
Nejvýznamnější předpisy upravující problematiku poskytování zdravotních služeb: 

 

 

Ústavní pořádek 

 ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 

 Listina základních práv a svobod, vyhlášena pod č. 2/1993 Sb. 

 

Mezinárodní smlouvy 

 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, vyhlášena pod č. 209/1992 Sb. 

 Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a 

medicíny (Úmluva o lidských právech a biomedicíně), vyhlášena pod č. 96/2001 Sb. m.s. včetně 

Dodatkového protokolu k Úmluvě na ochranu lidských práv a lidské bytosti v souvislosti s aplikací 

biologie a medicíny o zákazu klonování lidských bytostí – sdělení Ministerstva zahraničních věcí o 

přijetí dodatkového protokolu zveřejněno pod. č. 97/2001 Sb.m.s.  

 Úmluva o právech dítěte, vyhlášena pod č. 104/1991 Sb. 

 

Zákony 

 zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění 

pozdějších předpisů a ve znění nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 1/12 vyhlášeného pod č. 

437/2012 Sb. 

 zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve 

znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

 zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 285/2002 Sb., transplantační zákon, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o 

správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů                          

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

 zákon č. 95/2004 Sb., o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění 

pozdějších předpisů 

 zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, 

alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

 zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 



 zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u 

člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších 

předpisů 

  

Vyhlášky: 

 vyhláška č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém 

přerušení těhotenství, ve znění pozdějších předpisů 

 vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 

 vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických 

zařízení a kontaktních pracovišť 

 vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci 

 vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb 

 vyhláška č. 21/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 100/2012 Sb., o předepisování zdravotnických 

prostředků a o podmínkách zacházení s nimi 

 vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče 

 vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o 

hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče a další 

prováděcí předpisy (vyhlášky, nařízení vlády). 

 

Výběr dalších obecně závazných právních předpisů zejména se týkajících činnosti krajské 

zdravotní, a.s.: 

 

 zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů  

 zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 


