Vážené kolegyně a vážení kolegové,
Nastalo období, kdy se zaplacením členského příspěvku prodlužuje členství v KZT.
Nadále platí také, že KZT přijímá nové členy.
Zvažujete tedy, zda vám členství v KZT něco přináší. Možná kromě výhod, které
sebou členství přináší,- jako jsou slevy u dodavatelů, nebo získání kreditů zdarma na akcích
pořádaných KZT ČR, vám uniká jeden z hlavních důvodů. A sice to, že svým členstvím
posílíte jednotu zubních techniků a zvýšíte vyjednávací pozici při prosazování zájmů zubních
techniků v ČR. Je potřeba ukázat jednotnou sílu státním institucím, ale i hájit naše zájmy
proti jiným zájmovým skupinám, které hájí své a to i na úkor nás zubních techniků. Nejednou
jsme v minulosti tuto trpkou zkušenost zažili. Naši sílu a jednotu máme šanci ukázat právě i
přesto, že jako občanské sdružení s nepovinným členstvím, budeme disponovat silnou
členskou základnou.
Ano, někteří z vás si jistě řeknou, že KZT nepotřebují, protože jejich soukromá praxe
vzkvétá a jsou soběstační. Ale i v tomto případě platí - chystají se velké změny v legislativě,
a až zase přijde nějaký nový zákon nebo nařízení, pak se budeme opět podivovat a ptát se „co
to pro mne znamená“? Jako jednotlivec, byt' ekonomicky silný, nemáte při prosazování změn
a úprav zákonů moc šancí. Otevřít zákon a prosadit v něm změnu je velice obtížné a
zdlouhavé.
KZT ČR již učinila kroky, abychom byli zváni k připomínkovým řízením. Letos
plánuje MZ otevírat a upravovat většinu zákonů, takže máme jedinečnou příležitost prosadit a
hájit své zájmy. Tyto změny se musí nutně dít ve spolupráci s právníky, aby v budoucnu
nedocházelo k více výkladům zákona a k nejasnostem. Právní služby nejsou levné.
Důležité jsou i Vaše podněty a návrhy. Vítaní jsou i technici ochotní pomoci v práci
pro obor. Nebuďte pasivní a neváhejte se obracet na Radu KZT ČR a sekretariát.
Nakonec je to organizace nás - zubních techniků a jak si věci uděláme, takové je
budeme mít. NIKDO to za nás neudělá. Buďme konečně hrdí na to, co umíme a co
dokážeme.
Včasným zaplacením členských příspěvků přispějete ke zlepšení situace.
Rada KZT ČR

Číslo účtu 195781838/0600 , variabilní symbol - Vaše r.č., konstantní symbol 0308.
Výše členského příspěvku činí: pro podnikatele a jednatele firem 2 600,- Kč, pro
zaměstnance
1 200,- Kč, ostatní bez příjmů (důchodci, MD apod.) 400,- Kč.
Doklad o zaplacení Vám po vyžádání zašleme – kontaktujte:
sekretariat@komorazt.cz tel: 224 213 168 nebo 602 224 298

Děkujeme
Rada KZT ČR

