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DRUHY PRÁVNÍCH NOREM
podle jejich právní síly

• Ústava ČR a ústavní zákony, dále 

mezinárodní smlouvy a úmluvy, 

kterými je ČR vázána

• Zákony a zákonná opatření Senátu 

(přijímaná v případě rozpuštění 

Poslanecké sněmovny Parlamentu)

• Nařízení vlády ČR

• Vyhlášky – státní správa (např. MZ 

ČR)

• Vyhlášky obcí ev. vyšších územně 

samosprávných celků



DRUHY PRÁVNÍCH NOREM
podle jejich právní síly

https://www.lkcr.cz/knihovna-zdravotnicke-legislativy-431.html

https://www.lkcr.cz/knihovna-zdravotnicke-legislativy-431.html


LISTINA 
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

upravuje ústavní principy

• ochrany života a zdraví

• lidské svobody a důstojnosti, včetně 
soudního dohledu nad převzetím a 
držením v ústavu zdravotní péče

• práva na ochranu zdraví a bezplatnou 
zdravotní péči poskytovanou na 
základě veřejného zdravotního 
pojištění

K problematice práva v medicíně 
se vztahují zejména ustanovení

•čl. 6, čl. 7, čl. 8, čl. 10, čl. 31



LISTINA 
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

Článek 6

(1) Každý má právo na život. Lidský 
život je hoden ochrany již před 
narozením.

(2) Nikdo nesmí být zbaven života.

(3) Trest smrti se nepřipouští.

(4) Porušením práv podle tohoto 
článku není, jestliže byl někdo 
zbaven života v souvislosti s 
jednáním, které podle zákona není 
trestné.

Článek 31

Každý má právo na ochranu zdraví. 
Občané mají na základě veřejného 
pojištění právo na bezplatnou 
zdravotní péči a na zdravotní pomůcky 
za podmínek, které stanoví zákon.



MEZINÁRODNÍ SMLOUVY 
A ÚMLUVY

•ÚMLUVA NA OCHRANU LIDSKÝCH 

PRÁV A DŮSTOJNOSTI LIDSKÉ 

BYTOSTI V SOUVISLOSTI S APLIKACÍ 

BIOLOGIE A MEDICÍNY: ÚMLUVA O 

LIDSKÝCH PRÁVECH A BIOMEDICÍNĚ

•ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE

•ÚMLUVA O OCHRANĚ LIDSKÝCH 

PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD

•EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA

•ÚMLUVA O ZÁVODNÍCH 

ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH



MEZINÁRODNÍ SMLOUVY 
A ÚMLUVY

ÚMLUVA NA OCHRANU 
LIDSKÝCH PRÁV A DŮSTOJNOSTI 
LIDSKÉ BYTOSTI V SOUVISLOSTI 

S APLIKACÍ BIOLOGIE A 
MEDICÍNY:

ÚMLUVA O LIDSKÝCH PRÁVECH 
A BIOMEDICÍNĚ

Článek 1

Smluvní strany budou chránit 
důstojnost a svébytnost všech lidských 
bytostí a každému bez diskriminace 
zaručí úctu k integritě jeho bytosti a 
ostatní práva a základní svobody při 
aplikaci biologie a medicíny.



MEZINÁRODNÍ SMLOUVY 
A ÚMLUVY

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE

stanovuje právo každé dotčené osoby 
vyjádřit se k problematice, která se 
dítěte týká včetně dítěte pokud je 
dítě na takové rozumové úrovni, že 
je schopno tvořit si samo své názory

Článek 1

Pro účely této úmluvy se dítětem 
rozumí každá lidská bytost mladší 
osmnácti let, pokud podle právního 
řádu, jenž se na dítě vztahuje, není 
zletilosti dosaženo dříve.

Článek 20

1. Dítě dočasně nebo trvale zbavené 
svého rodinného prostředí nebo 
dítě, které ve svém vlastním zájmu 
nemůže být ponecháno v tomto 
prostředí, má právo na zvláštní 
ochranu a pomoc poskytovanou 
státem. 



MEZINÁRODNÍ SMLOUVY 
A ÚMLUVY

EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA

•Právo na ochranu zdraví

•Právo na sociální a lékařskou 
pomoc

•Právo na sociální zabezpečení

•Právo využívat služby sociální 
péče

•Právo na bezpečné a zdravé 
pracovní podmínky

•Právo matek a dětí na sociální a 
hospodářskou ochranu

•Právo migrujících pracovníků a 
jejich rodin na ochranu a pomoc 



PRÁVNÍ PŘEDPISY

se vztahem k výkonu práce 
ve zdravotnictví

•Občanský zákoník
• Zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění

•Trestní zákoník
• Zákon č. 40/2009 Sb. v platném znění

•Zákon o sociálně-právní 
ochraně dětí
• Zákon č. 363/2021 Sb. v platném 
znění



PRÁVNÍ PŘEDPISY

se vztahem k výkonu práce 
ve zdravotnictví

Důležité právní předpisy           
pro poskytování            

zdravotních služeb v ČR

•Zákon č. 372/2011 Sb. 

•Zákon č. 373/2011 Sb. 

•Zákon č. 374/2011 Sb. 

•Zákon č. 258/2000 Sb.

•Zákon č. 48/1997 Sb. 

•Zákon č. 551/1991 Sb. 

•Zákon č. 280/1992 Sb.



PRÁVNÍ PŘEDPISY

se vztahem k výkonu práce 
ve zdravotnictví

Zákon č. 372/2011 Sb.
ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH A 
PODMÍNKÁCH JEJICH POSKYTOVÁNÍ

(Zákon o zdravotních službách)

Tento zákon upravuje:

• zdravotní služby a podmínky jejich 
poskytování ve všech typech 
zdravotnických zařízení a s tím 
spojený výkon státní správy

• druhy a formy zdravotní péče, 
• práva a povinnosti pacientů a osob 
pacientům blízkých, poskytovatelů 
zdravotních služeb, zdravotnických 
pracovníků, jiných odborných 
pracovníků a dalších osob v souvislosti 
s poskytováním zdravotních služeb,

• podmínky hodnocení kvality a bezpečí 
zdravotních služeb, 

• další činnosti související s 
poskytováním zdravotních služeb a 
zapracovává příslušné předpisy 
Evropské unie



PRÁVNÍ PŘEDPISY

se vztahem k výkonu práce 
ve zdravotnictví

Zákon č. 373/2011 Sb.
ZÁKON O SPECIFICKÝCH ZDRAVOTNÍCH 

SLUŽBÁCH A JEJICH POSKYTOVÁNÍ

Ke zdravotním službám 
poskytovaným za zvláštních 
podmínek patří např.:

• sterilizace

• asistovaná reprodukce

• kastrace

• odběry lidské krve

• genetická vyšetření

• ověřování dosud v klinické praxi na 
živém člověku nezavedených 
metod

• posudkovou péči

• pracovněprávní lékařství

• povinné léčení



PRÁVNÍ PŘEDPISY

se vztahem k výkonu práce 
ve zdravotnictví

Zákon č. 374/2011 Sb.
ZÁKON O ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ 

SLUŽBĚ

Tento zákon upravuje:
• podmínky poskytování zdravotnické 
záchranné služby

• práva a povinnosti poskytovatele 
zdravotnické záchranné služby

• povinnosti poskytovatelů akutní 
lůžkové péče k zajištění návaznosti 
jimi poskytovaných zdravotních 
služeb na zdravotnickou 
záchrannou službu

• podmínky pro zajištění 
připravenosti poskytovatele 
zdravotnické záchranné služby na 
řešení mimořádných událostí a 
krizových situací

• výkon veřejné správy v oblasti 
zdravotnické záchranné služby



PRÁVNÍ PŘEDPISY

se vztahem k výkonu práce 
ve zdravotnictví

Veřejné zdravotní pojištění a 
zdravotní pojišťovny v ČR

Zákon č. 48/1997 Sb.
ZÁKON O VEŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM 
POJIŠTĚNÍ A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ 

NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ

Zákon č. 551/1991 Sb.
ZÁKON O VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ 
POJIŠŤOVNĚ ČESKÉ REPUBLIKY

Zákon č. 280/1992 Sb.
ZÁKON O RESORTNÍCH, OBOROVÝCH, 

PODNIKOVÝCH A DALŠÍCH ZDRAVOTNÍCH 
POJIŠŤOVNÁCH



???

https://www.lkcr.cz/verejne-zdravotni-pojisteni-437.html

https://www.lkcr.cz/verejne-zdravotni-pojisteni-437.html


PRÁVNÍ PŘEDPISY

se vztahem k výkonu práce 
ve zdravotnictví

Odborná a specializovaná 
způsobilost

Zákon č. 95/2004 Sb.
v platném znění

Zákon o podmínkách získávání a uznávání 
odborné způsobilosti a specializované 
způsobilosti k výkonu zdravotnického 
povolání lékaře, zubního lékaře a 
farmaceuta

Zákon č. 96/2004 Sb.

v platném znění

Zákon 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)



KONTAKTY A ODKAZY

ukrajina@ipvz.cz

ua.ipvz.cz

mailto:ukrajina@ipvz.cz
http://www.ua.ipvz.cz/

