Stanovisko MZ ČR k možnosti bělení zubů v rámci živnostenského oprávnění dle
zákona č. 45511991 Sb., o žívnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Bělení či zesvětlování zubů, pokud je poskytováno jako služba, je vždy zdravotní službou ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování,
ve znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na to, jaký postup, zdravotnický prostředek či kosmetický
přípravek určený pro aplikaci na zuby přitom bude použit (nevyjímaje neperoxidové bělící přípravky, případně bělící přípravky s obsahem peroxidu vodíku 0,1 % či nižším). Jedná se o službu, kterou lze podřadit
pod preventivní zdravotní služby dle § 2 odst. 4 písm. b) zákona o zdravotních službách, a to s ohledem na
nutnost posouzení stavu zubů, případně jejich ošetření, před vlastním bělením, jakožto činnost vyhrazenou
zdravotnickým pracovníkům.
Zdravotní službu spočívající v bělení zubů může vykonávat pouze zubní lékař nebo dentální hygienistka
pod dohledem zubního lékaře v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a § 7 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
a § 17 odstavce 2 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, ve spojení
s § 16 odst. 3 písm. d) vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných
pracovníků.
Podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), totiž živností není v rozsahu zvláštních zákonů činnost fyzických osob: lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, nelékařských zdravotnických pracovníků při poskytování zdravotních služeb a přírodních léčitelů.
Bělení zubů nelze, v souladu s ust. § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., poskytovat v rámci
žádného živnostenského oprávnění, tedy ani v rámci řemeslné živnosti „kosmetické služby“. Z náplně
této živnosti uvedené v příloze č. 1 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů sice vyplývá, že v jejím rámci lze aplikovat kosmetické přípravky (mezi
které obecně přípravky na bělení či zesvětlování zubů patří) avšak pouze takové, které jsou určeny pro péči
o kůži celého těla, nikoliv k péči o zuby.
Výše uvedeným není dotčeno používání kosmetických přípravků určených pro aplikaci na zuby (včetně
bělicích přípravků) nebo sliznici ústní dutiny v domácím prostředí. Dané kosmetické přípravky jsou volně
dostupné v lékárnách, obchodech a drogeriích a musí být v souladu s nařízením Evropského parlamentu
a Rady (ES) 6. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009, které upravuje požadavky na kosmetické přípravky.
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