
Otevřený dopis Radě KZT ČR 

Na vědomí všem zubním technikům, členům i nečlenům KZT ČR 

Jsme skupina zubních techniků, kteří vnímají nezdravý vývoj v oboru zubní technik a zároveň 

nesouhlasí s postupem, který k řešení tohoto vývoje volí současné vedení KZT ČR a 

především její prezidentka. Chceme požádat ostatní zubní techniky (členy i nečleny KZT ČR) 

o podporu, abychom společně přiměli vedení KZT ke změně některých kroků, které v 

současné době podniká. Tak jako značná část zubních techniků v ČR, i my cítíme, že 

především ekonomická situace některých zubních laboratoří se značně zhoršuje.  Z tohoto 

důvodu je každá snaha o zlepšení stavu sledována vždy se značným očekáváním a často 

nekritickým nadšením. Postup, kterým se vedení KZT ČR rozhodlo řešit výše zmíněnou 

nepříznivou situaci, je však dle našeho mínění ten nejméně vhodný a oboru jako celku spíše 

škodí 

Cenová politika KZT ČR   

Každý, kdo v minulosti navštívil akci pořádanou Společenstvem zubních techniků 

podnikatelů, či v posledních dvou letech Komorou zubních techniků, nebo četl časopis 

Komorazt.cz ví, že „cenová politika zubních laboratoří“ je hlavním nosným tématem 

současné prezidentky Alexandry Seidlové. Každému, kdo prezidentku neslyšel „naživo“, 

stačí, když si přečte jakékoli číslo časopisu Komorazt.cz nebo staršího časopisu Zubní technik 

podnikatel. Slova jako profesní hrdost, jednota, soudržnost, zvyšování ceny, inflace apod. se 

opakují stále dokola. Hlavním výsledkem zvolení paní Seidlové do čela KZT na loňském 

sněmu bylo představení nákladového ceníku na květnovém stomatologickém ekonomickém 

fóru v Praze (dále SEF). Na dotaz Jiřího Sedláčka, jak chce ceny v nákladovém ceníku uvést 

do praxe, přede všemi přítomnými prohlásila:  „Oznamujte mi laboratoře, které budou 

výrazně pod nákladovým ceníkem, a já po nich budu šlapat, budu je osobně tlačit ke zvýšení 

ceny a pokud to bude nutné, tak na ně budu posílat kontroly z finančního úřadu, z pracovního 

úřadu, hygieny, protože za tyto ceny nemůžou zaručit alespoň základní kvalitu výrobků a 

požadavky na ně kladené, nemůžou platit ani minimální mzdy svým zaměstnancům.“  

Na posledním sněmu  KZT se Petr Šimčík zeptal přítomných v sále, kdo po SEF zvedal ceny 

a zda respektuje nákladové ceny představené na zmíněném ekonomickém fóru. Přihlásila se 

pouze paní prezidentka a všem oznámila, že tyto ceny zavedla od 1. 9. 2011, s jedinou 

výjimkou, a to ceny za metalokeramickou korunku, kterou musela navýšit pouze na 1 650,-Kč 

s odůvodněním, že je i tak nejdražší v regionu (dříve 1500,- …ceník z 31. 12. 2007). Máme 

k dispozici zmíněný ceník laboratoře Dentalex, což je zubní laboratoř prezidentky Alexandry 

Seidlové, s platností od 1. 9. 2011. V ceníku je celkem 135 cenových položek. Z toho je 

plných 74 levnějších než ve zmíněném nákladovém ceníku. Některé velmi výrazně. O 

strukturovaném ceníku, který paní Seidlová také velmi usilovně veřejně prosazuje, není 

v jejím dokumentu ani zmínka! I přesto, že její laboratoř měnila ceny od 1. 9. 2011, tento 

strukturovaný ceník paní prezidentka ve své laboratoři nezavedla. Proč? Na co čeká? Na 

zkušenosti jiných členů KZT, kteří se její vlastní vizi odváží zavést do praxe dříve než ona 

sama? Připomínáme, že paní Kristýna Franková, která tzv. strukturovaný ceník také 

prosazuje, jej ve své laboratoři používá již několik let. 

Co nás na této záležitosti nejvíce zaráží, je naprostý nesoulad mezi  prohlášeními a veřejnými 

vystoupeními prezidentky a jejím faktickým chováním a cenovou politikou v její vlastní 

laboratoři. Vzhledem ke skutečnosti, že ani vedoucí představitelka komory není schopná 

aplikovat zmíněné „nákladové“ ceny ve své laboratoři, je pro nás ceník uvedený na SEF 



cárem papíru a jeho prosazování pod pohrůžkou persekuce laboratoří ze strany KZT (ústy její 

prezidentky) úsměvným gestem.  

Vyzíváme radu KZT a především prezidentku KZT k nápravě svého jednání. Je nutné aby 

členové rady zásadně jako první dodržovaly své vlastní doporučení. 

 

Více zde: http://dopisradekzt.webnode.cz/ 
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