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Stanovisko MZ ČR k možnosti aplikovat Dornovu metodu a Breussovu 
masáž v rámci ohlašovací živnosti vázané s předmětem podnikání 
„masérské, rekondiční a regenerační služby“ dle zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„živnostenský zákon“) 
 

Dornova metoda a Breussova masáž patří mezi masážní techniky. Dornova metoda je 
druh jemné manuální techniky, která se používá k mobilizaci kloubů a obratlů, 
tj. k odstranění blokád pohybového aparátu. Breussova masáž často navazuje na Dornovu 
metodu. Jedná se o velmi jemnou formu masáže páteře, která napomáhá k uvolnění 
napjatého svalstva. Ve veřejně dostupných zdrojích se uvádí, že dané techniky je vhodné 
aplikovat při problémech s bolestmi zad, kyčlí, kolen a dalších. Aplikovat obě techniky lze 
pouze po absolvování příslušného zaškolení.  

Dornova metoda a Breussova masáž nepatří svým charakterem mezi léčebné metody 
používané při poskytování zdravotní péče. Z hlediska účelu této metody se nejedná 
o zdravotní péči ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách 
ve znění pozdějších předpisů. Dané techniky nejsou součástí odborné přípravy 
v lékařském oboru rehabilitační a fyzikální medicína ani v oboru nelékařského povolání 
fyzioterapie.   

Obsah ohlašovací živnosti vázané s předmětem podnikání „masérské, rekondiční 
a regenerační služby“ je stanoven v nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových 
náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů. Obě uvedené masážní 
techniky se řadí mezi masáže. Pokud je Dornova metoda a Breussova masáž aplikována 
u zdravých osob za účelem regeneračním, preventivním a podpůrným, nedeklaruje 
se léčebný charakter výkonu, nepoužívají se slova jako terapie, pacient, uzdravení apod., 
pak je to v souladu s obsahovou náplní příslušné živnosti a lze tuto činnost provádět 
na základě živnostenského oprávnění dle živnostenského zákona. 

Z výše uvedeného vyplývá, že Dornovu metodu a Breussovu masáž lze provádět 
na základě živnostenského oprávnění s předmětem podnikání „masérské, rekondiční 
a regenerační služby“. Dané techniky mohou, po absolvování příslušného odborného 
kurzu, aplikovat jak zdravotničtí pracovníci, tak i nezdravotničtí pracovníci v souladu 
s přílohou 5 (Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými 
osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto 
činností) živnostenského zákona.  
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Pokud by tyto techniky používali zdravotničtí pracovníci, musí i tito absolvovat příslušný 
odborný kurz a získat živnostenské oprávnění s předmětem podnikání „masérské, 
rekondiční a regenerační služby“, a to případně i vedle oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb např. v oboru fyzioterapie. V takovém případě by bylo vhodné, aby 
příslušný zdravotnický pracovník (např. fyzioterapeut) informoval klienta, popř. pacienta, 
o tom, co je hrazená zdravotní péče (tj. léčebná masáž poskytnutá fyzioterapeutem 
na základě indikace lékařem) a co je již službou z veřejného zdravotního pojištění 
nehrazenou, neboť se nejedná o zdravotní péči ve smyslu zákona o zdravotních službách. 

 

 

Ing. Mgr. Venuše Škampová 
pověřena řízením odboru zdravotní péče 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko č.j. MZDR  8646/2019-1/OZP ze dne 15. března 2019 vychází z platné právní úpravy 

ke dni 15. března 2019 
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