
          

Stanovisko shromáždění členů asociace Czechdent 

k formátu konání veletrhu Pragodent. 

 

 

1, Asociace Czechdent a její členové považují podzimní prezentačně-prodejní výstavu 

Pragodent za optimální formát a chtějí se nadále podílet na její organizaci. Již v letech po 

požáru Pragodentu 2008 se Czechdent přiklonil na stranu Pragodentu a podpořil jej proti 

ostatním výstavám a tato spolupráce se ukazuje jako všeobecně úspěšná a prospěšná.  

 

2, Členové asociace Czechdent se dnes 100% hlasů usnesli, že dvouletý formát konání 

Pragodentu je pro zajištění úspěchu výstavy optimální. Tento názor má i absolutní většina 

nečlenských firem, které v minulých dnech Czechdent oslovil. Spolu se členy Czechdent 

(prodejci, importéři a výrobci) se jedná m.j. o všechny významné světové výrobce, 

zastoupené na českém trhu, kteří preferují svázání konání Pragodentu se světovou výstavou 

IDS v lichých letech. Tento názor tak sdílejí firmy s podílem na trhu přes 90% a s vazbou na 

téměř 100% českých stomatologů a zubních techniků. Také oslovení zákazníci (a se 

vzdáleností jejich působiště od Prahy získává tento názor na síle) preferují dvouletý cyklus 

konání Pragodentu.  

 

3, Czechdent jako takový i jeho členové jsou připraveni propagovat Pragodent 2017 ve svém 

veřejném vystupování, dohodne-li se asociace a ostatní partneři s Inchebou na dvouletém 

cyklu svázaném s IDS, tedy počínaje rokem 2017 (jinými slovy vynechání ročníku 2016). 

Zároveň členové Czechdent prohlašují, že se v sudých letech neúčastní žádné podzimní 

výstavy, pořádané případně jiným organizátorem. 

 

4, Prohlášení o neúčasti na jakékoliv „sudé“ podzimní výstavě platí ale i v případě, že by 

Incheba nedbala na přání a doporučení svých partnerů a svých zákazníků a rozhodla se 

Pragodent 2016 uspořádat. S výjimkou jednoho člena se firmy sdružené v Czechdent 

vyslovily proti své účasti na takovémto „druhořadém Pragodentu“. Stejný názor mají i přední 

výrobci a většina oslovených nečlenských firem. Otázkou zůstává, jaký by byl zájem 

případných vystavovatelů na účasti na výstavě bez účasti předních výrobců a importérů. 

Navíc by takový krok znamenal rozvázání dosavadní spolupráce mezi Inchebou a 

Czechdentem. Asociace ani její  členové by pak nemohli propagovat dokonce ani Pragodent  



 

 

2017. Uvnitř Czechdent rezonuje dokonce názor, že by v takovém případě měla asociace 

hledat nový formát a nového partnera stomatologického veletrhu v Česku. Toto je ale 

extrémní scénář, ke kterému, doufám, nebude muset dojít. 

 

Věřím, že Incheba přijme stanovisko asociace Czechdent, která se zájmem na dlouhodobém 

zachování nadstandardní kvality veletrhu Pragodent přišla s návrhem na dvouletý cyklus 

konání namísto postupné eroze, degradace a zániku výstavy. Vím, že toto téma může 

vypadat jako „spadlé z nebe“, ale na trhu existuje již mnoho let. Dlouhou dobu se jej dařilo 

tlumit, ale nyní už se nebezpečí rozpadu Pragodentu stalo reálným. 

 

Czechdent i jeho členové jsou připraveni dát Inchebě garance, které by potřebovala pro 

ubezpečení, že zájem asociace na pořádání „velkého Pragodentu“ je jasný a silný.  

 

Děkuji předem za reakci a stanovisko Incheby. Podle něj budeme informovat ostatní 

účastníky českého stomatologického trhu. 
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