje), které je logicky správnější rozúčtovat odděleně
a nezahrnovat do minutové sazby.
Zvlášť účtované položky (ZUP) jsou:
• ZUM = výdaje za „drahý“ stomatologický materiál: implantáty,
endosety, jednorázové sety,...
• LAB = výdaje za výrobky a služby laboratoří
• ZB = výdaje za nákup profylaktického zboží prodávaného klientům
• ZUES = výdaje za jiné externí dodávky zdravotnických služeb (např. OPG)
Ekonomicky je korektní, nezahrnovat výše uvedené ZUP do minutové sazby.
Je třeba přičítat je k ceně za ošetření další položkou.
Kalkulační vzorec minutové sazby je tedy:

Pr
MS =
t

MS = minutová sazba (Kč/min)
Pr = kalkulované příjmy redukované (Kč) = prognóza vlastních
výdajů + plánovaný zisk
t
= reálný časový fond (min)
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4.8 | URČENÍ REÁLNÉHO ČASOVÉHO FONDU
V minulosti přitom bylo právě určení časového fondu zdrojem největších
omylů a pochybení, v jejichž důsledku byly takto získané kalkulace nefunkční
a zkalkulované ceny vykazovaly chybu v řádu desítek procent. Správné určení reálného časového fondu vyjadřuje následný vzorec:

t = [(ppd - abs) × dpd × kv]
× 60 × rpsp

t
ppd
abs
dpd
kv
rpsp

= reálný časový fond
= počet pracovních dnů
= počet dní absence
= denní pracovní doba (hod)
= koeficient využitelnosti (%)
= relativní počet souběžných pracovišť

ppd = počet pracovních dnů
Počet pracovních dnů v daném kalkulačním období (zpravidla ročním).
Pro běžné praxe cca 250 pracovních dní.
abs = počet dní absence
Počet dní absence, kdy praxe „neordinuje“ z nejrůznějších důvodů:
• řádné dovolené
• mimořádná volna
• nemoci a jiné neschopnosti
• vzdělávací akce, konference, výstavy
dpd = denní pracovní doba
Délka denní pracovní doby v hodinách. Zpravidla v rozmezí 6 – 7,5 hodin.
Nezaměňujme pracovní dobu s dobou ordinační – je zřejmé, že pracovní
doba je o dost delší.
kv = koeficient využitelnosti
Koeficient využití pracovní doby pro stomatologické výkony. Procentní vyjádření toho, jak velikou část pracovní doby může stomatologický tým věnovat profesním výkonům.
Zbytek (do 100 %) věnuje stomatologický tým činnostem nutným k existenci
a provozu stomatologické praxe – administrativní činnosti, organizační činnosti, personální činnosti, opravy a rekonstrukce.
rpsp = relativní počet souběžných pracovišť
Také označován jako „relativní počet úvazků“
Zaměstnává-li stomatolog další výkonné pracovníky na samostatné soupravě (ordinaci), čímž zároveň vytváří další souběžné pracoviště (další souprava
s lékařem, další souprava s DH), rozdělí se výsledná minutová sazba na obě
pracoviště, a to v potřebném poměru.
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V této souvislosti je při kalkulacích třeba určit pro další takové pracoviště činitel relativní efektivity (výkonnost, rychlost ošetření).
Typickým příkladem je zaučování absolventa či zaměstnávání „pomalejšího“
pracovníka. Takovouto korekcí (přisouzení menší efektivity) zohledňujeme
fakt, že nové pracoviště není schopno provádět jednotlivé výkony stejně
rychle (efektivně), jako pracoviště referenční (jemuž odpovídá udávaná minutáž pro sestavení ceníku – trvání výkonu „tv“).

4.9 | CENY JEDNOTLIVÝCH VÝKONŮ
(SUBVÝKONŮ)
Ceny jednotlivých výkonů pak určíme dle vzorce:

C = MS × tv

C
= cena ošetření (Kč)
MS = minutová sazba (Kč/min)
tv = trvání výkonu (min)

Tento manuál na mnoha místech zdůrazňuje, že cenové kalkulace jsou v prvé
řadě nástrojem stomatologa. Bez nich nelze budovat prosperující podnik.
Je však také dobré vědět, že korektní ceny a ceník vyžaduje i Zákon o cenách:
Určitý způsob „cenové regulace“ ve stomatologii je samozřejmě přítomen
téměř ve všech hospodářsky rozvinutých evropských zemích. Je pochopitelně žádoucí, aby existovala jasná a zodpověditelná pravidla pro ceny
v tak důležitém odvětví zdravotnických služeb. Zároveň tato pravidla zvyšují
transparentnost cen pro klienta. V neposlední řadě slouží takto průhledný
systém oceňování stomatologických služeb k motivaci klientů a uvědomění si finančního efektu jejich vlastního přičinění formou prevence a vzorné
spolupráce s lékařem.
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4.10 | CENÍK STOMATOLOGICKÝCH VÝKONŮ
Faktický (vlastní a exaktní) ceník získá PZL zpravidla zadáním vypočtené
minutové sazby do ordinačního (zúčtovacího) SW - kde má PZL zadaný
i „vyblokovaný čas“ = minutáž výkonů a ceny subdodávek (laboratoř, jiný
ZUM, …).
Doporučujeme použít takový ordinační software, který ze strukturovaných
položek výkonů umožňuje vytvářet celá „makra“ a jednoduše, přehledně
a rychle pak strukturovaně komunikovat (následně souhrnně zúčtovávat)
s pacientem. (SIMPLE Dent, PC dent, …)
S určitým omezením (nemožnost použít strukturované ceny) lze zpravidla
použít téměř jakýkoliv ordinační software (který stomatolog používá) - který dnes umí (ve většině případů) sestavit funkční ceník, na základě zadání
zkalkulované minutové sazby a ceny subdodávek. Opět je zde třeba pouze
zdůraznit potřebu správného určení „minutáže“ jednotlivých výkonů!
Ceník musí zůstat velmi otevřenou a pružnou strukturou. Přicházejí nové
technologie a staré odcházejí, mění se způsob i organizace času. Jedno však
přetrvává:
Ceník je to nejdůležitější, čím ovlivňujete výsledky svého hospodaření
a svou prosperitu!
Doporučujeme taktéž (u vyšších cenových plánů) používat „strukturované“
rozúčtování – před ošetřením – v rámci komunikace o ceně (s pacientem):
Je mnohem snazší smířit se s více dílčích a menších částek, nežli s jednou
velikou. Vzpomeňte na účet, jaký dostáváte v autoservisu. Není správnější
klientovi vysvětlit, jaké úkony mu budete provádět a pak mu je takto i vyúčtovat? Můstek je mnohem víc než jen „můstek“.
Nejprve musíme klientům sdělit, z jakých úkonů stomatologie sestává, abychom je mohli účtovat. Stomatologové okolních rozvinutých zemí to tak dělají od nepaměti!
Finální zúčtování - po ošetření – nicméně nemá být ani strukturované, ani
detailní, ani konkrétní – s ohledem na „lékařské tajemství“ (a GDPR) nesmí váš
(účetní) zúčtovací doklad prozradit cokoliv o výkonu či zdravotním stavu pacienta … celá částka za vaší zdravotní službu (vyjma prodeje zboží) by měla
být zúčtována pouze jako „Zdravotní služba“ či „Nadstandardní zdravotní
služba“.
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7 | MARKETING V KOSTCE

Lidé nevědí, co chtějí, dokud jim to člověk nenabídne.
Terence Conran
Úlohou marketingu je:
• zacílit na kýžené zákazníky,
• efektivně uspokojovat potřeby zákazníků
• identifikovat potřeby cílového zákazníka a uspokojit je lépe nežli
konkurence
Marketing je příliš důležitý, než aby byl ponechán pouze „marketingovému
oddělení“ spolupracující firmy – strategické nastavení marketingu zubní
ordinace (co nás dělá jedinečným?) je vždy úkolem jejího majitele (zpravidla
tedy lékaře)!
Vždy je třeba taktéž nezapomenout, že přilákání nového zákazníka je cca 5x
nákladnější, nežli si udržet stávajícího!
V podmínkách ČR, kdy většina lékařů má pacientů „nadbytek“ se může zdát
zbytečné investovat svůj čas i peníze do marketingu, což je velmi nebezpečný klam:
Smyslem marketingu většiny zubních praxí ČR je totiž udržení svých dobrých zákazníků – zabránění tomu, aby Vám je konkurence „ukradla“.
Dnes již nestačí uspokojit zákazníka, musíte jej i (pozitivně) překvapit a potěšit. A dále zde platí „zlaté pravidlo marketingu“:
Nestačí být dobrý – je třeba být dobrý, a ještě k tomu jiný!
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7.1 | BUĎ JINÝ, NEBO LEPŠÍ – NEJLÉPE OBOJÍ!
Vlastníci PSP musí vytvořit něco „speciálního“ či „specifického“, aby mohli
zvítězit v dnešním světě nadhodnoty, nadbytku a přebytku.
Je třeba si uvědomit, že západní spotřební společnost je společností nadbytku a přebytku:
V každém oboru je mnoho takřka stejných firem, produkujících stejné věci
– zaměstnávající téměř stejné zaměstnance s podobným vzděláním, podobnými zkušenostmi a podobnými nápady. Výsledné produkty (výrobky či
služby) jsou tudíž velmi podobné, a to kvalitou i cenou.
Tento jev je patrný všude kolem nás… a je platný univerzálně, tedy i pro stomatology. Základním receptem je proto doporučení diferenciace, odlišení,
individualismu.

7.2 | NESTAŇ SE SOUČÁSTÍ „SPOTŘEBNÍCH“
SLUŽEB
Rozhlédněte se, co dělají všichni ostatní. A pak udělejte něco jiného.
Fanny Slater
Ve spotřební společnosti (společnosti nadbytku) stále více druhů výrobků
a služeb padá do smrtící pasti, z níž není téměř úniku – stávají se komoditami. Tato past podobně jako černá díra ve vesmíru do sebe vtáhne každého,
kdo neumí být jiný, specifický a individuální.
A produkovat komoditní zboží či služby je velmi pochybným a téměř marným bojem s tržním prostředím, protože u komodit rozhoduje pouze jedna
vlastnost – cena. Prodáte jedině, když budete nejlevnější – nebo maximálně
stejně levní jako ostatní.
Typickými komoditami jsou cukr, bavlna, kakao, paladium, … ale také služby
uklízeček, pomocných účetních, služby autoservisů a autopůjčoven.
Ve většině případů firmy produkující takovéto komodity nedokázaly poskytnout zákazníkům dosti argumentů, kterými by sdělily, že není bavlna jako
bavlna, že není úklid jako úklid, že není servis jako servis. Neuměly se odlišit a zákazníci si proto zvykli posuzovat takovéto produkty jako identické –
a vybírají tedy pouze podle ceny.
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Bohužel – mnoho pacientů PSP také považuje stomatologii za „komoditu“,
která je vždy stejná bez ohledu na to, kdo ji poskytuje. V jejich myslích to
funguje tak, že si řeknou „Korunka je vždy korunkou a čištění je vždy čištěním,
takže proč takovéto věci nepořídit co nejlevněji?“
Vinu na takovémto vnímání má pochopitelně komunistická minulost naší
země, populistická zdravotní politika současných vlád, a samozřejmě i samotní stomatologové, kterým v minulosti ani univerzitní ani postgraduální
vzdělávání neproradilo nic o manažerské a marketingové roli jejich profese.
Z pohledu pacientů – zákazníků jsou jejich služby identické, vzájemně zaměnitelné − jsou komoditou.
Nedostatek individuality a rozdílnosti tak vytváří bludný kruh: Klienti jsou citliví na cenu stomatologických služeb, protože se jim nedostalo objasnění
rozdílů mezi jednotlivými PSP.
Stomatologové mají na druhou stranu právě v tomto duchu pocit, že klienti
jsou striktně orientováni na cenu, a proto selhávají ve schopnosti investovat
do změny své image, která by byla výrazem jejich individuality a jedinečnosti. Kruh se tím uzavírá, cykly se stále opakují a problém přetrvává.
Nejlepším východiskem (ve skutečnosti jediným možným východiskem)
z takového bludného kruhu je odlišení se – diferenciace! Buďte jiní!
Najděte vlastnosti, ve kterých je vaše PSP jedinečná a dejte o tom světu
vědět. Odlište se tím od všech ostatních.
Tím vytvoříte to, čemu se říká konkurenční výhoda a tato pozice zároveň
znemožní přímé cenové srovnávání vaší PSP s jinou – to již nebude možné,
protože klienti nikde neuvidí nikoho „stejně výlučného“ jako jste Vy. A nikdy
nikoho již nenapadne srovnávat Vás s těmi desítkami okolních unifikovaných
komoditních PSP.
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10 | SVĚT V SOUVISLOSTECH

Stomatologové ČR jsou součástí 10 % nejlépe si žijících obyvatel planety Země, součástí perspektivního a stále rostoucího oboru s mimořádnou
prestiží, … a přesto nemálo z nich pravidelně pojídá antidepresiva, inklinuje
k nadužívání alkoholu či prochází životem s pocitem „stojí to za *****“.

Skvělé perspektivě navzdory – i v ČR lidé čím dál více inklinují k úzkostem
a jiným „duševním poruchám“ K.
Částečně za to může „moderní“ životní tempo, přepracovanost a vysoké nároky na sebe sama, … a částečně nás deprimují (závislá i nezávislá) média
a politika státu (či EU), kteří (obecně) mnohem raději akcentují problémy, rizika a nebezpečí, nežli pozitivní trendy a dobré zprávy o stavu světa.
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Ano – moderní doba na nás klade nemalé nároky … ale přesto – měnili
byste s lidmi ve středověku?

Obyvatelé ČR patří k oné (jedné) nejlépe si žijící miliardě lidí v rámci globální
perspektivy – bohatstvím v peněžence i délkou života.
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Marxisté a komunisté nás kdysi „očkovali“ tezí, že průmyslová revoluce zažehla „vykořisťování člověka člověkem“. Bylo tomu přesně naopak – Francouzská
revoluce zažehla principy rovnosti a svobody, svobodní lidé jsou přirozeně
více kreativní (mohou pracovat sami pro sebe a na sebe); to zapříčinilo růst
vědeckých objevů a průmyslu (parní stroj, elektřina, …); to nasytilo a zabezpečilo většinu lidstva; a díky tomu všemu celosvětově trvale klesá poměr lidí
žijících v extrémní chudobě!

A protože se náš svět (až na občasné epizody smůly a zvůle) mění trvale
a výrazně k lepšímu – lidé na planetě dnes žijí mnohem delší život, nežli před
200 lety! Za posledních 217 let se život průměrného pozemšťana prodloužil
o 41 let (o 132 %)!
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Lidstvo téměř vymýtilo otroctví, úniky ropy do oceánů se v posledních letech daří čím dál více držet na uzdě, ceny solárních panelů (pro výrobu čisté
energie) trvale klesají, a dokonce i strašák HIV je na ústupu.
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ZÁVĚREČNÉ SLOVO

Stomatolog podnikatel bude i v roce 2021 primárním strůjcem své prosperity (či úpadku) a osobní spokojenosti (či frustrace):
Stomatolog podnikatel by měl velmi dobře chápat a ovládat ekonomické
souvislosti výdajů, tvorby zisku a cen. Měl by také v principiálních obrysech
znát právní rámec svého podnikání, základní pravidla daňové evidence
a způsob tvorby cen ve stomatologii.
Především je však úkolem stomatologa řídit své ekonomické výsledky –
dospět k tomu, aby pravidelně zjišťoval, kontroloval a analyzoval své výdaje. Stejně tak musí dobře určit trvání výkonu pro jednotlivá ošetření a určit
potřebnou míru zisku i „rozumné“ mzdy – pro budoucí rozvoj, pro krytí rizik
i pro svou vlastní spotřebu. Následně pak správně stanovit ceny jím poskytovaných výkonů a služeb. Toto vše činit pravidelně a důsledně.
Lze říci, že správné stanovení ceny je stěžejní řídící funkcí stomatologa.
Je to již více než 32 let od pádu komunismu v naší zemi. To je dlouhá doba
… A přesto se i dnes někdy bojíme v našem (hi-tech) oboru používat pojmy
ZISK, PROSPERITA či ZVÝŠENÍ CEN.
Takový přístup je však lichý:
Dnes je již „jiná doba“ a neuškodí si občas připomenout, že i dle definice obchodního zákoníku (a živnostenského zákona) - každý podnikatelský subjekt
podniká „za účelem dosažení zisku“.
Převážně (a především) CENA je tím, co dělí věci tohoto světa na ty „cenné“
a ty „obyčejné“, na kvalitní a nekvalitní, na hodnotné a bezcenné.
Tomáš Košumberský
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VAŠE PAPÍROVÁNÍ

NAŠE RADOST

Jak to děláme a co na to zubaři?

www.medprotect.cz

CENOVÉ KALKULACE
pro rok 2021

Aktualizovaná verze (9.o) pro rok 2021 zohledňuje aktuální legislativu
cenotvorby a je nejefektivnější cestou k narovnávání cen a zajištění
okamžitého růstu ekonomiky a prosperity.

Nově
• Návody a vzory, jak postupovat při cenových kontrolách
• Statistické srovnání cen vůči ostatním (vůči statistice ČR, kraje, okresu)
• Tipy, rady a marketingové „triky“, jak částečně narovnat ceny i u „hrazených“
výkonů

Mapa cenových kalkulací DentalCare

Ceny (včetně DPH)
Cenová kalkulace pro lékaře
Příplatek za každé další pracoviště
Sleva za pravidelný upgrade

6.990 Kč
15 %
10 %

Kontakt: tel.: +420 412 384 013, e-mail: info@dentalcare.cz, www.dentalcare.cz

