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Česká asociace sester (ČAS) je odborná, stavovská 
dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní 
subjektivitou. 

Je to největší odborná profesní organizace sester a jiných 
odborných pracovníků.



sjednocená profesní organizace

Sekce nutričních terapeutů ČAS

 

nutricni.terapeuti.cas@gmail.com 



členství v SNT

Sekce nutričních terapeutů České asociace sester je odbornou 
společností, která sdružuje nutriční terapeuty (NT) a nutriční 
asistenty (NA) pracující v resortu zdravotnictví, sociální péče, 
školství a v poradenských službách. 

V našich řadách jsou vítáni i studenti oboru NT/NA a dietní 
sestry - seniorky.

Členství je otevřené i nutričním terapeutům, kteří se aktuálně 
věnují jiné profesi nebo si hledají nové uplatnění, ale chtějí mít 
aktuální informace z našeho oboru.





Praha 64
Středočeský kraj 32
Jihomoravský kraj 30
Moravskoslezský kraj 19
Olomoucký kraj 18
Královéhradecký kraj 18
Ústecký kraj 10
Liberecký kraj 10
Pardubický kraj 9
Karlovarský kraj 9
Vysočina 8
Plzeňský kraj 6
Jihočeský kraj 4
Zlínský kraj 4

členové SNT podle krajů (11.10.2016)



důležitá kompetence SNT

stanovy ČAS – výňatek:

článek 13, odst. 2. 
Člen výboru pobočného spolku (sekce / 
regionu) zastupuje své členy při jednáních se 
zdravotními pojišťovnami, MZ ČR, 
dohodovacím řízení, smírčím řízení, MŠMT a 
MPSV. 



uplatnění nutričních terapeutů 
v souladu s legislativou

• Nemocnice

• Nutriční poradny

• Lázně

• Sociální zařízení

• Školy, vyučující oboru

• Výzkum a věda



z.č. 96/2004 Sb.
Nutriční terapeut je zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu 

Nutriční terapeut je zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu 
zdravotnického povolání bez odborného dohledu. 

Za výkon povolání NT se považuje činnost v rámci preventivní péče 
na úseku klinické výživy a specifické ošetřovatelské péče zaměřené 
na uspokojování nutričních potřeb. 

Dále se NT ve spolupráci s lékařem podílí na léčebné a 
diagnostické péči v oboru klinické výživy.



VYHLÁŠKA č.55

ze dne 1. března 2011

o činnostech zdravotnických pracovníků 

a jiných odborných pracovníků

        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 90, odst.  2 písm.  e) 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 a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 

125/2005 Sb.



§ 14

Nutriční terapeut

        (1)  Nutriční terapeut vykonává činnosti uvedené v § 3 odst.1 a 

poskytuje specifickou ošetřovatelskou péči při zabezpečování nutričních 

potřeb pacientů v oblasti preventivní a léčebné výživy. Přitom bez 

odborného dohledu a bez indikace v souladu s diagnózou stanovenou 

lékařem zejména může

       a) zpracovávat a vyhodnocovat nutriční anamnézu, u pacientů v 

závažných stavech provádět bilanci stravy přijímané ústy, navrhovat lékaři, 

případně všeobecné sestře nebo porodní asistentce změny v předepsané 

dietě, způsobu přijímání stravy či doplnění potravinovými doplňky,

       b) provádět vyšetření nutná ke zjištění stavu výživy pacientů

 



c) kontrolovat, metodicky vést a organizovat přípravu stravy v souladu s 
poznatky zdravé a léčebné výživy, zejména ve stravovacích provozech
zdravotnických zařízení a v případě speciálních diet stravu připravovat

d) sestavovat jídelní plány a předpis stravy pro jednotlivé diety i pro celé 
zdravotnické zařízení, včetně propočtů biologické a energetické hodnoty diet

 e) provádět poradenství a edukaci jedinců, rodin a skupin v oblasti zdravé 
a léčebné výživy, včetně doporučení vhodných výživových doplňků

(2)  Nutriční terapeut může sestavovat bez odborného dohledu na základě 
indikace lékaře individuální jídelní plány, včetně propočtů biologické a 
energetické hodnoty diet.



§ 4

Všeobecná sestra

        (1)  Všeobecná sestra vykonává činnosti podle § 3 odst.1 a dále bez 

odborného dohledu a bez indikace, v souladu s diagnózou stanovenou 

lékařem poskytuje, případně zajišťuje základní a specializovanou 

ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu. 

Přitom zejména může

       a) vyhodnocovat potřeby a úroveň soběstačnosti pacientů, 
projevů jejich onemocnění, rizikových faktorů, a to i za použití měřicích 
technik používaných v ošetřovatelské praxi (například testů 
soběstačnosti, rizika proleženin, měření intenzity bolesti, stavu výživy)

 (3)     f) provádět výměnu a ošetření tracheostomické kanyly, zavádět 
nazogastrické sondy pacientům při vědomí starším 10 let, pečovat o ně 
a aplikovat výživu sondou, případně žaludečními nebo duodenálními 
stomiemi u pacientů všech věkových kategorií



Zákon č. 372/2011 Sb. - zákon o zdravotních službách 
a podmínkách jejich poskytování

§ 45

(1) Poskytovatel je povinen poskytovat 
zdravotní služby na náležité odborné 
úrovni, vytvořit podmínky a opatření k 
zajištění uplatňování práv a povinností 
pacientů a dalších oprávněných osob, 
zdravotnických pracovníků a jiných 
odborných pracovníků při poskytování 
zdravotních služeb.



zdravotní pojišťovny

v důsledku změny zákona o veřejném zdravotní pojištění 
(zák.č. 48/1997 Sb.), který mimo jiné upravuje podmínky  
členství ve výběrových řízení na poskytování  hrazené 
ambulantní zdravotní péče zdravotními pojišťovnami

z novely (z.č. 200/2015 Sb.) tohoto zákona, která je účinná od 
1. 9. 2015, vyplývá dle §  48 odst. 1 písm. d)  povinnost zajistit 
jako jednoho z členů komise odborníka pro zdravotní 
služby, který je zároveň členem odborné společnosti 
v případě, že v daném oboru odborná společnost působí. 



Kódy odbornosti 916

Návrh nových zdravotních výkonů:
propočet speciálních nutričních parametrů
minimální kontakt s pacientem
zaškolení pacienta/pečující osoby s praktickým nácvikem ve speciálních 
stravovacích sestavách

Návrh změny u výkonů:
propočet nutriční bilance (SW nástrojem)
reedukace nutričním terapeutem
sestavení nutričního plánu pacienta

(pracovní skupina pro Sazebník zdravotních výkonů, O.Mengerová)



aktuální aktivity

zapojení do činnosti mezinárodních odborných organizací – EFAD

podpora nových vzdělávacích akcí a programů

odborný web - platforma pro nutriční terapeuty, lékaře, odbornou i laickou 
veřejnost, která usnadní vyhledání nutričních odborníků dle aktuálních 
potřeb pacienta/klienta a umožní získávání odborných informací

přehledná a ucelená databáze národních výživových doporučení a 
standardizovaných pracovních postupů pro nutriční terapeuty a další 
odborné pracovníky zajišťující výživu pacientů/klientů



Spolupráce SNT 
s jinými organizacemi a spolky 

Společnost pro výživu – sekce dietního stravování

Výživa a potraviny – Zpravodaj školního a dietního stravování

SKVIMP ČLS JEP

SZÚ – lektoři ZŠJ

Krajské úřady a magistrát hl.m.Prahy

Vím, co jím a piju

                                              …………………………..a další








