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 Komora zubních techniků ČR

V Praze, 4.1.2022

Vážení kolegové.

      Protože s novelou sazebníku se v některých regionech vyskytl problém s výkladem práv a 
povinností smluvního a nesmluvního partnera pojišťovny, dovolujeme si poskytnout vám paušální 
informaci. Tento dokument si můžete vytisknout, a poskytnout ošetřujícímu stomatologovi, který 
odmítá přijmout fakt, že máte právo účtovat za „I“ kódy cenu, která nezohledňuje omezení, které 
stanovuje „maximální cena“ těchto výrobků.    

   
      Výrobky, označené symbolem „I“ , jsou zařazeny mezi „plně hrazené“ výrobky, což v  konečném
důsledku  znamená  jediné:  na  tento  výrobek  nelze  od  pacienta  lékařem,  který  má  smlouvu  se
zdravotní pojišťovnou, inkasovat žádný doplatek. 

       Žádná další  závazná pravidla ohledně následného rozdělení  úhrady ujednána nejsou,  ani

zákonná norma, která by výrobcům přikazovala cenu nižší, než je celá výše úhrady pojišťovny –

neexistuje.

Naopak, zákon o cenách výrobcům /tedy zubním laboratořím/ přikazuje tvořit vlastní kalkulovanou

cenu. Nižší cena je klasifikovaná jako damping a je sankcionována. 

Obecně platí, že smluvním partnerem pojišťovny je lékař, který je díky tomu povinen tato smluvní

pravidla dodržovat. Nadále ale platí, že jestliže zubní laboratoř není smluvním partnerem pojišťovny,

a  z tohoto  důvodu se  na  ni  ani  nevztahují  pravidla  o  dodržování  výše  úhrady  (maximální  ceny),

prakticky to znamená, že laboratoř může účtovat i za plně hrazený výrobek kalkulovanou cenu, bez

ohledu na výši úhrady. Na druhou stranu je zubní technik vyloučen ze všech nároků na bonusy a jiné

výhody, které smluvní vztah nabízí, a tedy si je nenárokuje. 

     V rámci udržení korektních vztahů platí, že laboratoře často akceptují daný stav, a respektují, že se

na tento výrobek nesmí v ordinaci od pacienta inkasovat žádná úhrada a snaží se u plně hrazených

výrobků držet ceny na akceptovatelném minimu. Bohužel některé úhrady nového sazebníku jsou tak

nízké,  že  i  při  nejlepší  vůli  nelze  výrobek  nacenit  bez  hluboké  ztráty,  kterou  si  jako  výrobci  již

nemůžeme dovolit a jsme nuceni výrobek nacenit podle skutečných nákladů. /např. ČSN základní/

  Záměrem  novely  sazebníku  bylo  poskytnout  dostatečný  prostor  pro  poskytování  kvalitnější

snímatelné protetiky než dosud.  Nový sazebník nám dává dlouho očekávaný prostor pro doplatkové

alternativy u některých „I“ kódů, které by bylo dobré využívat. 

      Ze strany stomatologa nelze argumentovat nějakým závazným pravidlem, podle kterého je cena

výrobci  stanovena,  protože  takové  pravidlo  neexistuje.  Nepřiměřený  tlak  na  hranici  etiky  je

nepřijatelný  a  do  vztahů  mezi  ordinací  a  laboratoří  nepřinese  nic  pozitivního.  Všichni  víme,  jak
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zubních techniků, kteří jsou ochotni snímatelnou protetiku vyrábět, dramaticky ubývá. Pokud bude

tento tlak vyvíjen, během krátké doby nebude ochoten snímatelnou protetiku vyrábět nikdo.   

      V zájmu KZT není vyvolávat konflikt, ale naopak, udržet dobré vztahy mezi laboratoří a ordinací, a

tyto založit na korektní spolupráci dvou subjektů, které se akceptují navzájem.                    

       

                                                                                   Za Komoru zubních techniků ČR

                                                                                   Bc. Alexandra Seidlová
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