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Odkazy na další odbornou literaturu jsou uvedeny za jednotlivými kapitolami stěžejních
publikací
Právní předpisy:
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění
zákona č. 161/1993 Sb.,
Vyhl. č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě,
Vyhl. č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických
zařízení, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
Zákon č.95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti a specializované
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů,
Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních),
Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému,
Vyhl.č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS,
Vyhl.č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva,
Zákon č. 240/2000 Sb., zákon o krizovém řízení,
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro řešení krizových stavů,
Zákon č. 222/1992 Sb., o zajišťování obrany České republiky,
Koncepce krizového řízení v resortu zdravotnictví, MZ ČR,
Koncepce oboru urgentní medicína –Věst. MZ ČR.

