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Stanovisko MZ ve věci nutričního poradenství 

Vážený pane předsedo, 

reaguji na Váš dopis ze dne 17. listopadu 2020, kterým se obracíte na Ministerstvo 
zdravotnictví s žádostí o vyjádření ve věci posouzení nutričních intervencí jako 
zdravotních služeb a upřesnění definice poskytování nutričního poradenství v rámci 
živnostenského zákona. V této věci uvádím: 

Výživové poradenství prováděné v přímé souvislosti s poskytováním zdravotních služeb 
za účelem předcházení, odhalení a odstranění nemoci a prováděné na základě 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb nutričním terapeutem (v souladu s § 14 
vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných 
pracovníků, ve znění pozdějších předpisů) nelze provádět v rámci živnostenského 
oprávnění, neboť činnost zdravotnických pracovníků při výkonu jejich povolání  
je v režimu živnostenského zákona zakázána. 

Výživové poradenství v rámci živnostenského oprávnění by mělo poskytovat pouze 
zájmové regenerační a rekondiční služby (např. poradenství ke zdravému životnímu 
stylu, ke zdravým stravovacím návykům, výživě a jejímu složení, výběru potravin  
a potravinových doplňků). 

Je třeba upozornit, že z legislativního hlediska není výživové poradenství ani činnost 
výživového poradce v rámci živnostenského oprávnění definována, což způsobuje 
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v praxi mnohé problémy. Povolání výživového poradce je sice od 5. února 2019 
zařazeno do Národní soustavy kvalifikací, která je legislativně ukotvena zákonem  
č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně 
některých zákonů, nicméně na provádění výživového poradenství v rámci živnosti volné 
nemá uvedení v NSK žádný vliv. 

Ministerstvo zdravotnictví zastává ve věci výživového poradenství názor, který  
se shoduje se stanovisky odborných společností a sice, pokud je výživové poradenství 
poskytováno zdravým osobám za účelem regenerace organismu, edukaci ke zdravému 
životnímu stylu a nedeklaruje se léčebný charakter výživového poradenství, terapeutická 
činnost, ovlivňování nemocí a neužívají se slova jako terapie, pacient, uzdravení  
a podobně, pak jde o činnost v režimu živnosti. 

Je-li však výživové poradenství poskytováno za účelem léčení, máme za to, že se jedná 
o poskytování zdravotních služeb a pak by tato činnost měla být provozována v rámci 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb kvalifikovanými zdravotnickými pracovníky 
dle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním 
zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

S pozdravem 

 

 

MUDr. Mgr. Dita Mlynářová, LL.M. 

ředitelka odboru zdravotní péče 
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