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 Vážení kolegové. 
 
 Dovolujeme si Vás oslovit bez ohledu na to, zda jste či nejste členem KZT. K tomuto 
kroku jsme se rozhodli na jednání Sněmu KZT dne 18. 4. 2015, neboť jak jistě sami víte, 
situace v oblasti „I“ kódů je dlouhá léta neřešená a v současné době již zcela neúnosná. 
 
 V minulých dnech, týdnech a měsících vyvíjela Komora zubních techniků výrazný tlak 
na stát a pojišťovny, v oblasti „I“ kódů, především celkových náhrad. Tato kampaň vyvrcholila 
televizní reportáží, uvedené v hlavním zpravodajství dne 12. 4. 2015, ve které avizujeme, že 
Sněm KZT vydá jasné stanovisko pro veřejnost, jak budou zubní technici dále postupovat. 
Z vyjádření náměstka ministra v reportáži vyplývá, že náš problém se v blízké době řešit 
nejspíš nebude, neboť ze zdá být nedůležitý a nepodstatný.  
 
 Oslovujeme tedy všechny kolegy, aby se zamysleli nad perspektivou svého živobytí, 
pokud k žádné změně nedojde.  
 
 Vaši kolegové, účastníci Sněmu KZT se shodli na prohlášení v tomto znění: 
 
 Prohlášení Sněmu KZT ze dne 18. 4. 2015: 
 „Vzhledem k tomu, že naše apely na navýšení úhrad, nebo legalizaci doplatků k „I“ 
kódům nebyly Ministerstvem zdravotnictví a pojišťovnami vyslyšeny, oznamujeme celé 
veřejnosti a stomatologům, že pokud již zubní technici nebudou akceptovat nevýhodnost 
smluv mezi stomatology a zdravotními pojišťovnami a za plně hrazené výrobky budou 
požadovat reálnou cenu, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady, nedopouští se ničeho 
nezákonného.  
Komplikace, které tento krok způsobí veřejnosti a stomatologům, musí neodkladně řešit 
politická reprezentace.“ 

 
 
 Z provedených ekonomických analýz vyplynulo, že aktuální cena celkové náhrady od 
výrobce- zubního technika, činí cca 3.700 Kč, což odpovídá současné úhradě, určené pro oba 
subjekty.  
 Doufáme, že rozhodnutí Vašich kolegů, zubních techniků pochopíte, a svým postojem 
přispějete k rychlé nápravě stavu. Je třeba vše prodiskutovat se spolupracujícími zubními 
lékaři a požádat je o součinnost. Jistě nikdo z nich nebude chtít doplácet rozdíl v ceně ze 
svého, ani porušovat zákon vybíráním doplatků od pacienta. Je tedy nutné, aby neprodleně 
oslovili ČSK a vyzvali ji k aktivnímu konání. Náš počin nesmí být chápán jako útok proti dobré 
spolupráci, ale naopak, jako krok, který konečně povede k systémové změně v oblasti „I“ 
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kódů. Chceme dosáhnout pravidelné valorizace úhrad „I“ kódů, nebo legalizaci doplatků 
k těmto výrobkům, což je zcela určitě zájem Váš i zájem Vašich spolupracujících lékařů.  
 Pro tento účel jsme pro vaše spolupracující lékaře vypracovali dopis, který je přiložen 
k této výzvě a který Vám pomůže lépe celou věc vykomunikovat.  
  Jsme si vědomi, že žádáme o velmi těžký krok a projev osobní statečnosti, který může 
být i riskantní. Vaše každodenní práce za dosud platnou odměnu je ale mnohem větším 
projevem osobní statečnosti a obětavosti, kterou nikdo neocení ani nezaplatí. Jsou dvě 
cesty- pokračovat v tomto stavu do chvíle absolutního vyčerpání fyzických, psychických i 
ekonomických sil, nebo se konečně sjednotit, zmobilizovat své síly, vzepřít se systému a 
spolu s lékaři táhnout za jeden provaz a donutit státní správu k aktivitě a neodkladnému 
řešení.  
 
 Všem Vám přejeme hodně odvahy a hlavně pochopení ze strany lékařů. Celkové 
náhrady mají nepochybně nezastupitelné místo ve stomatologické protetice a zaslouží si 
stejný posun ve využívání moderních možností, jako ostatní úseky stomatologie, což nám 
současný systém nejen neumožňuje, ale dokonce zakazuje.   
  
Těšme se, že spojenými silami dosáhneme změn, díky kterým posuneme blíže třetímu 
tisíciletí celou oblast stomatologické protetiky a nebudeme přihlížet tomu, jak se vyvíjejí 
jenom její některé části.  
 

 
Děkujeme za pochopení a doufáme ve vaši podporu 

 
Účastníci Sněmu KZTČR 

V Praze, 18. 4. 2015 
  


