
Přehled právních předpisů v působnosti 

Psychiatrické nemocnice v Kroměříži 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Zdravotní služby 

č. 372/2011 Sb. 

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 

službách) 

 č. 39/2012 Sb. 

Vyhláška o dispenzární péči 

č. 56/2012 Sb. 

Vyhláška o příspěvku na úhradu zaopatření dítěte a jeho průvodce v dětském domově 

č. 70/2012 Sb. 

Vyhláška o preventivních prohlídkách 

č. 92/2012 Sb. 

Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a 

kontaktních pracovišť domácí péče 

č. 98/2012 Sb. 

Vyhláška o zdravotnické dokumentaci 

č. 99/2012 Sb. 

Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb 

č. 101/2012 Sb. 

Vyhláška o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo 

lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání 

č. 102/2012 Sb. 

Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče 

č. 297/2012 Sb. 

Vyhláška o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání 

místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o 

úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého) 

č. 373/2016 Sb. 

Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zdravotnické prostředky 

č. 268/2014 Sb. 

Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

 č. 54/2015 Sb. 

Nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky 

č. 55/2015 Sb. 

Nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky 

https://www.mzcr.cz/zdravotnicke-prostredky/


č. 56/2015 Sb. 

Nařízení vlády o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro 

č. 61/2015 Sb. 

Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony provedené Státním ústavem pro 

kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích 

č. 62/2015 Sb. 

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích 

č. 171/2021 Sb. 

Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro 

kontrolu léčiv podle zákona o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro 

 č. 89/2021 Sb. 

Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o 

změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších 

předpisů 

č. 170/2021 Sb. 

Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro 

kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pracovníci ve zdravotnictví 

č. 220/1991 Sb. 

Zákon o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické 

komoře 

č. 95/2004 Sb. 

Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované 

způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta 

 č.185/2009 Sb. 

Vyhláška o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a 

oborech certifikovaných kurzů, 

č. 186/2009 Sb. 

Vyhláška o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu 

výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o 

rezidenčních místech) 

č. 187/2009 Sb. 

Vyhláška o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní 

lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství 

č. 188/2009 Sb. 

Vyhláška o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu 

a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 

(o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů) 

č. 271/2012 Sb. 

Vyhláška o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují 

zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského 

zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, obsahu lékařských prohlídek a 

náležitostech lékařského posudku (vyhláška o zdravotní způsobilosti zdravotnického 

pracovníka a jiného odborného pracovníka) 

č. 117/2018 Sb. 

Vyhláška o zkušebním řádu aprobační zkoušky 

https://www.mzcr.cz/pracovnici-ve-zdravotnictvi/


č. 152/2018 Sb. 

Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů 

č. 158/2018 Sb. 

Vyhláška o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části 

č. 221/2018 Sb. 

Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů 

č. 259/2018 Sb. 

Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a některých 

dalších dokladů o vzdělání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů            

č. 280/2018 Sb. 

Vyhláška o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez 

odborného dozoru na základě odborné způsobilosti        

č. 324/2018 Sb.                  

Nařízení vlády o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 

č. 73/2019 Sb. 

Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů 

č. 282/2019 Sb. 

Vyhláška o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o změně vyhlášky č. 188/2009 

Sb., o atestační zkoušce, závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření 

znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, 

zubních lékařů a farmaceutů), ve znění vyhlášky č. 118/2018 Sb. 

č. 397/2020 Sb. 

Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů 

č. 557/2020 Sb. 

Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání 

certifikátu o absolvování základního kmene urologického 

č. 558/2020 Sb. 

Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání 

certifikátu o absolvování základního kmene dermatovenerologického 

č. 559/2020 Sb. 

Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání 

certifikátu o absolvování základního kmene oftalmologického 

č. 560/2020 Sb. 

Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání 

certifikátu o absolvování základního kmene patologického 

č. 561/2020 Sb. 

Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání 

certifikátu o absolvování základního kmene chirurgického 

č. 46/2021 Sb. 

Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání 

certifikátu o absolvování základního kmene anesteziologického 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

Léčiva 

č. 378/2007 Sb. 

Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů 

 č. 54/2008 Sb. 

Vyhláška o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském 

předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů 

č. 84/2008 Sb. 

Vyhláška o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, 

zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky 

č. 85/2008 Sb. 

Vyhláška o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro 

přípravu léčivých přípravků 

č. 86/2008 Sb. 

Vyhláška o stanovení zásad správné laboratorní praxe v oblasti léčiv 

č. 106/2008 Sb. 

Vyhláška o správné praxi prodejců vyhrazených léčivých přípravků a o odborném kurzu 

prodejců vyhrazených léčivých přípravků 

č.143/2008 Sb. 

Vyhláška o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a 

jejích složek (vyhláška o lidské krvi) 

č. 226/2008 Sb. 

Vyhláška o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých 

přípravků 

č. 228/2008 Sb. 

Vyhláška o registraci léčivých přípravků 

č. 229/2008 Sb. 

Vyhláška o výrobě a distribuci léčiv 

č. 427/2008 Sb. 

Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti 

Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a 

léčiv 

č. 236/2015 Sb. 

Vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání 

individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití 

č. 415/2017 Sb. 

Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických 

receptů 

č. 329/2019 Sb. 

Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 



Návykové látky 

č. 167/1998 Sb. 

Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů 

 č. 123/2006 Sb. 

Vyhláška o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků 

č. 243/2009 Sb. 

Vyhláška, kterou se stanoví seznam osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se 

nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími 

č. 463/2013 Sb. 

Nařízení vlády o seznamech návykových látek 

č. 53/2014 Sb. 

Vyhláška o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách                      

č. 272/2013 Sb. 

Zákon o prekursorech drog 

 č. 458/2013 Sb. 

Nařízení vlády o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních 

limitech 

č. 54/2014 Sb. 

Vyhláška o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle 

zákona o prekursorech drog 

č. 71/2014 Sb. 

Vyhláška o obsahu, formě a náležitostech vedení záznamů o činnosti s uvedenou látkou 

kategorie 1 

 č. 65/2017 Sb. 

Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zdravotní pojištění 

č. 48/1997 Sb. 

Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících 

zákonů 

 č. 59/1997 Sb. 

Vyhláška, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských 

léčebnách 

č. 592/1992 Sb. 

Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění 

 č. 274/2003 Sb. 

Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

https://www.mzcr.cz/navykove-latky/
https://www.mzcr.cz/zdravotni-pojisteni/

