
Vážené kolegyně a kolegové zubní technici, 

  

 Rada KZT ČR obdržela otevřený dopis od nespokojených zubních techniků v rámci její činnosti. 

Dovolujeme si připomenout, že KZT vznikla jako organizace hájící zájmy zubních techniků a to 

především v oblasti legislativy. Ta se má v příštích letech kompletně měnit a je důležité, aby naše 

zájmy hájila organizace, které toto leží nejvíce na srdci. Nikdo jiný za nás nebude lobovat tak, aby v 

zákonech a vyhláškách bylo co nejméně kontroverzních nařízení omezující, nebo přímo poškozující  

náš obor. Ať už v oblasti vzdělávání, nebo dalších nařízení zákonných povinností pro vykonávání 

této profese. Ani ekonomicky silní jedinci z našich řad nemají takovou možnost připomínkování 

legislativy jako profesní organizace. 

 Obor zubní technik se opravdu ocitá ve svízelné ekonomické situaci. Všichni víme, že tato situace 

je neudržitelná, a proto byly radou KZT učiněny následující kroky. Na Pragodentu 2010 probíhalo 

ekonomické šetření zubních laboratoří, které mělo vnést jasno, jak na tom české laboratoře jsou po 

ekonomické stránce. Toto šetření dopadlo tak, že průměrná nákladová cena zubní laboratoře vyšla 

7,90 Kč na minutu. Rada KZT si tato čísla nevymyslela, a musela z těchto čísel vycházet. Rozhodla 

o dalším postupu cenové politiky tak, že bude prezentovat nákladový ceník na letošním jarním 

Stomatologickém ekonomickém fóru, tak jak vyšel, i přes varování a nesouhlas prezidentky 

Seidlové, která navrhovala, aby bylo uplatňováno postupné navyšování ceny. Rada rozhodla, že je 

nutné zveřejnit ceník v takové podobě, jak vyšlo v ekonomickém šetření. Jediné úpravy byly u 

minutáží výrobků a to tak, aby odpovídaly realitě. U některých prací byly z minulosti 

nadhodnocené.  Prezidentka byla přehlasována, ale přesto zaujala profesionální postoj a i přes svůj 

nesouhlas plnila usnesení rady. Možná se ji nepovedlo skokově navýšit některé ceny, ale to si musí 

obhájit sama. Stala se však terčem kritiky, napadání, obviňování. Ceny je nutné samozřejmě 

navyšovat dle regionů a jejich kupní síly. Tak to bylo i na jarním SEF prezentováno. Bylo také 

konstatováno, že u laboratoří, které narušují regionální cenové zvyklosti a snaží se prosadit své 

výrobky za hluboko podhodnocené ceny, výrazně pod touto hladinou, a to i v řádu několika set 

korun, není zřejmě něco v pořádku a zaslouží pozornost nejen ze strany státních orgánů, ale 

především  ze strany kupujících stomatologů. Může totiž u těchto laboratoří docházet k výraznému 

porušování nejen zákonných povinností pro provoz zubní laboratoře, ale především k porušení 

technologické kázně a materiálovému složení zubních náhrad, což může vést až k poškození 

pacienta. 

K osobám podepsaným pod dopisem se nebude Rada KZT zatím vyjadřovat, neboť daleko 

důležitější je práce pro obor zubní technik, než odpovídání na bulvární napadání členů rady.  

K programu a úkolům Rady KZT v čele s prezidentkou měli tito pánové možnost vyjádřit se na 

řádném sněmu, což také učinili s dostatečným časovým prostorem. A pokud mají podnětné návrhy a 

myšlenky v konkrétní podobě pro zlepšení oboru zubní technik, mohou je kdykoliv prezentovat na 

zasedání rady každý měsíc. Po dohodě možné i individuálně. Pouhá kritika bez řešení je jen plácání 

do vody. 

 V návaznosti na cenovou politiku Rady KZT budou postupně svolávány v regionech schůzky pro 

konzultace v oblasti cen a realizování projektu  pro strukturovaný výpočet cen snímatelných náhrad 

a ortodontických deskových aparátků Puzzle.  
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