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SPOLEČNOST REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY
Věc: Stanovisko, zda je možné/zda by mohlo být možné vykonávat hipoterapii a hiporehabilitaci v
režimu zdravotních služeb nebo v režimu zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona?
Společnost Rehabilitační a fyzikální medicíny České lékařské společnosti J.E. Purkyně k otázce zaujímá
následující stanovisko:
1) Hipoterapie a možnosti jejího poskytování v rámci zdravotních služeb
Co se týká vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, lze považovat hipoterapii
za metodu s přiznaným efektem při mírnění projevů některých nemocí, a to například onemocnění jako
jsou dětská mozková obrna, roztroušená skleróza, dětské a juvenilní skoliózy a některých dalších. Na
základě tohoto lze uznat metodě výše uvedený pozitivní efekt, ale je třeba i konstatovat, že tento efekt
není jedinečný a je takového charakteru, že stejného nebo podobného efektu lze dosáhnout i jinými
ekonomicky méně náročnými variantami a metodami.
Pokud by tedy bylo uvažováno o poskytování hipoterapie v režimu zdravotních služeb, je nutno dle
našeho stanoviska splnit následující podmínky:
a) Poskytovatel musí být řádně registrován k poskytování zdravotních služeb Krajským úřadem a
musí splnit veškeré podmínky zákona 372/2011 Sb. a související náležitosti personálního a
materiálního vybavení a hygienické nároky péče, tak jako ostatní poskytovatelé zdravotních
služeb, tedy včetně vyhlášek 99/2012 Sb. a 92/2012 Sb., jakákoliv výjimka by vedla
k diskriminačnímu znevýhodnění ostatních poskytovatelů. A upozorňujeme zvláště na §11
zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, kde v odstavci (5) jsou jasně popsány výjimky
umožňující poskytování zdravotních služeb mimo zdravotnická zařízení s výše uvedenými
nároky a žádná formulace připomínající popis hipoterapeutického pracoviště mezi nimi není,
stejně tak není hipoterapie zmíněna v zákoně 373/2011 Sb. o specifických zdravotních
službách, a proto pak platí odstavec (6) zmíněného §11 zákona 372/2011 Sb. odkazující na výše
uvedené vyhlášky. Dle naší znalosti a dosavadního zjištění nejsou hipoterapie a specifické
požadavky na její provozování zmiňovány v žádné zákonné normě týkající se zdravotních
služeb, a poněvadž ze znalosti principu metody víme, že ty podmínky specifické musí být,
považujeme tuto skutečnost absence zákonného zakotvení hipoterapie v podstatě za první
překážku jejího zařazení do zdravotních služeb a níže uvedené body se tak stávají do vyřešení
příslušné legislativy jen hypotetickými podmínkami.
b) Hipoterapii provádí a po celou dobu terapie je přítomen odborně způsobilý zdravotnický
pracovník (nepostačuje jen garance jiného zaměstnance). Odborně způsobilý dle zákona o
zdravotnických službách musí být přímo provádějící terapeut, za odborně způsobilého
terapeuta považujeme lékaře, fyzioterapeuta nebo ergoterapeuta.
c) Odborným garantem terapie musí být zdravotnický pracovník se specializovanou způsobilostí,
v aktuálním režimu s podmínkou absolvování certifikovaného kurzu MZ ČR s příslušnou
tématikou.
d) Do úhrady zdravotní péče může vstupovat nejvýše výkon Kinezioterapie, vykázaný jako čas
odborně způsobilého zdravotnického pracovníka, je-li nasmlouván. S ohledem na existující
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ekonomicky méně náročné varianty péče se stejným či podobným efektem terapie naopak
nesouhlasíme s žádnou úhradou jiných nákladů a tyto mají jít za pacientem či organizací.

2) Hiporehabilitace
Pojem hiporehabilitace je příliš obecný, odborně není přesně definován a jeho různé definice zahrnují
svojí podstatou i sociální rehabilitaci, aktivity s využitím koní, parajezdectví a další, proto ve vztahu ke
zdravotním službám nelze kladné stanovisko k pojmu jako celku zaujmout, neboť pojem
hiporehabilitace významně přesahuje oblast mírnění projevů některých nemocí a tudíž sám o sobě
nelze pojem hiporehabilitace spojovat s poskytováním zdravotních služeb.

3) Poskytování hipoterapie a hiporehabilitace v rámci živnostenského zákona
Tuto oblast naše odborná společnost ze své podstaty nechce a nemůže garantovat a necítí se být
kompetentní vyjadřovat se k podnikání podle živnostenského zákona. Potřebná kvalifikace k podnikání
na podkladě živnostenského zákona je jasně dána zákonem a nám nepřísluší posuzovat odbornou
způsobilost žadatele. Situaci, kdy by se jednalo o zdravotní péči poskytovanou mimo zdravotnická
zařízení, zase poměrně přesně definuje §11 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a k tomuto
se vyjadřujeme výše.
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MUDr. Pavel Maršálek
předseda Společnosti Rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP
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