
Tematické okruhy k systému zdravotnictví a základům práva ve vztahu k 
poskytování zdravotní péče v České republice 

 
 
1. Zdraví a nemoc, definice, determinanty, možnosti ovlivnění 
 
2.  Zdravotní potřeby, požadavky a spotřeba zdravotnických služeb 
 
3.  Charakteristika zdravotního stavu obyvatelstva (ukazatelé nemocnosti a úmrtnosti), 

demografická situace 
 
4.  Soustava zdravotnické statistiky a zdravotnický informační systém 
 
5. Účinnost a efektivita zdravotnických služeb 
 
6. Kvalita zdravotní péče 
 
7. Dostupnost zdravotnických služeb 
 
8. Typy zdravotnických soustav, jejich vznik a vývoj 
 
9. Současná úprava ochrany veřejného zdraví v ČR 
 
10. Příčiny růstu nákladů na zdravotní péči 
 
11. Ekonomické aspekty zdravotní péče 
 
12. Financování zdravotnictví 
 
13.  Formy a možnosti ekonomické regulace ve zdravotní péči 
 
14. Etické hodnoty v péči o zdraví 
 
15. Mezinárodní organizace zaměřené na zdravotní péči; Světová zdravotnická organizace 
 
16. Evropská zdravotní strategie – Zdraví 21 
 
17. Základní právní normy ve zdravotnictví, přehled 
 
18. Zdravotnická dokumentace, její obsah a funkce 
 
19. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 

zdravotních službách), v platném znění 
 
20. Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění 
 
21. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zejména Díl 9 Péče o zdraví  
 
22. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
 



23. Zákon. č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České 
lékárnické komoře, v platném znění 

 
24. Úmluva Rady Evropy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti 

s aplikací biologie a medicíny vyhlášena pod č. 96/2001 Sb. m. s. (Úmluva o biomedicíně) 
 
25. Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci 
 
26. Stavovský předpis č. 10 České lékařské komory – Etický kodex České lékařské komory 
 
27. Doležal, T. Vztah lékaře a pacienta z pohledu soukromého práva. Praha: Leges, 2012 
 
28. Šustek, P., Holčapek, T. a kol. Zdravotnické právo, Praha: Wolters Kluwer, 2016 
 
29. Brůha, D., Prošková, E. Zdravotnická povolání. Praha: Wolters Kluwer, 2011 
 
30. Sovová, O. Zdravotnická praxe a právo. Praha: Leges, 2011 
 
31.  Instituce veřejného zdravotního pojištění (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. 
48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů) 

 
32.  Léková politika v ČR a právní regulace na trhu s léčivými přípravky a prostředky zdravotnické 

techniky (zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon 
o léčivech), v platném znění, vyhl. č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, 
údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, 
v platném znění, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších 
zákonů, v platném znění) 

 
33.  Systém získávání způsobilosti k výkonu povolání ve zdravotnictví (zákon č. 95/2004 Sb., o 

podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, zákon č. 96/2004 Sb., o 
podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a 
k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče)  

 

 
Doporučené studijní prameny: 

HOLČÍK, J., ŽÁČEK, A., KOUPILOVÁ, I.: Sociální lékařství, Brno, Masarykova univerzita 2007, 137 s. 
 

– Výše uvedené legislativní normy 
– Další odborná zdravotnická literatura             

 
 
 


