
,1. MiNISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

&m ČESKÉ REPUBLIKY

V Praze dne 7. září 2018

Váš dopis ze dne 31. srpna 2018

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví

dne 31. srpna 2018, evidované pod ve věciya/c bude MZČR

řešit fakt, že absolventi dnes již zaniklého oboru Výživa člověka na LFMU v Brně nemají

dosud vyřešeno, jak se mohou odlišovat od nestudovaných výživových poradců, protože

nedostali status nutričního terapeuta (i když na to mají právo, protože to byl důvod jejich

studia - v tehdejším studijním katalogu bylo jasně psané uplatnění, které však dnes pro

ně z neznámých důvodů neplatí) a dále to, žeač jsou to absolventi zdravotnického oboru,

nemají ve zdravotnickém systému žádné označení a nemohou tudíž ani žádat

o spolupráci se zdravotními pojišťovnami, Vám sděluji následující:

Absolventi bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví ve studijním

oboru Výživa člověka Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně (dále jen „studijní

program') získávají po úspěšném absolvování studia oprávnění vykonávat zdravotnické

povolání asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví. Uvedená informace vyplývá

ze stanoviska Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 10. 2006, č.j. 39554/2006 - VZV 2387

v součinnosti s dříve vydaným stanoviskem Ministerstva zdravotnictví vydaného

dne 23. 10. 2002, č.j. 19755/2002/1626-02. Jedná se o souhlasná stanoviska Ministerstva

zdravotnictví a řeší situaci studijního programu před účinností zákona č. 96/2004 Sb.,
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který ve své působnosti upravuje výkon jednotlivých nelékařských povolání

ve zdravotnictví. Nelze tedy tvrdit, že by absolventi studijního programu neměli

ve zdravotnickém systému žádné označení, protože jej na základě stanovisek Ministerstva

zdravotnictví mají.

S ohledem na skutečnost, že povolání nutriční terapeut jakožto zdravotnické povolání patří

mezi regulované profese, je právem státu stanovit kvalifikační podmínky pro výkon těchto

jednotlivých zdravotnických profesí. Tyto podmínky jsou konkrétně stanoveny

ve zmíněném zákoně č. 96/2004 Sb. a v jeho prováděcích právních předpisech, konkrétně

tento zákon ve svém § 15 nastoluje podmínky k získání odborné způsobilosti kvýkonu

povolání nutričního terapeuta, popř. tak stanovuje za určitých okolností v přechodných

ustanoveních. Absolventi studijního programu zákonem dané podmínky k získání odborné

způsobilosti kvýkonu povolání nutričního terapeuta nenaplňují. Nemají-li ze zákona

absolventi studijního programu odbornou způsobilost kvýkonu povolání nutričního

terapeuta, je irelevantní zabývat se otázkou odlišení se od nestudovaných výživových

poradců, jak je uvedeno v žádosti, neboť vzdělání absolventů studijního programu

opravňuje kvýkonu zdravotnického povolání asistenta ochrany a podpory veřejného

zdraví, nikoliv k výkonu povolání nutričního terapeuta.

Nad rámec podaných informací je třeba připomenout, že v době, kdy nebyla absolventům

studijního programu přiznána zákonem odborná způsobilost nutričního terapeuta, fakulta

umožňovala v časově omezeném období absolvovat bakalářské studium, které vedlo

kzískání odborné způsobilost kvýkonu povolání nutričního terapeuta při maximálním

započtení již absolvovaných předmětů.

S pozdravem
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