
 

Vážení obchodní přátelé. 

V rámci celoživotního vzdělávání musí zubní technici sbírat kreditní body za vzdělávací 
akce.  

Jsme si vědomi toho, že pro zubního technika téměř neexistují žádné jiné způsoby, jak 

kreditní body získat, než absolvováním školících akcí, které pořádáte vy, prodejci dentálních 

materiálů. Stalo se však celkem zaběhnutým zvykem, že  jsou za školící akce považovány i PR 

akce, kde se pouze prezentuje firmou nabízený materiál nebo technologie. 

Rada KZT se na svém zasedání dne 28. 5. 2010 usnesla na pravidlech, podle kterých bude 
komise udělující souhlasná stanoviska k žádostem o pořádání školících akcí postupovat.  

Podle těchto pravidel bude nadále přidělovat za vámi pořádané akce kreditní body 
v rozsahu, který definuje vyhláška.  Je ale toho názoru, že není možné za PR akce 
požadovat finanční náhradu od frekventantů „kurzu“. Jedná-li se o čistě propagační akci, 
profituje z ní především pořádající firma. V zájmu dobrých vztahů bychom uvítali, kdyby se 
váš postoj k finančnímu ohodnocení čistě PR akcí změnil, a od frekventantů akcí tohoto 
typu nebyl požadován účastnický poplatek anebo pouze v symbolické hodnotě. Pokud by 
na náš apel nebyl brán zřetel, museli bychom přistoupit k tomu, že na akce tohoto typu 
nebude naší organizací vydáno souhlasné stanovisko, bez kterého nelze za účast na akci 
přidělit kredity, což podléhá kontrole pracovníků uznávací jednotky MZ.  

Doufáme, že toto naše rozhodnutí chápete, a PR akce omezíte na minimum. Rada KZT je 
naopak velmi nakloněna kvalitním školícím akcím, kde přednáší zkušený lektor, který má 
frekventantům kurzu co sdělit. Takových školících akcí je velká nabídka, je z čeho vybírat a 
my vám za tuto činnost velice děkujeme. Jsme si vědomi toho, co již bylo řečeno v úvodu 
našeho sdělení – že zubní technik nemá téměř žádnou jinou možnost, jak kreditní body 
nasbírat, ale také jak posunout své znalosti směrem k dalšímu rozvoji oboru jako celku. 
V této oblasti se těšíme na další spolupráci, a budeme vaši činnost tohoto druhu silně 
podporovat.  

  

Děkujeme za pochopení 

 

        Rada KZT ČR 

 


