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Váš dopis ze dne 8. ledna 2019

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 8. ledna

2019, evidované

pod

ve

věci

živnosti

dle přílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších
předpisů, předmět podnikání: masérské, rekondiční a regenerační služby je
zákona

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění

dle § 22

pozdějších přepisů,

zakázaný výkon této živnosti v souvislosti s manipulací s jizvami. Předmětem mé žádosti
je otázka, zda existuje, příp. kde lze dohledat bližší specifikaci, co se tímto myslí, zda jizvy
do

určité

doby

po

jejich

vytvoření,

či

jejich

procentuální

rozsah

v

návaznosti

na nepoškozenou tkáň, či jen některé druhy jizev, nebo jen na určitých místech? Jedná se
o to, zda osoba s předmětnou živností, která se v rámci této živnosti bude specializovat na
základě konzultovaných závěrů na masírování jizev a oblastí okolo nich, tak zda bude
u této osoby docházet k porušení zákona čije zde výjimka pro tyto případy?

Vám sděluji následující:

Jizvou

se rozumí

vazivově zpevněná

tkáň kůže

v důsledku zhojení

rány v kůži nebo

poškození kůže. V zásadě je bezpečná zcela zhojená jizva, zasahující jen vrstvy kůže.
V případě jizvy, jako důsledek operace, např. vnitřních orgánů, jsou pod kůží zpravidla
další rány, které nemusí být zcela zhojené a mohou tak představovat riziko zdravotní
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komplikace nebo vnímání bolesti. Dobu, po které jsou jizvy už bezpečné, nelze paušálně
stanovit a je nutné k nim přistupovat individuálně.

Ustanovení

§ 22 zákona

č. 258/2000

Sb., o ochraně

veřejného

zdraví,

ve znění

pozdějších přepisů, tak do jisté míry chrání živnostníky, tedy osoby neznalé zdravotní
problematiky, před nároky zákazníků v případě byť neúmyslně způsobených zdravotních
komplikací v poúrazových nebo pooperačních stavech. Ošetřování
například masírování,

pooperačních jizev,

v průběhu hojení z důvodu jejich vzhledu, jsou vyhrazena

poskytovatelům zdravotních služeb.
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