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I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
SPOLEČNÉ PŘEDPISY

A) Platné právní předpisy
Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
(zákon o zdravotních službách), ve znění zák. č. 167/2012 Sb.,
nálezu Ústavního soudu č. 437/2012 Sb., zák. č. 66/2013 Sb.,
zák. č. 303/2013 Sb., zák. č. 60/2014 Sb., zák. č. 205/2015 Sb.,
zák. č. 147/2016 Sb., zák. č. 189/2016 Sb., zák. č. 126/2016 Sb.
a zák. č. 192/2016 Sb.
Zákon o specifických zdravotních službách, ve znění
zák. č. 167/2012 Sb., zák. č. 47/2013 Sb., zák. č. 82/2015 Sb.,
zák. č. 205/2015 Sb., zák. č. 298/2016 Sb. a zák. č. 264/2016 Sb.
Zákon o zdravotnické záchranné službě, ve znění
zák. č. 385/2012 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o zdravotních službách, zákona o specifických
zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě,
ve znění zák. č. 201/2012 Sb.
Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění zák. č. 242/1997 Sb.,
zák. č. 2/1998 Sb., zák. č. 127/1998 Sb., zák. č. 225/1999 Sb.,
zák. č. 363/1999 Sb., zák. č. 18/2000 Sb., zák. č. 167/2000 Sb.,
zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 155/2000 Sb., zák. č. 220/2000 Sb.,
zák. č. 258/2000 Sb., zák. č. 459/2000 Sb., zák. č. 176/2002 Sb.,
zák. č. 198/2002 Sb., zák. č. 285/2002 Sb., zák. č. 309/2002 Sb.,
zák. č. 320/2002 Sb., (nálezu Ústavního soudu č. 207/2003 Sb.),
zák. č. 222/2003 Sb., zák. č. 274/2003 Sb., zák. č. 362/2003 Sb.,
zák. č. 424/2003 Sb., zák. č. 425/2003 Sb., zák. č. 455/2003 Sb.,
zák. č. 85/2004 Sb., zák. č. 359/2004 Sb., zák. č. 422/2004 Sb.,
zák. č. 436/2004 Sb., zák. č. 438/2004 Sb., zák. č. 123/2005 Sb.,
zák. č. 168/2005 Sb., zák. č. 253/2005 Sb., zák. č. 350/2005 Sb.,
zák. č. 361/2005 Sb., zák. č. 47/2006 Sb., zák. č. 109/2006 Sb.,
zák. č. 112/2006 Sb., zák. č. 117/2006 Sb., zák. č. 165/2006 Sb.,
zák. č. 189/2006 Sb., zák. č. 214/2006 Sb., zák. č. 245/2006 Sb.,
zák. č. 264/2006 Sb., zák. č. 340/2006 Sb., zák. č. 57/2007 Sb.,
zák. č. 181/2007 Sb., zák. č. 261/2007 Sb., zák. č. 296/2007 Sb.,
zák. č. 129/2008 Sb., zák. č. 137/2008 Sb., zák. č. 270/2008 Sb.,
zák. č. 274/2008 Sb., zák. č. 306/2008 Sb., zák. č. 59/2009 Sb.,
zák. č. 158/2009 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb.,
zák. č. 362/2009 Sb., zák. č. 298/2011 Sb., zák. č. 365/2011 Sb.,
zák. č. 369/2011 Sb., zák. č. 458/2011 Sb., zák. č. 1/2012 Sb.,
zák. č. 275/2012 Sb., zák. č. 401/2012 Sb., zák. č. 403/2012 Sb.,
zák. č. 44/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 238/2013 Sb.,
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č. 372/2011 Sb.

č. 373/2011 Sb.
č. 374/2011 Sb.
č. 375/2011 Sb.

č. 48/1997 Sb.

zák. č. 60/2014 Sb., zák. č. 109/2014 Sb., zák. č. 250/2014 Sb.,
zák. č. 256/2014 Sb., zák. č. 267/2014 Sb., zák. č. 1/2015 Sb.,
zák. č. 200/2015 Sb., zák. č. 314/2015 Sb. a zák. č. 47/2016 Sb.
Nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o veřejném zdravotním pojištění
Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění zák. č. 254/2001 Sb.,
zák. č. 274/2001 Sb., zák. č. 13/2002 Sb., zák. č. 76/2002 Sb.,
zák. č. 86/2002 Sb., zák. č. 120/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb.,
zák. č. 274/2003 Sb., zák. č. 356/2003 Sb., zák. č. 362/2003 Sb.,
zák. č. 167/2004 Sb., zák. č. 326/2004 Sb., zák. č. 562/2004 Sb.,
zák. č. 125/2005 Sb., zák. č. 253/2005 Sb., zák. č. 381/2005 Sb.,
zák. č. 392/2005 Sb., zák. č. 444/2005 Sb., zák. č. 59/2006 Sb.,
zák. č. 74/2006 Sb., zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 189/2006 Sb.,
zák. č. 222/2006 Sb., zák. č. 264/2006 Sb., zák. č. 342/2006 Sb.,
zák. č. 110/2007 Sb., zák. č. 296/2007 Sb., zák. č. 378/2007 Sb.,
zák. č. 124/2008 Sb., zák. č. 130/2008 Sb., zák. č. 274/2008 Sb.,
zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 301/2009 Sb.,
zák. č. 151/2011 Sb., zák. č. 298/2011 Sb., zák. č. 375/2011 Sb.,
zák. č. 466/2011 Sb., zák. č. 115/2012 Sb., zák. č. 333/2012 Sb.,
zák. č. 223/2013 Sb., zák. č. 64/2014 Sb., zák. č. 247/2014 Sb.,
zák. č. 250/2014 Sb., zák. č. 252/2014 Sb., zák. č. 82/2015 Sb.,
zák. č. 267/2015 Sb., zák. č. 243/2016 Sb., zák. č. 250/2016 Sb.
a zák. č. 298/2016 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené
z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení
pro 2. pololetí 2002
Vyhláška, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené
z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení
pro 1. pololetí 2003
Vyhláška, kterou se vydávají rámcové smlouvy
Vyhláška, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů
s bodovými hodnotami, ve znění vyhl. č. 55/2000 Sb.,
vyhl. č. 135/2000 Sb., vyhl. č. 449/2000 Sb., vyhl. č. 101/2002 Sb.,
vyhl. č. 291/2002 Sb., vyhl. č. 493/2005 Sb., vyhl. č. 620/2006 Sb.,
vyhl. č. 331/2007 Sb., vyhl.
č. 439/2008
Sb.,
vyhl. č. 244/2009 Sb., vyhl. č. 472/2009 Sb., vyhl. č. 397/2010 Sb.,
vyhl. č. 411/2011 Sb., vyhl. č. 467/2012 Sb., nálezu Ústavního
soudu
č.
238/2013
Sb.,
vyhl.
č. 421/2013 Sb.,
vyhl. č. 326/2014 Sb., vyhl. č. 350/2015 Sb. a vyhl. č. 421/2016 Sb.
Vyhláška o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí
pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče
Vyhláška, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči
v odborných dětských léčebnách, ve znění vyhl. č. 350/2008 Sb.
Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění
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č. 307/2012 Sb.
č. 376/2011 Sb.
č. 258/2000 Sb.

č. 251/2002 Sb.
č. 532/2002 Sb.
č. 618/2006 Sb.
č. 134/1998 Sb.

č. 2/2015 Sb.
č. 59/1997 Sb.
č. 592/1992 Sb.

zák. č. 10/1993 Sb., zák. č. 15/1993 Sb., zák. č. 161/1993 Sb.,
zák. č. 324/1993 Sb., zák. č. 42/1994 Sb., zák. č. 241/1994 Sb.,
zák. č. 59/1995 Sb., zák. č. 149/1996 Sb., zák. č. 48/1997 Sb.,
zák. č. 127/1998 Sb., zák. č. 29/2000 Sb., zák. č. 118/2000 Sb.,
zák. č. 258/2000 Sb., zák. č. 492/2000 Sb., zák. č. 138/2001 Sb.,
zák. č. 49/2002 Sb., zák. č. 176/2002 Sb., zák. č. 309/2002 Sb.,
zák. č. 424/2003 Sb., zák. č. 437/2003 Sb., zák. č. 455/2003 Sb.,
zák. č. 53/2004 Sb., zák. č. 438/2004 Sb., zák. č. 123/2005 Sb.,
zák. č. 381/2005 Sb., zák. č. 413/2005 Sb., zák. č. 545/2005 Sb.,
zák. č. 62/2006 Sb., zák. č. 117/2006 Sb., zák. č. 214/2006 Sb.,
zák. č. 189/2006 Sb., zák. č. 264/2006 Sb., zák. č. 261/2007 Sb.,
zák. č. 296/2007 Sb., zák. č. 306/2008 Sb., zák. č. 227/2009 Sb.,
zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 285/2009 Sb., zák. č. 362/2009 Sb.,
zák. č. 73/2011 Sb., zák. č. 138/2011 Sb., zák. č. 298/2011 Sb.,
zák. č. 329/2011 Sb., zák. č. 369/2011 Sb., zák. č. 458/2011 Sb.,
zák. č. 401/2012 Sb., zák. č. 500/2012 Sb., zák. č. 11/2013 Sb.,
zák. opatření Senátu č. 342/2013 Sb., zák. opatření Senátu
č. 344/2013 Sb., zák. č. 109/2014 Sb., zák. č. 250/2014 Sb.,
zák. č. 267/2014 Sb. a zák. č. 200/2015 Sb.
Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, ve znění
zák. č. 592/1992 Sb., zák. č. 10/1993 Sb., zák. č. 60/1995 Sb.,
zák. č. 149/1996 Sb., zák. č. 48/1997 Sb., zák. č. 305/1997 Sb.,
zák. č. 93/1998 Sb., zák. č. 127/1998 Sb., zák. č. 69/2000 Sb.,
zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 220/2000 Sb., zák. č. 49/2002 Sb.,
zák. č. 420/2003 Sb., zák. č. 455/2003 Sb., zák. č. 438/2004 Sb.,
zák. č. 117/2006 Sb., zák. č. 261/2007 Sb., zák. č. 296/2007 Sb.,
zák. č. 362/2009 Sb., zák. č. 188/2011 Sb., zák. č. 298/2011 Sb.,
zák. č. 369/2011 Sb., zák. č. 458/2011 Sb., zák. č. 60/2014 Sb.,
zák. č. 109/2014 Sb., zák. č. 256/2014 Sb., zák. č. 200/2015 Sb.,
zák. č. 128/2016 Sb. a zák. č. 298/2016 Sb.
Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších
zdravotních pojišťovnách, ve znění zák. č. 10/1993 Sb.,
zák. č. 15/1993 Sb., zák. č. 60/1995 Sb., zák. č. 149/1996 Sb.,
zák. č. 48/1997 Sb., zák. č. 93/1998 Sb., zák. č. 127/1998 Sb.,
zák. č. 225/1999 Sb., zák. č. 220/2000 Sb., zák. č. 49/2002 Sb.,
zák. č. 420/2003 Sb., zák. č. 438/2004 Sb., zák. č. 117/2006 Sb.,
zák. č. 261/2007 Sb., zák. č. 296/ 2007 Sb., zák. č. 351/2009 Sb.,
zák. č. 362/2009 Sb., zák. č. 188/2011 Sb., zák. č. 298/2011 Sb.,
zák. č. 369/2011 Sb., zák. č. 458/2011 Sb., zák. č. 60/2014 Sb.,
zák. č. 109/2014 Sb., zák. č. 256/2014 Sb., zák. č. 200/2015 Sb.,
zák. č. 128/2016 Sb. a zák. č. 298/2016 Sb.
Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné
vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť
domácí péče
Nařízení vlády o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění
některých křivd způsobených komunistickým režimem
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č. 551/1991 Sb.

č. 280/1992 Sb.

č. 92/2012 Sb.
č. 165/1997 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku
ochrany veřejného zdraví, ve znění zák. č. 426/2003 Sb.,
zák. č. 316/2004 Sb., zák. č. 626/2004 Sb., zák. č. 264/2006 Sb.,
zák. č. 378/2007 Sb., zák. č. 375/2011 Sb., zák. č. 255/2012 Sb.
a zák. č. 268/2014 Sb.
Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického
informačního systému
Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického
informačního systému
Vyhláška o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem
všeobecného zdravotního pojištění, průměrných nákladech
a o jednacím řádu dozorčího orgánu
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb
a regulačních omezení pro rok 2017
Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců
veřejného zdravotního pojištění pro rok 2014
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče
hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení
objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného
zdravotního pojištění pro rok 2010
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče
hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení
objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného
zdravotního pojištění pro rok 2011, ve znění vyhl. č. 46/2011 Sb.
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče
hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení
objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného
zdravotního pojištění pro rok 2012
Vyhláška, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené
z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení
pro 1. pololetí 2002
Nařízení vlády, kterým se stanoví hodnoty bodu a výše úhrad
zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění
pro 2. pololetí 2000
Vyhláška, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené
z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení
pro 2. pololetí 2001
Vyhláška, kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše
příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění
zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití,
přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků
a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních
pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu
propočtu tohoto limitu, ve znění vyhl. č. 656/2004 Sb.,
vyhl. č. 519/2005 Sb., vyhl. č. 304/2007 Sb., vyhl. č. 356/2007 Sb.,
vyhl. č. 127/2010 Sb., vyhl. č.
302/2012
Sb.,
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č. 274/2003 Sb.

č. 116/2012 Sb.
č. 373/2016 Sb.
č. 644/2004 Sb.
č. 348/2016 Sb.
č. 420/2013 Sb.
č. 471/2009 Sb.

č. 396/2010 Sb.

č. 425/2011 Sb.

č. 458/2001
č. 187/2000 Sb.
č. 211/2001 Sb.
č. 418/2003 Sb.

vyhl. č. 280/2014 Sb. a vyhl. č. 143/2016 Sb.
Vyhláška o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely
Vyhláška o seznamu referenčních skupin, ve znění
vyhl. č. 114/2009 Sb. a vyhl. č. 386/2011 Sb.
Vyhláška o stanovení seznamu léčivých látek určených
k podpůrné nebo doplňkové léčbě, ve znění vyhl. č. 115/2009 Sb.
Vyhláška o způsobu podávání informací o hospodaření
zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu
Vyhláška, kterou se stanoví způsob volby a volební řád
pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních,
oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven,
ve znění vyhl. č. 87/2008 Sb.
Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných
neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění
související zákony
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb
a regulačních omezení pro rok 2014
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče
hrazené ze zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu
poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního
pojištění pro rok 2008
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče
hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení
objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného
zdravotního pojištění pro rok 2009
Vyhláška, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené
z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení,
pro 1. pololetí 2006, ve znění vyhl. č.101/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní
péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení
objemu poskytnuté péče hrazené z veřejného zdravotního
pojištění pro rok 2007
Nařízení vlády, kterým se stanoví hodnoty bodu a výše úhrad
zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění
pro 1. pololetí 2001
Vyhláška, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené
z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení
pro 1. pololetí 2005
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb
a regulačních omezení pro rok 2015, nález Ústavního soudu
č. 15/2016 Sb.
Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců
veřejného zdravotního pojištění pro rok 2015
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č. 63/2007 Sb.
č. 384/2007 Sb.
č. 385/2007 Sb.
č. 362/2010 Sb.
č. 579/2006 Sb.

č. 466/2011 Sb.

č. 428/2013 Sb.
č. 383/2007 Sb.

Č. 464/2008 Sb.

č. 550/2005 Sb.
č. 619/2006 Sb.

č. 487/2000 Sb.
č. 50/2005 Sb.
č. 324/2014 Sb.
č. 325/2014 Sb.

Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců
veřejného zdravotního pojištění pro rok 2016
Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců
veřejného zdravotního pojištění pro rok 2017
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb
a regulačních omezení pro rok 2016
Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby,
za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění
stát
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení
vlády č. 187/2000 Sb., kterým se stanoví hodnoty bodu a výše
úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění
pro 2. pololetí 2000
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení
očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování
pro rok 2016
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, ze dne 31. prosince 2014,
o vydání Cenového předpisu 1/2015/DZP o regulaci cen
poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen
zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených
z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních
výkonů
Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 36/2016 Sb., o vydání
Cenového předpisu 1/2016/DZP o regulaci cen poskytovaných
zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních
služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného
zdravotního pojištění
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, ze dne 28. listopadu 2016,
o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní
a mimořádná očkování pro rok 2017

č. 303/2015 Sb.
č. 399/2016 Sb.
č. 273/2015 Sb.
č. 181/2016 Sb.
č. 63/2000 Sb.

č. 261/2015 Sb.
č. 13/2015 Sb.

č. 36/2016 Sb.

č. 390/2016 Sb.

B) Resortní směrnice a instrukce
1/2017/DZP Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 9/2016 Věst. MZ
ze dne 18. listopadu 2016, o regulaci cen poskytovaných
zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních
služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného
zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů.
1/2014/DZP Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví, č. 8/2013 Věst. MZ
ze dne 2. prosince 2013, o regulaci cen poskytovaných
zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních
služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného
zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
1/2015/DZP Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví, č. 8/2014 Věst. MZ
ze dne 2. prosince 2014, o regulaci cen poskytovaných
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zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních
služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného
zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
1/2016/DZP Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví
ze dne 1. prosince 2015, o regulaci cen poskytovaných
zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních
služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného
zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů.
Administrativní postupy při poskytování zdravotní péče
zahraničním pojištěncům a cizincům
1/2013/FAR Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví ze dne
7. prosince 2012, o regulaci cen léčivých přípravků a potravin
pro zvláštní lékařské účely
3/2013/FAR Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví
ze dne 16. dubna 2012, o regulaci cen zdravotnických prostředků
1/13-FAR Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví
ze dne 7. prosince 2012, kterým se stanoví seznam ATC skupin,
které v uvedené lékové formě nepodléhají cenové regulaci
stanovením maximální ceny
2/13-FAR Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví
ze dne 7. prosince 2012, kterým se stanoví seznam skupin
zdravotnických prostředků s deregulovanými cenami výrobce
Seznam zkratek specializací pro preskripční omezení stanovené
jako podmínka úhrady ze zdravotního pojištění podle
§ 39b an. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění, v platném znění
Referenční síť poskytovatelů zdravotních služeb v oblasti akutní
lůžkové péče
II.

č. 19/2015 Věst. MZ

č. 3/2011 Věst. MZ
č. 10/2012 Věst. MZ
č. 3/2012 Věst. MZ
č. 10/2012 Věst. MZ

č. 10/2012 Věst. MZ
č. 5/2016 Věst. MZ

č. 8/2016 Věst. MZ

VYTVÁŘENÍ A OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK

SPOLEČNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých č. 258/2000 Sb.
souvisejících zákonů, ve znění zák. č. 254/2001 Sb.,
zák. č. 274/2001 Sb., zák. č. 13/2002 Sb., zák. č. 76/2002 Sb.,
zák. č. 86/2002 Sb., zák. č. 120/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb.,
zák. č. 274/2003 Sb., zák. č. 356/2003 Sb., zák. č. 362/2003 Sb.,
zák. č. 167/2004 Sb., zák. č. 326/2004 Sb., zák. č. 562/2004 Sb.,
zák. č. 125/2005 Sb., zák. č. 253/2005 Sb., zák. č. 381/2005 Sb.,
zák. č. 392/2005 Sb., zák. č. 444/2005 Sb., zák. č. 59/2006 Sb.,
zák. č. 74/2006 Sb., zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 189/2006 Sb.,
zák. č. 222/2006 Sb., zák. č. 264/2006 Sb., zák. č. 342/2006 Sb.,
zák. č. 110/2007 Sb., zák. č. 296/2007 Sb., zák. č. 378/2007 Sb.,
zák. č. 124/2008 Sb., zák. č. 130/2008 Sb., zák. č. 274/2008 Sb.,
zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 301/2009 Sb.,
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zák. č. 151/2011 Sb., zák. č. 298/2011 Sb., zák. č. 375/2011 Sb.,
zák. č. 466/2011 Sb., zák. č. 115/2012 Sb., zák. č. 333/2012 Sb.,
zák. č. 223/2013 Sb., zák. č. 64/2014 Sb., zák. č. 247/2014 Sb.,
zák. č. 250/2014, zák. č. 252/2014 Sb., zák. č. 82/2015 Sb.,
zák. č. 267/2015 Sb., zák. č. 243/2016 Sb., zák. č. 250/2016 Sb.
a zák. č. 298/2016 Sb.
Zákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)
Vyhláška o úhradě nákladů na provedení odborných úkonů podle
zákona o biocidech
Vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané
infekce, ve znění vyhl. č. 275/2010 Sb. a vyhl. č. 233/2011 Sb.
Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních
onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz
zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem, ve znění
vyhl. č. 65/2009 Sb., vyhl. č. 443/2009 Sb., vyhl. č. 299/2010 Sb.
a vyhl. č. 40/2016 Sb.
Vyhláška o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání
odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného
zdraví, ve znění vyhl. č. 472/2006 Sb. a vyhl. č. 41/2016 Sb.
Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných
látek na trh a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění
zák. č. 186/2004 Sb., zák. č. 125/2005 Sb., zák. č. 297/2008 Sb.,
zák. č. 375/2011 Sb., zák. č. 18/2012 Sb., zák. č. 243/2016 Sb.
a zák. č. 324/2016 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických
zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění
tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného
zdravotního pojištění
Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických,
fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí
pobytových místností některých staveb
Nařízení vlády, kterým se stanoví vzor služebního průkazu
zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví
Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické
podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody
a vody koupališť, ve znění vyhl. č. 134/2004 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou
a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění
vyhl. č. 187/2005 Sb., vyhl. č. 293/2006 Sb. a vyhl. č. 83/2014 Sb.
Vyhláška o získání odborné způsobilosti k nakládání
s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
klasifikovanými jako vysoce toxické
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č. 324/2016 Sb.
č. 333/2016
č. 473/2008 Sb.
č. 306/2012 Sb.
č. 537/2006 Sb.
č. 490/2000 Sb.
č. 120/2002 Sb.

č. 224/2002 Sb.

č. 94/2016 Sb.
č. 6/2003 Sb.
č. 138/2003 Sb.
č. 35/2004 Sb.
č. 252/2004 Sb.
č. 428/2004 Sb.

HYGIENA OBECNÁ A KOMUNÁLNÍ

Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických,
fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí
pobytových místností některých staveb
Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické
podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody
a vody koupališť, ve znění vyhl. č. 134/2004 Sb.
Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou
se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, ve znění
pozdějších předpisů
Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště,
sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních
hracích ploch, ve znění vyhl. č. 97/2014 Sb. a vyhl. č. 1/2016 Sb.
Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby
a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech
epidemiologicky závažných, ve znění vyhl. č. 602/2006 Sb.
Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací, ve znění nař. vlády č. 217/2016 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou
a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění
vyhl. č. 187/2005 Sb., vyhl. č. 293/2006 Sb. a vyhl. č. 83/2014 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení
o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné
zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování
a odnímání osvědčení
Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházející
do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění
vyhl. č. 352/2013 Sb. a vyhl. č. 339/2015 Sb.
Vyhláška o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání
odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného
zdraví, ve znění vyhl. č. 472/2006 Sb. a vyhl. č. 41/2016 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů,
jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických
hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti
na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování)

č. 6/2003 Sb.
č. 35/2004 Sb.
č. 376/2001 Sb.
č. 157/2011 Sb.
č. 238/2011 Sb.
č. 137/2004 Sb.
č. 272/2011 Sb.
č. 252/2004 Sb.
č. 353/2004 Sb.

č. 409/2005 Sb.
č. 490/2000 Sb.
č. 523/2006 Sb.

HYGIENA VÝŽIVY A PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro výběr epidemiologicky č. 296/1997 Sb.
rizikových skupin potravin
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 277/2010 Sb.
č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky
veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných
v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách,
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ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky určené
pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění vyhl. č. 186/2003 Sb.,
vyhl. č. 207/2006 Sb., vyhl. č. 551/2006 Sb., vyhl. č. 271/2008 Sb.,
vyhl. č. 386/2008
Sb., vyhl.
č. 127/2009 Sb.
a vyhl. č. 111/2011 Sb.
Vyhláška o hygienických požadavcích na hračky a výrobky
pro děti ve věku do 3 let, ve znění vyhl. č. 521/2005 Sb.
Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu
a o způsobu jejich použití, ve znění vyhl. č. 402/2006 Sb.,
vyhl. č. 473/2006 Sb., vyhl. č. 157/2008 Sb., vyhl. č. 35/2012 Sb.
a vyhl. č. 46/2014 Sb.
Vyhláška o podmínkách ozařování potravin a surovin, o nejvyšší
přípustné dávce záření a o způsobu označení ozáření na obalu
Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby
a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech
epidemiologicky závažných, ve znění vyhl. č. 602/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 381/2007 Sb.,
o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách
a surovinách, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy
a na obohacování potravin, ve znění vyhl. č. 352/2009 Sb.
Vyhláška o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost
balených vod a o způsobu jejich úpravy, ve znění
vyhl. č. 404/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví druhy a podmínky použití
přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin,
ve znění vyhl. č. 130/2010 Sb. a vyhl. č. 122/2011 Sb.
Vyhláška o obsahu kyseliny erukové v některých potravinách
Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin, ve znění
vyhl. č. 330/2009 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání
osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož
i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti
hub)
Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 447/2004 Sb., o požadavcích
na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin,
podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní
nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu
Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 235/2010 Sb., o stanovení
požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek, ve znění
pozdějších předpisů
Vyhláška o stanovení výše paušální částky nákladů dodatečné
kontroly při výkonu státního zdravotního dozoru
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č. 38/2001 Sb.

č. 84/2001 Sb.
č. 54/2004 Sb.

č. 133/2004 Sb.
č. 137/2004 Sb.
č. 278/2010 Sb.
č. 225/2008 Sb.
č. 275/2004 Sb.
č. 4/2008 Sb.
č. 299/2012 Sb.
č. 450/2004 Sb.
č. 475/2002 Sb.

č. 260/2012 Sb.

č. 298/2012 Sb.
č. 423/2013 Sb.

HYGIENA DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce č. 106/2001 Sb.
pro děti, ve znění vyhl. č. 148/2004 Sb., vyhl. č. 320/2010 Sb.
a vyhl. č. 422/2013 Sb.
Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz č. 410/2005 Sb.
zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí
a mladistvých, ve znění vyhl. č. 343/2009 Sb.
a vyhl. č. 465/2016 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, č. 6/2003 Sb.
fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí
pobytových místností některých staveb
HYGIENA PRÁCE A PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ

Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací
do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických
expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu
pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti
hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění
vyhl. č. 107/2013 Sb., vyhl. č. 181/2015 Sb. a vyhl. č. 240/2015 Sb.
Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací, ve znění nař. vlády č. 217/2016 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
při práci, ve znění nař. vlády č. 68/2010 Sb., nař. vlády
č. 93/2012 Sb., nař. vlády č. 9/2013 Sb. a nař. vlády č. 32/2016 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou
expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé
expozice těchto prací
Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
Vyhláška o získání odborné způsobilosti k nakládání
s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
klasifikovanými jako vysoce toxické
Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského
uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání,
ve znění nař. vlády č. 224/2016 Sb.
Vyhláška o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným
zaměstnankyním,
zaměstnankyním,
které
kojí,
a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce
po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány
mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou
mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu
přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích
a pracovištích)
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č. 432/2003 Sb.

č. 272/2011 Sb.
č. 361/2007 Sb.
č. 394/2006 Sb.
č. 291/2015 Sb.
č. 428/2004 Sb.
č. 276/2015 Sb.
č. 180/2015 Sb.

POSUDKOVÁ ČINNOST – LÉKAŘSKÉ EXPERTÍZY

Vyhláška o stanovení bližších požadavků na postup č. 104/2012 Sb.
při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob,
kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání,
podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc
z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška
o posuzování nemocí z povolání)
Vyhláška o provedení některých ustanovení zák. č. 373/2011 Sb., č. 79/2013 Sb.
o
specifických
zdravotních
službách,
(vyhláška
o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové
péče)

EPIDEMIOLOGIE

A) Platné právní předpisy
Vyhláška o ochranných opatřeních v brucelózních stájích
a izolátech
Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních
onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz
zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
Vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané
infekce, ve znění vyhl. č. 275/2010 Sb. a vyhl. č. 233/2011 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických
zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění
tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného
zdravotního pojištění
Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem, ve znění
vyhl. č. 65/2009 Sb., vyhl. č. 443/2009 Sb. vyhl. č. 299/2010 Sb.
a vyhl. č. 40/2016 Sb.

č. 25/1960 Sb.
č. 306/2012 Sb.
č. 473/2008 Sb.
č. 224/2002 Sb.

č. 537/2006 Sb.

B) Resortní směrnice a instrukce
Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, kterým bylo č. 6/2011 Věst. vl.
zveřejněno usnesení vlády ČR ze dne 14. 9. 2011 č. 682
k Pandemickému plánu České republiky
III. ZDRAVOTNÍ PÉČE
SPOLEČNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování č. 372/2011 Sb.
(zákon o zdravotních službách), ve znění zák. č. 167/2012 Sb.,
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nálezu Ústavního soudu č. 437/2012 Sb., zák. č. 66/2013 Sb.,
zák. č. 303/2013 Sb., zák. č. 60/2014 Sb., zák. č. 205/2015 Sb.,
zák. č. 189/2016 Sb., zák. č. 126/2016 Sb. a zák. č. 192/2016 Sb.
Zákon o specifických zdravotních službách, ve znění
zák. č. 167/2012 Sb., zák. č. 47/2013 Sb., zák. č. 82/2015 Sb.,
zák. č. 205/2015 Sb., zák. č. 298/2016 Sb. a zák. č. 264/2016 Sb.
Zákon o zdravotnické záchranné službě, ve znění
zák. č. 385/2012 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o zdravotních službách, zákona o specifických
zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě,
ve znění zák. č. 201/2012 Sb.
Vyhláška o dispenzární péči, ve znění vyhl. č. 318/2016 Sb.
Vyhláška o příspěvku na úhradu zaopatření dítěte a jeho
průvodce v dětském domově pro děti do 3 let věku
Vyhláška
o
preventivních
prohlídkách,
ve
znění
vyhl. č. 317/2016 Sb.
Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné
vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť
domácí péče
Vyhláška
o
zdravotnické
dokumentaci,
ve
znění
vyhl. č. 364/2015 Sb.
Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení
zdravotních služeb, ve znění vyhl. č. 287/2013 Sb.
Vyhláška o podrobnostech obsahu traumatologického plánu
poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu
při jeho zpracování a projednání
Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče,
ve znění vyhl. 262/2016 Sb.
Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického
informačního systému
Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického
informačního systému
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), ve znění vyhl. č. 364/2015 Sb.
Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních
onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz
zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
Vyhláška o stanovení bližších požadavků na postup
při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob,
kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání,
podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc
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č. 373/2011 Sb.
č. 374/2011 Sb.
č. 375/2011 Sb.

č. 39/2012 Sb.
č. 56/2012 Sb.
č. 70/2012 Sb.
č. 92/2012 Sb.
č. 98/2012 Sb.
č. 99/2012 Sb.
č. 101/2012 Sb.
č. 102/2012 Sb.
č. 116/2012 Sb.
č. 373/2016 Sb.
č. 297/2012 Sb.

č. 306/2012Sb.
č. 104/2012 Sb.

z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška
o posuzování nemocí z povolání)
Vyhláška o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření
Nařízení vlády o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost
poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení
mimořádných událostí a krizových situací ze státního rozpočtu
Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné
službě
Vyhláška o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické
dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby
a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními
prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky
Nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 284/1990 Sb., o správné
výrobní praxi, řízení jakosti humánních léčiv a prostředků
zdravotnické a obalové techniky
Vyhláška o zrušení směrnice Ministerstva zdravotnictví České
socialistické republiky č. 1/1972 Věstník MZ ČSR, o provádění
sterilizace, a směrnice Ministerstva zdravotnictví České
socialistické republiky č. 4/1985

č. 410/2012 Sb.
č. 148/2012 Sb.
č. 240/2012 Sb.
č. 296/2012 Sb.

č. 307/2012 Sb.
č. 317/2000 Sb.
č. 340/2012 Sb.

SPOLEČNÉ SMĚRNICE A INSTRUKCE

Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR o lékařských
prohlídkách osob vracejících se z epidemiologicky závažných
oblastí
Metodika zajištění odběru a distribuce transfuzních přípravků
a krevních derivátů pro potřeby civilního a vojenského
zdravotnictví při hromadných urgentních příjmech postižených
osob při mimořádných událostech
Metodika zapojení zdravotnických zařízení do cvičení složek
integrovaného záchranného systému a orgánů krizového řízení
Zřízení středisek speciální zdravotní péče o osoby ozářené
při radiačních nehodách
Metodický návod k zajištění celoplošného novorozeneckého
laboratorního screeningu a následné péče
Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění
novorozenců do vlastního sociálního prostředí
Metodické opatření – Činnost kojeneckých ústavů a dětských
domovů pro děti do 3 let věku
Metodické opatření k postupu lékařů primární péče při podezření
ze syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte
Metodický pokyn pro postup lékařů při poskytování zdravotní
péče osobám ohroženým domácím násilím
Postup lékařů primární péči při podezření na hyperkinetickou
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č. 3/1972 Věst. MZ ČSR
(reg.) v částce 5/1972 Sb.
č. 3/2008 Věst. MZ

č. 8/2007 Věst. MZ
č. 12/2003 Věst. MZ
č. 6/2009 Věst. MZ
č.8/2013 Věst.MZ
č. 9/2005 Věst. MZ
č. 3/2008 Věst. MZ
č. 6/2008 Věst. MZ
č. 2/2012 Věst. MZ

poruchu u dětí
Metodický pokyn k provádění screeningu sluchu u novorozenců
Metodický pokyn pro postup při laboratorním stanovení
alkoholu (etylalkoholu) v krvi
Kritéria pro laboratoře stanovující koncentraci alkoholu v krvi
Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření
specifikovaných návykových látek v krvi a nebo v moči
Onkologická péče v České republice

č. 7/2012 Věst. MZ
č. 7/2006 Věst. MZ
č. 6/2008 Věst. MZ
č. 9/2012 Věst. MZ

č. 7/2008 Věst. MZ
(aktualizace v č. 1/2009,
č. 5/2009 a v č. 2/2012
Věst. MZ)
Kritéria a podmínky programu pro screening karcinomu č. 7/2007 Věst. MZ
děložního hrdla v ČR
Standard při poskytování a vykazování výkonů screeningu č. 1/2009 Věst. MZ
nádorů kolorekta v České republice
Doporučený standard pro poskytování screeningu karcinomu č. 4/2010 Věst. MZ
prsu a provádění diagnostické mamografie v České republice
Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení č. 16/2015 Věst. MZ
kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb
Metodický návod pro sebehodnocení v rámci Interního systému č. 16/2015 Věst. MZ
hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb
Traumatologická péče v České republice
č. 6/2008 Věst. MZ
(aktualizace v č. 5/2009
Věst. MZ)
Kardiovaskulární péče v České republice
č. 7/2012 Věst. MZ
(aktualizace v č. 3/2012
Věst. MZ)
Cílený screening celiakie (metodický pokyn)
č. 3/2011 Věst. MZ
Národní radiologické standardy
č. 9/2011 Věst. MZ
Národní radiologické standardy
č. 6 /2015 Věst. MZ
Doporučený postup při provádění kastrací v souvislosti č. 5/2012 Věst. MZ
s parafilně motivovanými sexuálními trestnými činy
Oznámení – uveřejnění národních radiologických standardů
č. 8/2012 Věst. MZ
Doporučený postup při provádění chirurgických zákroků
č. 8/2012 Věst. MZ
směřujících ke změně pohlaví u transsexuálních pacientů
Metodický pokyn - péče o pacienty s akutní cévní mozkovou č. 10/2012 Věst. MZ
příhodou
Používání omezovacích prostředků u pacientů ve zdravotnických č. 7/2009 Věst. MZ
zařízeních České republiky
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PÉČE O ŽENY A DĚTI

A) Platné právní předpisy
Zákon o umělém přerušení těhotenství
č. 66/1986 Sb.
Vyhláška, kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 268/2010 Sb.
České socialistické republiky č. 18/1982 Věstníku MZ ČSR
o podmínkách pro umělé oplodnění
Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 66/1986 Sb., o umělém č. 75/1986 Sb.
přerušení těhotenství, ve znění vyhl. č. 467/1992 Sb.
B) Resortní směrnice a instrukce
Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, č. 142/2007 Věst. MŠMT
Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou
se upravuje postup při výkonu soudních rozhodnutí o výchově
nezletilých dětí
Výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČSR o sběru č. 4/1989 Věst. MZSV ČSR
mateřského mléka
(reg.) v částce 29/1988 Sb.
KLINICKÁ ONKOLOGIE

Výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČSR č. 3/1989 Věst. MZSV ČSR
o dispenzární péči o nemocné s přednádorovými stavy (reg.) v částce 19/1988 Sb.
a novotvary a povinné hlášení novotvarů
KOŽNÍ A POHLAVNÍ NEMOCI

Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR o opatření č. 30/1968 Věst. MZ
proti pohlavním nemocem, ve znění vyhl. č. 225/1996 Sb. (reg.) v částce 51/1968 Sb.
(Čl. II, kterým se zrušuje příloha těchto směrnic)
TRANSPLANTACE A BEZPEČNOST LIDSKÝCH TKÁNÍ A BUNĚK

Zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů č. 285/2002 Sb.
a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění
zák. č. 228/2005 Sb., zák. č. 129/2008 Sb., zák. č. 296/2008 Sb.,
zák. č. 41/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 375/2011 Sb.
a zák. č. 44/2013 Sb.
Vyhláška o stanovení požadavků na vytvoření pracovních č. 111/2013 Sb.
postupů pro zajištění systému jakosti a bezpečnosti lidských
orgánů určených k transplantaci, ve znění vyhl. č. 6/2014 Sb.
Vyhláška o stanovení bližších podmínek posuzování zdravotní č.114/2013 Sb.
způsobilosti a rozsahu vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce
tkání nebo orgánů pro účely transplantací (vyhláška o zdravotní
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způsobilosti dárce tkání a orgánů pro účely transplantace)
Vyhláška o stanovení specializované způsobilosti lékařů
zjišťujících smrt a lékařů provádějících vyšetření potvrzující
nevratnost smrti pro účely odběru tkání nebo orgánů určených
pro transplantaci (vyhláška o specializované způsobilosti lékařů
zjišťujících a potvrzujících smrt pro účely transplantací
Vyhláška o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných
dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným
odběrem tkání a orgánů
Nařízení vlády, kterým se stanoví výčet podpoložek
kombinované nomenklatury společného celního sazebníku
a jejich názvy označující tkáně nebo orgány lidského původu,
uváděné v žádostech o povolení jejich dovozu nebo vývozu
Zákon 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
zák. č. 41/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 375/2011 Sb.,
zák. č. 77/2012 Sb. a zák. č. 64/2014 Sb.
Vyhláška o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti
a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití
u člověka, ve znění vyhl. č. 339/2012 Sb.

č.115/2013 Sb.

č. 434/2004 Sb.
č. 504/2005 Sb.

č. 296/2008 Sb.

č. 422/2008 Sb.

BOJ PROTI TUBERKULÓZE

Instrukce ministerstva zdravotnictví ČSR, federálního č. 1/1986 Věst. vlády
ministerstva národní obrany, federálního ministerstva vnitra, pro NV (přetisk částka 8
ministerstva vnitra ČSR a ministerstva spravedlnosti ČSR až 12/1986 Věst. MZ ČSR)
o klasifikaci tuberkulózy a jiných mykobakterióz a poskytování
dispenzární péče v oboru tuberkulózy a respiračních nemocí
TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT
POSUDKOVÁ ČINNOST-LÉKAŘSKÉ EXPERTÍZY

Vyhláška o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo č. 493/2002 Sb.
platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci
provozovatele střelnice, ve znění vyhl. č. 254/2007 Sb.
Vyhláška o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových č. 277/2004 Sb.
vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího
zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle
motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška
o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění
vyhl.
č.
253/2007
Sb.,
vyhl.
č.
72/2011
Sb.
a vyhl. č. 271/2015 Sb.
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Vyhláška o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné č. 357/2016 Sb.
služby

LÉČIVA A ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů,
ve znění zák. č. 124/2008 Sb., zák. č. 296/2008 Sb.,
zák. č. 141/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 291/2009 Sb.,
zák. č. 75/2011 Sb., zák. č. 375/2011 Sb., zák. č. 50/2013 Sb.,
zák. č. 70/2013 Sb., zák. č. 250/2014 Sb., zák. č. 80/2015 Sb.
a zák. č. 243/2016 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,
ve znění vyhl. č. 160/2012 Sb. a vyhl. č. 327/2013 Sb.
Vyhláška o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích
uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání
lékařských předpisů, ve znění vyhl. č. 405/2008 Sb.,
vyhl. č. 177/2010 Sb. a vyhl. č. 190/2013 Sb.
Vyhláška o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách
zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních
a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé
přípravky, ve znění vyhl. č. 254/2013 Sb.
Vyhláška o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných
látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků, ve znění
vyhl. č. 270/2013 Sb.
Vyhláška o stanovení zásad správné laboratorní praxe v oblasti
léčiv
Vyhláška o správné praxi prodejců vyhrazených léčivých
přípravků a o odborném kurzu prodejců vyhrazených léčivých
přípravků
Vyhláška o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti
a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi),
ve znění vyhl. č. 351/2010 Sb., vyhl. č. 96/2014 Sb.
a vyhl. č. 304/2015 Sb.
Vyhláška o registraci léčivých přípravků, ve znění
vyhl. č. 13/2010 Sb., vyhl. č. 171/2010 Sb. a vyhl. č. 255/2013 Sb.
Vyhláška o správné klinické praxi a bližších podmínkách
klinického hodnocení léčivých přípravků
Vyhláška o výrobě a distribuci léčiv
Vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu,
distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných
léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití
Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona
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č. 378/2007 Sb.

č. 427/2008 Sb.

č. 54/2008 Sb.

č. 84/2008 Sb.

č. 85/2008 Sb.
č. 86/2008 Sb.
č. 106/2008 Sb.
č. 143/2008 Sb.

č. 228/2008 Sb.
č. 226/2008 Sb.
č. 229/2008 Sb.
č. 236/2015 Sb.
č. 268/2014 Sb.

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů
Nařízení vlády o stanovení výčtu kódů kombinované
nomenklatury společného celního sazebníku a názvů
označujících lidskou krev, její složky a krevní deriváty z ní
vyrobené, uváděných v žádostech o povolení jejich distribuce,
dovozu nebo vývozu
Nařízení vlády o technických požadavcích na diagnostické
zdravotnické prostředky in vitro
Nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní
implantabilní zdravotnické prostředky
Nařízení
vlády
o
technických
požadavcích
na zdravotnické prostředky
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona
o zdravotnických prostředcích
Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné
úkony provedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle
zákona o zdravotnických prostředcích

č. 351/2005 Sb.

č. 56/2015 Sb.
č. 55/2015 Sb.
č. 54/2015 Sb.
č. 62/2015 Sb.
č. 61/2015 Sb.

KVALITA A BEZPEČÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
Metodika Ministerstva zdravotnictví - sledování nežádoucích č. 8/2012 Věst. MZ
událostí ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
Metodický návod Ministerstva zdravotnictví ke kontrole činnosti č. 12/2015 Věs. MZ
oprávněných osob při hodnocení kvality a bezpečí zdravotních
služeb
IV. NÁVYKOVÉ LÁTKY
ZACHÁZENÍ S NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

A) Platné právní předpisy
Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších č. 167/1998 Sb.
zákonů, ve znění zák. č. 354/1999 Sb., zák. č. 117/2000 Sb.,
zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 57/2001 Sb., zák. č. 185/2001 Sb.,
zák. č. 407/2001 Sb., úplného znění zák. č. 55/2002 Sb.,
zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 223/2003 Sb., zák. č. 362/2004 Sb.,
úplného znění zák. č. 466/2004 Sb., zák. č. 228/2005 Sb.,
zák. č. 74/2006 Sb., zák. č. 124/2008 Sb., zák. č. 41/2009 Sb.,
zák. č. 141/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 291/2009 Sb.,
zák. č. 106/2011 Sb., zák. č. 341/2011 Sb., zák. č. 375/2011 Sb.,
zák. č. 18/2012 Sb., zák. č. 167/2012 Sb., zák. č. 50/2013 Sb.
a zák. č. 273/2013 Sb.
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Nařízení vlády o seznamech návykových látek
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb.,
o seznamech návykových látek
Vyhláška o evidenci a dokumentaci návykových látek
a přípravků, ve znění vyhl. č. 72/2014 Sb.
Vyhláška o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť,
pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení
s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími, ve znění
vyhl. č. 28/2013 Sb. a vyhl. č. 59/2016 Sb.
Vyhláška o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových
látkách
Zákon o prekursorech drog
Nařízení vlády o seznamech výchozích a pomocných látek,
ve znění nař. vlády č. 242/2015 Sb. a nař. vlády č. 438/2016 Sb.
Vyhláška o obsahu, formě a náležitostech vedení záznamů
o činnosti s uvedenou látkou kategorie 1
Vyhláška o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních
množstvích látek podle zákona o prekursorech drog, ve znění
vyhl. č. 326/2015 Sb.

č. 463/2013 Sb.
č. 243/2015 Sb.
č. 123/2006 Sb.
č. 243/2009 Sb.

č. 53/2014 Sb.
č. 272/2013 Sb.
č. 458/2013 Sb.
č. 71/2014 Sb.
č. 54/2014 Sb.

B) Resortní směrnice a instrukce
Metodické opatření Ministerstva zdravotnictví upravující č. 14/2004 Věst. MZ
podmínky pro osoby cestující do zahraničí užívající léčivé v částce 12/2004
přípravky s obsahem návykových látek
OCHRANA PŘED ŠKODAMI PŮSOBENÝMI TABÁKOVÝMI VÝROBKY, ALKOHOLEM
A JINÝMI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

A) Platné právní předpisy
Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými č. 379/2005 Sb.
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
a o změně souvisejících zákonů, ve znění zák. č. 225/2006 Sb.,
zák. č. 274/2008 Sb., zák. č. 305/2009 Sb., zák. č. 375/2011 Sb.,
zák. č. 247/2014 Sb. a zák. č. 250/2016 Sb.
B) Resortní směrnice a instrukce
Standard substituční léčby
č. 3/2008 Věstník MZ
Metodické opatření Ministerstva zdravotnictví upravující č. 12/2004 Věstník MZ
podmínky pro osoby cestující do zahraničí užívající léčivé
přípravky s obsahem návykových látek
V. PŘÍRODNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ, PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE A ZDROJE
PŘÍRODNÍCH MINERÁLNÍCH VOD
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A) Platné právní předpisy
Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních
minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských
místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský
zákon), ve znění zák. č. 76/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb.,
zák. č. 444/2005 Sb., zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 222/2006 Sb.,
zák. č. 167/2008 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb.
a zák. č. 375/2011 Sb.
Vyhláška o zkoušce o odborné způsobilosti k výkonu
odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních
léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku
za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní
minerální vody
Vyhláška, kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení
přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní
prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti
odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů
a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní
minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu
životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška
o zdrojích a lázních)
Zákon o znárodnění přírodních léčivých zdrojů a lázní
a o začlenění a správě konfiskovaného lázeňského majetku,
ve znění vládního nař. č. 116/1949 Sb. a zák. č. 86/1950 Sb.
Výnos ministerstva zdravotnictví ČSR o prohlášení dalších
přírodních zdrojů minerálních vod za přírodní léčivé zdroje
a přírodní minerální vody stolní, ve znění vyhl. č. 140/1993 Sb.
a vyhl. č. 287/1996 Sb.
Výnos ministerstva zdravotnictví ČR, kterým se prohlašují
další přirozeně se vyskytující zdroje minerálních vod
v lázeňských místech Karlovy Vary, Mariánské Lázně,
Luhačovice, Lázně Libverda a Hodonín za přírodní léčivé
zdroje a ve zřídelních místech Kyselka, Ondrášov, Lázně
Kynžvart, Brodek u Přerova, Žďár, Lesná a Velká Šťáhle
za přírodní minerální vody stolní
Vyhláška, kterou se prohlašují další zdroje přirozeně
se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivé zdroje
a přírodní minerální vody stolní a mění se výnos MZ ČSR
č. 12/1979 Věst. MZ ČSR, kterým se prohlašují další přírodní
zdroje minerálních vod za přírodní léčivé zdroje
a přírodní minerální vody stolní
Vyhláška, kterou se prohlašují další zdroje přirozeně
se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivý zdroj nebo
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č. 164/2001 Sb.

č. 370/2001 Sb.
č. 150/2015 Sb.
č. 423/2001 Sb.

č. 125/1948 Sb.
č. 12/1979 Věst. MZ ČSR
(reg.) v částce 23/1979 Sb.
č.j. ČIL-482-10.1.1989
(reg.) pod č. 62/1991 Sb.
v částce 13/1991 Sb.

č. 140/1993 Sb.

č. 287/1996 Sb.

zdroj přírodní minerální vody stolní, ve znění vyhl.
č. 290/1998 Sb.
Vyhláška, kterou se prohlašují další zdroje přirozeně
se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivé zdroje nebo
přírodní minerální vody stolní a zrušuje se prohlášení některých
zdrojů za přírodní léčivé zdroje
Vyhláška, kterou se prohlašuje ložisko přirozeně se vyskytující
rašeliny Čistá – Krásno za přírodní léčivý zdroj
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení
o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních
minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých
zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení
o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních
minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodního léčivého
zdroje
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení
o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních
minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých
zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
Nařízení vlády o ochranných pásmech přírodních léčivých
zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně
Vyhláška o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů
lázeňského místa Karlova Studánka
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého
zdroje peloidu ložiska Vrbka a vymezení konkrétních
ochranných opatření
Vyhláška o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů
lázeňského místa Bludov
Vyhláška o ochranných pásmech přírodního léčivého zdroje
v Hronově
Vyhláška, kterou se stanoví ochranná pásma zdroje přírodní
minerální vody v Byňově a vymezují se konkrétní ochranná
opatření (vyhláška o ochranných pásmech zdroje přírodní
minerální vody v Byňově)
Nařízení vlády o zrušení lázeňského místa v obci Železnice
Vyhláška o zrušení přírodních léčebných lázní na území obce
Železnice
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení
o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních
minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých
zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního
léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem HV-40
v Mariánských Lázních
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č. 290/1998 Sb.

č. 149/1999 Sb.
č. 427/2001 Sb.

č. 533/2002 Sb.

č. 419/2003 Sb.

č. 152/1992 Sb.
č. 175/1999 Sb.
č. 345/2013 Sb.
č. 13/2001 Sb.
č. 156/2001 Sb.
č. 513/2002 Sb.

č. 73/2004 Sb.
č. 74/2004 Sb.
č. 615/2004 Sb.

č. 208/2005 Sb.

Vyhláška o stanovení ochranných pásem zdroje přírodní
minerální vody v Očihově a vymezení konkrétních ochranných
opatření (vyhláška o ochranných pásmech zdroje přírodní
minerální vody v Očihově)
Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně zdroje
přírodní minerální vody jímané vrtem HV-7 v Nových Hradech
- Byňov
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení
o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních
minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých
zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého
zdroje minerální vody jímané vrtem Le-7 v katastrálním území
Charvátská Nová Ves obce Břeclav a o vymezení konkrétních
ochranných opatření
Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního
léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem Le-5
v katastrálním území Charvátská Nová Ves
Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního
léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem BJ 22 –
JUBILEJNÍ v katastrálním území Poděbrady
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení
o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních
minerálních vod
Vyhláška č. 145/2009 Sb., o stanovení přírodních léčebných
lázní Lednice v katastrálním území Lednice na Moravě
Vyhláška č. 308/2010 Sb., o stanovení ochranných pásem
zdrojů přírodních minerálních vod a přírodních léčivých zdrojů
v Kyselce a vymezení konkrétních ochranných opatření
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých
zdrojů minerální vody v Karviné a vymezení konkrétních
ochranných opatření
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých
zdrojů minerální vody v Louce u Mariánských Lázní,
Mnichově u Mariánských Lázní a Pramenech a ochranných
pásem zdrojů přírodních minerálních vod v Nové Vsi
u Sokolova, Louce u Mariánských Lázní, Mnichově
u Mariánských Lázní a Pramenech a o vymezení konkrétních
ochranných opatření (vyhláška o ochranných pásmech zdrojů
Nová Ves - Louka - Mnichov)
Vyhláška o stanovení ochranných pásem I. stupně přírodních
léčivých zdrojů minerální vody jímané vrty BJ 321 (pramen
sv. Josef) a BJ 331 (pramen Jaroslava) v katastrálním území
Luhačovice a vymezení konkrétních ochranných opatření
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého
zdroje minerální vody v Buchlovicích a vymezení konkrétních
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č. 320/2005 Sb.

č. 467/2005 Sb.
č. 479/2005 Sb.

č. 539/2006 Sb.

č. 387/2007 Sb.
č. 41/2008 Sb.
č. 116/2009 Sb.
č. 145/2009 Sb.
č. 308/2010 Sb.
č. 12/2011 Sb.
č. 174/2011 Sb.

č. 223/2011 Sb.

č. 319/2011 Sb.

ochranných opatření
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého č. 13/2012 Sb.
zdroje ložiska peloidu Labiště lázeňského místa Lázně Toušeň
a vymezení konkrétních ochranných opatření
Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního č. 411/2012 Sb.
léčivého zdroje minerální vody jímaného vrtem BV 341
(pramen VIOLA) v katastrálním území Luhačovice
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje č. 280/2015 Sb.
peloidu ložiska Komárovské blato a vymezení konkrétních
ochranných opatření
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje
peloidu ložiska Lázně Kundratice a vymezení konkrétních
ochranných opatření
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje
peloidu ložiska Hamr na Jezeře a vymezení konkrétních ochranných
opatření
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje
peloidu ložiska Habřínky lázeňského místa Velichovky a vymezení
konkrétních ochranných opatření
Vyhláška o stanovení ochranných pásem zdroje přírodní minerální
vody jímané vrtem BQ-2 v katastrálním území Rohatec a vymezení
konkrétních ochranných opatření

č. 30/2015 Sb.
č. 29/2015 Sb.
č. 124/2015
č. 356/2016 Sb.

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení č. 97/2012 Sb.
o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních
minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých
zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Karlovy Vary č. 321/2012 Sb.
a Statutu lázeňského místa Karlovy Vary
Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Ostrožská Nová č. 86/2016 Sb.
ves
B) Resortní směrnice a instrukce
Směrnice Ministerstva zdravotnictví a Ústředního geologického
úřadu o provádění vrtných prací, prací podléhajících báňskému
zákonu a jiných zemních prací v oblastech přírodních
léčivých zdrojů
Instrukce ministerstva zdravotnictví a Ústředního báňského
úřadu o spolupráci inspektorátu pro ochranu přírodních
léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů a orgánů státní
báňské správy
Instrukce ministerstva zdravotnictví ČSR o zřizování a činnosti
referenčních laboratoří pro přírodní léčivé zdroje
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Směrnice č. AS01/1959,
uveřejněno v č. 51/1959
Ú. l.
č. 49/1958 Věst. MZ

č. 4/1982 Věst. MZ ČSR

JEDNOTLIVÉ LOKALITY
Bechyně
- statut lázeňského místa

Usnesení rady JčKNV č. 235
ze dne 1. 11. 1988

- ochranná pásma přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska
Komárovské blato

Vyhláška MZ č. 280/2015 Sb.
ze dne 23 .10 .2015

- přírodní léčivý zdroj peloidu „Komárovské blato“

Výměr MZ ČSR
č.j. LZ/3-2884-477-30.3.60
ze dne 5.4.1960

Běloves
- statut lázeňského místa

Vyhláška VčKNV schválená
Usnesením rady VčKNV
č. 252 ze dne 8.11.1978 –
sděl. částka 1-4/1979
Věst. MZ ČSR – ozn.
v částce 15/1979 Sb.

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

- přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen IDA II“

Usnesení rady VčKNV
č. 252 ze dne 8. 11. 1978
sděl. částka 1-4/1979
Věstník MZ ČSR (str. 32)
Oznámení rady VčKNV
částka 15/1979 Sb. (str. 359).
Upřesnění rozsahu Usnesení
rady VčKNV č. 82
ze dne 30. 4. 1986
Vyhláška MZ č. 287/1996 Sb.

- přírodní léčivý zdroj minerální vody „prameny IDA III, IV“

Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb.

- přírodní léčivý zdroj minerální vody „ pramen S 6“
ZRUŠEN

Rozhodnutí - zrušení
osvědčení o zdroji č.j. ČIL-3.11.2004/31326-Z
ze dne 8.11.2004

- přírodní léčivý zdroj peloidu „Jetřichov“

Výměr MZ č.j. LZ/6-28824.8.1958 ze dne 13.8.1958
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Bílina
- statut lázeňského místa

Usnesení rady SečKNV
č. 138/70 ze dne 20.10.1970

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Vyhláška SečKNV
z plenárního zasedání ze dne
24.9.1985

- přírodní léčivý zdroj minerální vody „prameny V 1, V 2 a V 3“ Výnos MZ ČSR č. 23/1972
Věstník MZ ČSR
- přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen BJ 6“
Bludov
- statut lázeňského místa

Vyhláška MZ č. 287/1996 Sb.
Usnesení pléna SmKNV
ze dne 19.12.1974

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Vyhláška MZ č. 13/2001 Sb.

- přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen HV 1 (Hg 1, HG
1)“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji –
č.j. ČIL-9.7.2002/19234-Z
ze dne 12.7.2002,
ozn. v částce č. 183/2002 Sb.

Brodek u Přerova
- prozatímní ochranná pásma zdrojů přírodních minerálních vod

Nezbytné prozatímní
ochranné opatření MZ ČR
č.j. ČIL-484-12.9.91/3758

- zdroj přírodní minerální vody „pramen Brodek u Přerova“
(vrt NP768 A)

Výnos MZ ČR č. 7/1991
Věstník MZ ČR (č. 2, str. 39
- 41), Výnos MZ ČR
registrován pod č. 62/1991
Sb. (č. 13, str. 294)

- zdroj přírodní minerální vody „pramen BV 3“

Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb.
(č. 101, str. 8422-8424)
ze dne 26. 11. 1998

Břvany
- prozatímní ochranná pásma zdrojů přírodních minerálních vod
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Výměr MZ ČSR č.j.: ČIL484-24.9.71
ze dne 5. 1. 1972, Výnos MZ
ČSR č. 10/1972, Věstník MZ
ČSR (č. 3, str. 22-23)

- zdroj přírodní minerální vody „pramen Praga II (vrt BV-1)“

Výnos MZ ČSR č.j. ČIL482-17.10.1983
ze dne 18. 7. 1984, Výnos
MZ ČSR č.12/1984 Věstník
MZ ČSR, Oznámení částka
22/1984 Sb. (str. 512-513)

- prozatímní ochranná pásma zdrojů přírodních minerálních vod

Výměr MZ ČSR č.j.: ČIL484-24.9.71
ze dne 5. 1. 1972, Výnos MZ
ČSR č. 10/1972, Věstník MZ
ČSR (č. 3, str. 22-23)

Buchlovice
-ochranná pásma přírodního léčivého zdroje

Vyhláška č. 319/2011 Sb.
Vyhláška o stanovení
ochranných pásem
přírodního léčivého zdroje
minerální vody
v Buchlovicích a vymezení
konkrétních ochranných
opatření

- přírodní léčivý zdroj minerální vody „vrt LL-1“

Byňov
-ochranná pásma zdrojů přírodních minerálních vod

Rozhodnutí - osvědčení
o zdroji č.j. MZDR
5269/2011-3/OZS-ČIL-Pr
ze dne 17. 2. 2011
Vyhláška MZ č. 513/2002 Sb.
Vyhláška MZ č. 467/2005 Sb.
o stanovení ochranného
pásma I. stupně zdroje
přírodní minerální vody
jímané vrtem HV-7
v Nových Hradech-Byňov

-zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 5“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji č.j. ČIL23.9.2002/26418-J
ze dne 25. 9. 2002

- zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 7“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji č.j. ČIL6.12.2005/42686-J
ze dne 6. 12. 2005
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Číhaná
- zdroje přírodní minerální vody „prameny ČVJ-1,ČVJ-3,ČVJ-4“ Vyhláška MZ
č. 290/1998 Sb., (č. 101, str.
8422-8424)
- přírodní léčivý zdroj peloidu „Číhaná-Babice“

Čistá – Krásno
- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

výměr č.j. LZ/6-2882-4.8.58Šafář ze dne 13. 8. 1958,
oprava výměru č.j. ČIL11.3.2004/6806-J
ze dne 11. 3. 2004

Usnesení rady ZčKNV
č. 114 ze dne 15.5.1979 sděl. částka 9-12/1979
Věstník MZ ČSR
– ozn. v částce 20/1979 Sb.

- přírodní léčivý zdroj peloidu „Čistá – Krásno“
Darkov - Karviná
-ochranná pásma
přírodních léčivých zdrojů

Vyhláška MZ č. 149/1999 Sb.

Vyhláška č. 12/2011 Sb.,
o stanovení ochranných
pásem přírodních léčivých
zdrojů minerální vody
v Karviné a vymezení
konkrétních ochranných
opatření

- přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen Věra (vrt NP Výnos MZ ČSR č. 12/1984
680)“
Věstník MZ ČSR
– ozn. v částce 22/1984 Sb.
- přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen Jaromír (vrt NP Výnos MZ ČSR č. 5/1987
735)“
Věstník MZ ČSR
– ozn. v částce 4/1988 Sb.
- přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen NP 736“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji
č.j. ČIL-9.1.2002/623-Z
ze dne 9. 1. 2002

- přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen NP 737“

Rozhodnutí - osvědčení
o zdroji č.j. ČIL9.1.2002/632-Z
ze dne 9. 1. 2002

- přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen Nový vrt“

Rozhodnutí - osvědčení
o zdroji č.j. ČIL9.1.2002/628-Z
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ze dne 9. 1. 2002
- přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen Helena“

Rozhodnutí - osvědčení
o zdroji č.j. ČIL9.1.2002/629-Z
ze dne 9. 1. 2002

- přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen Valentina (NP Rozhodnutí - osvědčení
694)“
o zdroji č.j. ČIL20.3.2002/7911-Z
ze dne 18. 3. 2002
- přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen NP 740“

Rozhodnutí - osvědčení
o zdroji č.j. ČIL20.3.2002/7913-Z
ze dne 20. 3. 2002

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „prameny Miroslav Výnos MZ č. 5/1980 Věst.
(vrt NP 747) a František (vrt NP 743)“
MZ ČSR, ozn. v částce
25/1980 Sb.
- přírodní léčivé zdroje minerální vody „prameny Eduard Výnos MZ č. 1/1983 Věst.
(NP 742) a Vlasta (NP 744)“
MZ ČSR,
ozn. v částce 10/1983 Sb.
- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen Jordán (vrt NP Výnos MZ ČSR č. 12/1984
738)“
Věst. MZ ČSR,
ozn. v částce 22/1984 Sb.
Dolní Kramolín
- prozatímní ochranná pásma zdrojů přírodních minerálních vod

- zdroje přírodní minerální vody „prameny ILsano I, II“
Domašov – Sedm Dvorů
- prozatímní ochranná pásma zdrojů přírodních minerálních vod
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Nezbytné prozatímní
ochranné opatření MZ ČR
č.j. ČIL-441-14.7.1993/2770
ze dne 16.7.1993
Vyhláška MZ č. 140/1993 Sb.
(č. 38, str. 753-754)
Rozhodnutí - nezbytné
prozatímní ochranné opatření
MZ ČSR č.j. ČIL–48420.10.1986
ze dne 20.10.1986,
Rozhodnutí - nezbytné
prozatímní ochranné opatření
MZ ČR č.j. ČIL-44112.7.1993
ze dne 13. 7. 1993.

- zdroj přírodní minerální vody „pramen BJ 12“

Vyhláška MZ č. 287/1996
Sb.

- zdroj přírodní minerální vody „pramen BV 101 A“

Rozhodnutí - osvědčení
o zdroji - č.j. ČIL11.7.2001/19208-Z
ze dne 12.7.2001

- zdroj přírodní minerální vody „vrt PM-1“

Rozhodnutí - osvědčení
o zdroji - č.j. ČIL5.10.2005/33879-Z
ze dne 5.10.2005

- zdroj přírodní minerální vody „vrt PM-2“

Rozhodnutí - osvědčení
o zdroji - č.j. ČIL5.10.2005/33878-Z
ze dne 5.10.2005

-zdroj přírodní minerální vody „BV 102“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji – č.j. MZDR
23663/2013-4/OZD-ČIL-T
ze dne 2.8.2013

Doubrava u Aše
- přírodní léčivý zdroj minerální vody JD-1 Doubravka

Dubí
- statut lázeňského místa
Farská Kyselka
- prozatímní ochranná
minerálních vod

rozhodnutí Ministerstva
zdravotnictví č.j. ČIL2. 7. 2008/23914-J
ze dne 17. 7. 2008, Sbírka
zákonů č. 116/2009 (částka
34), o vydání osvědčení
o PLZ a zdrojích PMV
Usnesení rady SečKNV č. 95
ze dne 28.7.1966

pásma

přirozeně

se

- přírodní léčivý zdroj „pramen Farská kyselka II“
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vyskytujících Nezbytné prozatímní
ochranné opatření MZ ČR
č.j. ČIL-62-44221.1.1997/338
ze dne 28.1.1997
Výnos MZ ČR č. 7/1991
Věstník MZ ČR,
registrováno pod č. 62/1991
Sb.

- zdroj přírodní minerální vody „pramen Farská kyselka I“

Františkovy Lázně
- statut lázeňského místa

Výnos MZ ČSR č. 5/1987
Věstník MZ ČSR
– ozn. v částce 4/1988 Sb.
Vládní usnesení č. 135
ze dne 18.1.1956 - Úř. sděl.
částka 16/1956 Ú.l.

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Nařízení vlády ČR
č. 152/1992 Sb. (č. 33 str.
827-831)

- přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen Stanislav“- (vrt
BJ-2)“

Výnos MZ ČSR č. 12/1984
Věstník MZ ČSR - reg.
částka 22/1984.
ČIL-482-17. 10. 1983
ze dne 18. 7. 1984

- přírodní léčivý zdroj minerální vody „Sluneční pramen“ –
„(H 12-N)“

Výnos MZ ČSR č.j. ČIL482-11.2.1977 ze dne
11. 2. 1977, Výnos MZ ČSR
č. 26/1977 Věstník MZ ČSR
(č.13-16, str. 117)

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen Císařský (L II)“ Rozhodnutí - osvědčení
o zdroji - č.j. ČIL27.6.2001/17847-Z
ze dne 27.6.2001, oznámení
částka 160/2001 Sb. (str.
9061-9062)
- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen ČKD-2“

Rozhodnutí - osvědčení
o zdroji - č.j. ČIL10.8.2001/22546-Z
ze dne 17.8.2001. oznámení
částka 160/2001 Sb.
(str. 9061-9062)

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen Erika (E 1)“

Rozhodnutí - osvědčení
o zdroji - č.j. ČIL-16.8.200122464-Z ze dne 16.8.2001,
oznámení částka 160/2001 Sb.
(str. 9061-9062)

- přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen František“

Rozhodnutí osvědčení
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o zdroji č.j. MZDR
18676/2015-7/OZD-ČILVac ze dne 24. 7. 2015
- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen A 1 Nový Rozhodnutí - osvědčení
Kostelní“
o zdroji č.j. ČIL2.5.2005/14960-J
ze dne 25.5.2005, Sbírka
zákonů č. 479/2005, částka
167, sdělení MZ o vydání
osvědčení o PLZ a zdrojích
PMV a o zrušení osvědčení
PLZ a zdrojů PMV
z 8.12. 2005
- přírodní léčivý zdroj peloidu „Hrozňatov a Vackovec“

Výnos MZ ČSR č.j. ČIL482-11.2.1977
ze dne 11. 2. 1977, Výnos
MZ ČSR č.26/1977 Věstník
MZ ČSR (č. 13-16, str. 117)

- přírodní léčivý zdroj peloidu „Františkovi Lázně“

Rozhodnutí - osvědčení
o zdroji - č.j. ČIL
14.11.2006/46995-P
ze dne 15.11.2006
Sbírka zákonů č. 116/2009
(částka 34), o vydání
osvědčení o PLZ
a zdrojích PMV

Hodonín – Josefov
- prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Nezbytné prozatímní
ochranné opatření MZ ČR
č.j. ČIL-442-26.7.1995/3079
ze dne 27.7.1995

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „prameny Podluží Výnos MZ ČR č. 7/1991
a Prušánka“
Věstník MZ ČR, registrováno
pod č. 62/1991 Sb.
- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen BVJ–3“
Horní Moštěnice
- ochranná pásma zdrojů přírodních minerálních vod
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Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb.
Usnesení 9. plenárního
zasedání SmKNV
ze dne 21. 4. 1983; sdělení
MZ ČSR částka 1-2/1984
Věstník MZ ČSR (č. 1-2,

str. 11) – ozn. v částce
6/1984 Sb.
- ochranná pásma přírodních minerálních vod ochranné pásmo 1. Nezbytné prozatímní
stupně „pramene M 3“
ochranné opatření MZ ČR
č.j. ČIL-44124.11.1993/4801
ze dne 25. 11. 1993
- ochranná pásma přírodních minerálních vod – ochranné pásmo
1. stupně „pramene Moštěnka“

Nezbytné prozatímní
ochranné opatření MZ ČR
č.j. ČIL-441-26.1.1994/358
ze dne 27. 1. 1994

- zdroj přírodní minerální vody „pramen Hanácká kyselka II
(vrt M 2)“

Výnos MZ ČSR č.j. ČIL482-1.2.1980 ze dne 6.6. 1980,
Výnos MZ ČSR č.5/1980
Věstník MZ ČSR (č. 7-10,
str. 21-22) oznámení částka
25/1980 Sb.

- zdroje přírodní minerální vody „prameny M 3 (BVJ 101)
a Moštěnka“

Vyhláška MZ č. 140/1993 Sb.
ze dne 26. 4. 1993

- zdroj přírodní minerální vody „pramen M 1“

Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb.
(č. 101, str. 8422-8424)

- zdroj přírodní minerální vody „pramen M 4 (BV 111 A)“

Rozhodnutí - svědčení
o zdroji č.j. ČIL-16.7.200119592-Z ze dne 23. 7. 2001,
Oznámení částka 160/2001 Sb.
(str. 9061 - 9062)

Hořátev
- zdroj přírodní minerální vody „pramen HT 1“

ZRUŠEN

Rozhodnutí - zrušení
osvědčení o zdroji - č.j. ČIL8.10.2001/25526-Z
ze dne 8.10.2001 - Sdělení
MZ č. 427/2001 Sb.

- zdroj přírodní minerální vody „pramen HP 19“

Rozhodnutí - osvědčení
o zdroji - č.j. ČIL26.10.2001/19455-Z
ze dne 26.10.2001

- zdroj přírodní minerální vody „pramen HP 20“

Rozhodnutí - osvědčení
o zdroji - č.j. ČIL26.10.2001/19457-Z
ze dne 26.10.2001
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Hoštěc
- prozatímní ochranná pásma přírodních minerálních vod

- zdroj přírodní minerální vody „pramen Hoštěc“

Hronov
- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Nezbytné prozatímní
ochranné opatření MZ ČR
č.j. ČIL-490-14.5.1991
ze dne 14.5.1991
Vyhláška MZ č. 140/1993 Sb.
(č. 38, str. 753-754)
Vyhláška MZ č. 156/2001
Sb. ze dne 25. 4. 2001
o ochranných pásmech
přírodního léčivého zdroje
v Hronově

Chropyně
- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen Ječmínek“
Jáchymov
- statut lázeňského místa

Výnos MZ č. 4/1962 Věstník
MZ
Usnesení rady ZčKNV
č. 210/a ze dne 5.11.1963

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Usnesení vlády č. 257
ze dne 20.7.1966; Věstník
MZ sdělení částka 21/1966
Věstník MZ - ozn. v částce
33/1966 Sb.

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „prameny Běhounek, Výnos MZ ČSR č.j.: ČILCurie a C-1“
482-7.7.1977
ze dne 20.9.1977 Věstník
MZ ČR č. 25/1977
- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen Agricola (HJ Rozhodnutí - osvědčení
14)“
o zdroji - č.j. ČIL
11. 7. 2001/19206-Z
ze dne 11. 7. 2001, ozn.
v částce 160/2011 Sb.
Janské lázně
- statut lázeňského místa

Usnesení vlády č. 608
ze dne 17.7.1959

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Vyhláška Východočeského
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krajského národního výboru
ze dne 2.5.1988
- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „prameny Janský Výnos MZ ČSR č.j.: ČILa Černý“
482-20.3.79
ze dne 19.6.1979, Věst. MZ
ČSR č. 1/1980 – ozn.
v částce 11/1980 Sb.
Jeseník
- statut lázeňského místa

Usnesení SmKNV
ze dne 14.4.1987

Jeseník nad Odrou
- prozatímní ochranná pásma zdrojů přírodních minerálních vod

Karlova Studánka
- statut lázeňského místa

Rozhodnutí - nezbytné
prozatímní ochranné opatření
MZ ČR č.j. ČIL-230-44210.1.1996/142
ze dne 10.1.1996, ve znění
rozhodnutí č.j. ČIL-62-44220.11.1996/5117
ze dne 28.11.1996
Usnesení rady KNV
v Olomouci
ze dne 18.4.1957

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Vyhláška MZ č. 175/1999 Sb.

- přírodní léčivé zdroje minerální vody „prameny Vladimír Výnos MZ ČSR č.j. ČIL
a Petr“
482-4.1.1982
ze dne 24.2.1983, Věst. MZ
ČSR č. 1/1983 – oznámeno
v částce 10/1983 Sb.
- přírodní léčivý zdroj minerální vody „Norbertův pramen“

Vyhláška MZ č. 3424/1948/
Ú.I.I. ze dne 1.10.1948

- přírodní léčivé zdroje peloidu „Karlova Studánka“, „Malá Výměr MZ č.j.LZ/3-403.2Morávka“ a „Hubertov“
17.5.1962 ze dne 4.6.1962
- přírodní léčivý zdroj plynu „S 7 (Vladimír)“

Sdělení MZ č. 97/2012 Sb.
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Karlovy Vary
- statut lázeňského místa

Nařízení vlády č. 321/2012
Sb. ze dne 29. 8 2012

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Usnesení vlády č.257
ze dne 20.7.1966 (ozn.
v částce 33/1966 Sb.)
a č. 214 ze dne 15.9.1971
(ozn. v částce 39/1971 Sb.)
a č. 146 ze dne 5.6.1974
(ozn.v částce 20/1974 Sb.)
a č. 127 ze dne 2.6.1976
(ozn. v částce 21/1976 Sb.)
a č. 27 ze dne 3.2.1982
(ozn. v částce 13/1982 Sb.)

- prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Nezbytné prozatímní
ochranné opatření MZ ČSR
č.j. ČIL-484-3.1.1978
ze dne 11.1.1978.
Rozhodnutí – nezbytné
prozatímní ochranné opatření
MZ ČR č.j.: ČIL-44230.6.1994 ze dne 30.6.1994.

- přírodní léčivý zdroj minerálních vod „Zahradní pramen BJ 91“ Výnos MZ ČR č.j.: ČIL
482-10-1-1989
ze dne 12.9.1990,
registrováno pod č. 62/1991
Sb.
- přírodní léčivý zdroj minerálních vod „vrt Vřídlo BJ-35“

Rozhodnutí - osvědčení
o zdroji - č.j. ČIL19.5.2003/13716-H
ze dne 21.5.2003, ozn.
v částce 138/2003 Sb.

- přírodní léčivý zdroj minerálních vod „vrt Vřídlo BJ-36“

Rozhodnutí - osvědčení
o zdroji - č.j. ČIL19.5.2003/13717-H
ze dne 21.5.2003, ozn.
v částce 138/2003 Sb.

- přírodní léčivý zdroj minerálních vod „vrt Vřídlo BJ-37“

Rozhodnutí - osvědčení
o zdroji - č.j. ČIL19.5.2003/13718-H
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ze dne 21.5.2003, ozn.
v částce 138/2003 Sb.
- přírodní léčivý zdroj minerálních vod „Mlýnský pramen BJ-41“ Rozhodnutí - osvědčení
o zdroji - č.j. ČIL19.5.2003/13719-H
ze dne 21.5.2003, ozn.
v částce 138/2003 Sb.
- přírodní léčivý zdroj minerálních vod „pramen Karel IV BJ-74“ Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji – č.j. ČIL19.5.2003/13727-H
ze dne 21.5.2003, ozn.
v částce 138/2003 Sb.
- přírodní léčivý zdroj minerálních vod „Dolní Zámecký pramen Rozhodnutí – osvědčení
BJ-79“
o zdroji – č.j. ČIL19.5.2003/13728-H
ze dne 21.5.2003, ozn.
v částce 138/2003 Sb.
- přírodní léčivý zdroj minerálních vod „Horní Zámecký pramen Rozhodnutí – osvědčení o
BJ-81“
zdroji – č.j. ČIL19.5.2003/13729-H ze dne
21.5.2003, ozn. v částce
138/2003 Sb.
- přírodní léčivý zdroj minerálních vod „Rusalka BJ-48“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji – č.j. ČIL19.5.2003/13720-H
ze dne 21.5.2003, ozn.
v částce 138/2003 Sb.

- přírodní léčivý zdroj minerálních vod „pramen knížete Václava Rozhodnutí – osvědčení
BJ-53“
o zdroji – č.j. ČIL19.5.2003/13722-H
ze dne 21.5.2003, ozn.
v částce 138/2003 Sb.
- přírodní léčivý zdroj minerálních vod „Libuše BJ-56“

- přírodní léčivý zdroj minerálních

„Starý

vod
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Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji – č.j. ČIL19.5.2003/13723-H
ze dne 21.5.2003, ozn.
v částce 138/2003 Sb.
Sadový Rozhodnutí – osvědčení

pramen vrt č. 64“

o zdroji – č.j. ČIL19.5.2003/13737-H
ze dne 21.5.2003, ozn.
v částce 138/2003 Sb.

- přírodní léčivý zdroj minerálních vod „Vřídelní fontána BJ-70“ Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji – č.j. ČIL19.5.2003/13726-H
ze dne 21.5.2003, ozn.
v částce 138/2003 Sb.
- přírodní léčivý zdroj minerálních vod „Tržní pramen BJ-86“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji – č.j. ČIL19.5.2003/13730-H
ze dne 21.5.2003, ozn.
v částce 138/2003 Sb.

- přírodní léčivý zdroj minerálních vod „Sadový pramen BJ-88“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji – č.j. ČIL19.5.2003/13731-H
ze dne 21.5.2003, ozn.
v částce 138/2003 Sb.

- přírodní léčivý zdroj minerálních vod „Zahradní Hadí pramen Rozhodnutí – osvědčení
BJ-91“
o zdroji – č.j. ČIL19.5.2003/13732-H
ze dne 21.5.2003, ozn.
v částce 138/2003 Sb.
- přírodní léčivý zdroj minerálních vod „pramen Svobody BJ-93“ Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji – č.j. ČIL19.5.2003/13733-H
ze dne 21.5.2003, ozn.
v částce 138/2003 Sb.
- přírodní léčivý zdroj minerálních vod „Skalní pramen BJ-96“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji – č.j. ČIL19.5.2003/13734-H
ze dne 21.5.2003, ozn.
v částce 138/2003 Sb.

- přírodní léčivý zdroj minerálních vod „Skalní pramen BJ-97“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji – č.j. ČIL19.5.2003/13736-H
ze dne 21.5.2003, ozn.
v částce 138/2003 Sb.
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- přírodní léčivý zdroj plynu „pramen Dorotka V-1“

Klášterec nad Ohří
- prozatímní ochranná pásma zdrojů přírodních minerálních vod

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji – č.j. ČIL19.5.2003/13738-H
ze dne 21.5.2003, ozn.
v částce 138/2003 Sb.
Nezbytné prozatímní
ochranné opatření MZ ČR
č.j. ČIL-441-2.8.1993/3133
ze dne 16.8.1993

- zdroj přírodní minerální vody „pramen Evženka II“

Vyhláška MZ č. 140/1993
Sb. (č. 38, str. 753-754)

- přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen HV 5“

Vyhláška MZ č. 290/1998
Sb. (č. 101, str. 8422-8424

Konstantinovy Lázně
- statut lázeňského místa

Usnesení rady ZčKNV
č. 184 ze dne 18.11.1969

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Usnesení rady ZčKNV
č.142/B-2 ze dne 12. 8. 1986
schválené 2. plenárním
zasedáním dne 2.9.1986,
Oznámení č. 9-12/1987
Věstník MZ ČSR

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen Prusík“

Výnos MZ ČSR č.j. ČIL482-20.3.79 ze dne
19.6.1979, Výnos MZ ČSR
č. 1/1980 Věstník MZ (č. 12), Oznámení částka
11/1980 Sb. (č. 11, str. 187)

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen BV 12 – Vyhláška MZ č. 290/1998
Kokašice“
Sb. (č. 101, str. 8422-8424)
Korunní
- prozatímní ochranná pásma přírodních minerálních vod
- zdroj přírodní minerální vody „pramen Korunní kyselka I“
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Výměr MZ č.j. IL-480.410.12.64 ze dne 23.12.1964
Výnos MZ ČSR č. j. ČIL482-19.5.78 ze dne

11. 10. 1978, Výnos MZ
ČSR č. 12/1979 Věstník MZ
ČSR (č. 9-12, str. 73-75),
Oznámení částka 23/1979
Sb. (č. 23, str. 604)
- zdroj přírodní minerální vody „prameny Korunní kyselka II Výnos MZ ČSR č. 1/1983
a Korunní kyselka III“
Věstník MZ ČSR
ze dne 30.4.1983, oznámení
částka 10/1983 Sb.
- zdroj přírodní minerální vody „prameny BJ 20 a BJ 21“

Vyhláška MZ č. 290/1998
Sb. ze dne 26.11.1998.

- zdroj přírodní minerální vody „pramen BJ 22“

Rozhodnutí - osvědčení
o zdroji - č.j. ČIL11.7.2001/19205-Z
ze dne 12.7.2001, oznámení
částka 160/2001 Sb.

- zdroj přírodní minerální vody „pramen BJ 26“

Rozhodnutí - osvědčení
o zdroji - č.j. ČIL21.11.2001/32013-Z
ze dne 21.11.2001, oznámení
částka 160/2001 Sb.

- zdroj přírodní minerální vody „pramen BJ-30B“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji – č.j. ČIL8.07.2008/24601-P
ze dne 7.7.2008.

- zdroj přírodní minerální vody „pramen HV-25“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji – č.j. ČIL14.8.2008/29667-P
ze dne 14.8.2008.

- zdroj přírodní minerální vody „pramen BJ- 37“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji – č.j. ČIL12.02.2009/6508-P
ze dne 16.2.2009.

- zdroj přírodní minerální vody „pramen HV-12“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji č.j. ČIL4.02.2010/6664-P
ze dne 4.2.2010.
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- zdroj přírodní minerální vody „pramen HV-16“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji č.j. ČIL4.02.2010/6667-P
ze dne 4.2.2010.

- zdroj přírodní minerální vody „pramen BJ-145“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji č.j. MZDR
62233/2011-4/OZD-ČIL-P
ze dne 17.10.2011.

- zdroj přírodní minerální vody „pramen HJ-104“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji č.j. MZDR
70687/2011-4/OZD-ČIL-P
ze dne 22.11.2011.

- zdroj přírodní minerální vody „pramen HJ-105“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji č.j. MZDR
238/2012-4/OZD-ČIL-P
ze dne 23.2.2012.

- zdroj přírodní minerální vody „pramen BJ-142“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji č.j. MZDR
3474/2012-3/OZD-ČIL-P
ze dne 23.2.2012.

- zdroj přírodní minerální vody „pramen HJ-107“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji č.j. MZDR
9385/2012-3/OZD-ČIL-P
ze dne 12.4.2012.

- zdroj přírodní minerální vody „pramen HJ-104B“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji č.j. MZDR
37839/2012-3/OZD-ČIL-P
ze dne 19.11.2012.

- zdroj přírodní minerální vody „pramen HJ-107“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji č.j. MZDR
9385/2012-3/OZD-ČIL-P
ze dne 12.4.2012.

- zdroj přírodní minerální vody „pramen HJ-104B“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji č.j. MZDR
37839/2012-3/OZD-ČIL-P
ze dne 19.11.2012.

zdroj přírodní minerální vody „pramen HV-14B“

Rozhodnutí – osvědčení
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o zdroji č.j. MZDR
8253/2013-3/OZD-ČIL-P
ze dne 11.4.2013.
Kostelec u Zlína
- statut lázeňského místa

Nezbytné prozatímní
ochranné opatření MZ ČR
č.j. ČIL-432-12.6.1997/2030
ze dne 13.6.1997.

- prozatímní ochranná pásma přírodních minerálních vod

Nezbytné prozatímní
ochranné opatření MZ ČR
č.j. ČIL-442-11.5.1995/1670
ze dne 11.5. 1995.

- přírodní léčivé zdroje minerální vody „prameny U vily Vyhláška MZ 290/1998
a V kapli“
ze dne 26.11.1998.
- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen BJ 51A“

Kouty
- zdroj přírodní minerální vody „pramen BJ 16“
- zdroj přírodní minerální vody „pramen BJ 21“

Rozhodnutí - osvědčení
o zdroji č.j. ČIL7.11.2001/30623-Z ze dne
7.11.2001
Vyhláška MZ č. 290/1998
Sb.
Rozhodnutí - osvědčení
o zdroji - č.j. ČIL18.11.2002/32465-Z
ze dne 18.11.2002.

Kyselka (u Karlových Varů)
- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních Vyhláška č. 308/2010 Sb.,
minerálních vod
o stanovení ochranných
pásem zdrojů přírodních
minerálních vod a přírodních
léčivých zdrojů v Kyselce
a vymezení konkrétních
ochranných opatření.
- zdroj přírodní minerální vody „pramen Helena BJ 10“

Výnos MZ ČSR č. 12/1984
Věstník MZ ČSR –
oznámeno v částce 22/1984
Sb.

- zdroj přírodní minerální vody „pramen Marie BJ 13“

Výnos MZ ČR č. 7/1991

43

Věstník MZ ČR registrováno
pod č. 62/1991 Sb.
- zdroje přírodní minerální vody „prameny HV 9 a HV 15“

Vyhláška MZ č. 290/1998
Sb.

- zdroje přírodní minerální vody „prameny HJ 4 – Bražec 2, Vyhláška MZ č. 287/1996
HJ 5 – Bražec 2 a HJ 6 – Bražec 2“
Sb.
- zdroj přírodní minerální vody pramen HJ 5 – Bražec 2 Rozhodnutí - osvědčení
ZRUŠEN
o zdroji - č.j. ČIL12.7.2004/19131-N
ze dne 12.7.2004.
- zdroje přírodní minerální vody „prameny Dolní Lomnice I-vrt Vyhláška MZ č. 140/1993 Sb.
HJ 1, II-vrt HJ 2 a III-vrt HJ 3“
- zdroj přírodní minerální voda stolní pramen HJ 1
ZRUŠEN

Rozhodnutí - zrušení
osvědčení o zdroji - č.j. ČIL12.7.2004/19130-N
ze dne 12.7.2004.

- zdroj přírodní minerální vody pramen HJ 2
ZRUŠEN

Rozhodnutí - zrušení
osvědčení o zdroji - č.j. ČIL12.7.2004/19128-N
ze dne 12.7.2004.

- zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 16“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji – č.j. ČIL31.5.2002/15464-N
ze dne 31.5.2002.

- zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 12 A“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji – č.j. ČIL31.5.2002/15463-N
ze dne 31.5.2002.

- zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 12“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji – č.j. ČIL7.5.2002/12687-N ze dne
31.5.2002.

- zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 51 B“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji – č.j. ČIL11.4.2003/10306-N
ze dne 11.4.2003.
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- zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 59 A“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji – č.j. ČIL11.4.2003/10308-N
ze dne 11.4.2003.

- zdroj přírodní minerální vody „vrt 53 AP“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji – č.j. ČIL11.4.2003/10307-N
ze dne 11.4.2003.

- zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 34“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji – č.j. ČIL15.9.2003/25823-N
ze dne 6.10.2003.

- zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 31“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji – č.j. ČIL24.8.2004/23687-N
ze dne 6.10.2004.

- zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 63“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji – č.j. ČIL12.7.2004/19060-N ze dne
12.7.2004.

- zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 64“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji – č.j. ČIL1.6.2004/19059-N
ze dne 12.7.2004.

- zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 32 A“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji – č.j. ČIL-44511.1.96/168
ze dne 16.1.1996.

- zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 36“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji – č.j. ČIL1.10.1998/32696-Ř ze dne
1.10.1998.

- zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 41“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji – č.j. ČIL1.10.1998/32692-Ř
ze dne 10.11.1998.
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- zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 42“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji – č.j. ČIL1.10.1998/32692-Ř
ze dne 10.11.1998.

- zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 52“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji – č.j. ČIL21.3.2001/8037-Ř
ze dne 21.3.2001.

- zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 54“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji – č.j. ČIL21.3.2001/8037-Ř
ze dne 21.3.2001.

- zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 55“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji – č.j. ČIL6.4.1999/13188-Ř
ze dne 30.4.1999.

- zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 57 A“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji – č.j. ČIL6.4.1999/13188-Ř
ze dne 30.4.1999.

- zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 58“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji – č.j. ČIL6.4.1999/13188-Ř
ze dne 30.4.1999.

- zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 60“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji – č.j. ČIL21.3.2001/8037-Ř
ze dne 21.3.200.1

- zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 60 A“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji – č.j. ČIL21.3.2001/8037-Ř
ze dne 21.3.2001.

- zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 70“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji – č.j. ČIL30.10.2008/40107-N
ze dne 7.1.2009.

- zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 70 A“

Rozhodnutí – osvědčení
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o zdroji – č.j. ČIL23.12.2008/48488-N
ze dne 7.1.2009.
- zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 71“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji – č.j. ČIL23.12.2008/48489-N
ze dne 7.1.2009.

- zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 72“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji – č.j. ČIL23.12.2008/48490-N
ze dne 7.1.2009.

- zdroj přírodní minerální vody „vrt HV 74“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji – č.j. ČIL23.12.2008/48491-N
ze dne 7.1.2009.

Lázně Bělohrad
- statut lázeňského místa

Usnesení rady VčKNV
č. 287 ze dne 23.12.1963.
OOP schválené
zastupitelstvem města
ze dne 30.1.2013 s účinností
od 16.2.2013 - úprava
rozsahu vnitřního území
lázeň. místa novým územním
plánem.

- prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Výnos MZ č.j. LZ/3-288431.3.1960 ze dne 12.4.1960.

- přírodní léčivý zdroj peloidu „Na Jasanu“

Výnos MZ č.j. LZ/3-2884403-20.9.1960
ze dne 6.12.1960.

Lázně Bohdaneč
- statut lázeňského místa

Usnesení rady VčKNV
č. 151 ze dne 20.7.1963.
OOP schválené zastupitel.
města dne 30.1.2013
s účinností od 16.2.2013 úprava rozsahu vnitřního
území lázeňského místa
novým územním plánem.
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- prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Výměr MZ č.j. LZ/3-28841.4.1960 ze dne 21.4.1960.
- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen Nová Panenka“ Výnos MZ ČSR č.j. ČIL482-8.10.1985 ze dne
14.1.1986, Věstník MZ ČSR
č. 5/1987 - ozn. v částce
4/1988 Sb.
- přírodní léčivý zdroj peloidu „Libišan“

Výměr MZ č.j. LZ/3-2884407-27.1.1960
ze dne 21.4.1960.

- přírodní léčivý zdroj peloidu „Rozkoš“

Výměr MZ č.j. LZ/3-403.27.11.1961
ze dne 20.11.1961.

Lázně Kundratice
- přírodní léčivý zdroj peloidu „Kundratice“

Výměr MZ č.j. LZ/6-28824.8.1958 ze dne 13.8.1958.

- přírodní léčivý zdroj peloidu „Hamr na jezeře“

Výměr MZ č.j. LZ/3-2884 ze dne 20.2.1960.

- statut lázeňského místa

Usnesení 17. plenárního
zasedání SečKNV č. 90/P
ze dne 27.6.1989.

- ochranná pásma přírodního léčivého zdroje peloidu „Hamr na
Jezeře“

Vyhláška č. 29/2015 Sb.

- ochranná pásma přírodního léčivého zdroje peloidu „Lázně
Kundratice“

Vyhláška č. 30/2015 Sb.

Lázně Kynžvart
- statut lázeňského místa

Usnesení rady ZčKNV
č. 106 ze 7.6.1983 schválené
10. Plenárním zasedáním
ZčKNV ze dne 27.9.1983 sdělení částka 5-6/1984.
Věstník MZ ČSR - oznámení
v částce 19/1984 Sb.

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Usnesení 10. plenárního
zasedání ZčKNV ze dne
27.9.1983, sdělení č. 5-
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6/1984. Věstník MZ ČSR oznámení v částce 19/1984
Sb. (č. 19, str. 492).
- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen Nová Helena Výnos MZ ČSR č.1/1980.
(vrt S 2)“
Věstník MZ ČSR - ozn.
v částce 11/1980 Sb.
- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen Richard“

Rozhodnutí - osvědčení
o zdroji - č.j. ČIL5.9.2001/24197-Z
ze dne 4.9.2001.

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen Nová Marie Rozhodnutí - osvědčení
(S 4)“
o zdroji - č.j. ČIL 5.9.2001/24196-Z
ze dne 4.9.2001.
- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen Nový Viktor Rozhodnutí - osvědčení
(S 5)“
o zdroji - č.j. ČIL5.9.2001/24191-Z
ze dne 5.9.2001.
Lázně Libverda
- statut lázeňského místa

Usnesení rady SečKNV
ze dne 8.2.1982.

- prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

- přírodní léčivé
a Nový Kristián“

zdroje minerální

Výnos MZ č.j. LZ/3-2884442-6.1.1960
ze dne 20.1.1960.

vody „Nová Marie Výnos MZ ČSR č.j.: ČIL482-1.2.1980 ze dne
6.6.1980, Výnos MZ ČSR
č. 5/1980. Věst. MZ ČSR,
ozn. v částce 25/1980 Sb.

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen Eduard“

Výnos MZ ČR č. 7/1991
Věstník MZ ČR registrováno
pod č. 62/1991 Sb.

- přírodní léčivý zdroj peloidu „Jizerka“

Výnos MZ č.j. LZ/3-2884442-6.9.1960
ze dne 19.9.1960.
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Lednice
stanovení přírodních léčebných lázní

Vyhláška č. 145/2009 Sb.,
o stanovení přírodních
léčebných lázní Lednice
v katastrálním území
Lednice na Moravě.

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen Le 7“

Rozhodnutí - osvědčení
o zdroji - č.j. ČIL9.6.2004/15846-Z
ze dne 15.6.2004. Sdělení
MZ č. 615/2004 Sb.
ze dne 25.11.2004. Ozn.
v částce 208/2004 Sb.
Sdělení č. 116/2009 Sb.,
o vydání osvědčení
o přírodních léčivých
zdrojích a zdrojích
přírodních minerálních vod.

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Vyhláška č. 387/2007 Sb.

- přírodní léčivý zdroj – minerální vody – „pramen Le 5“ Rozhodnutí – osvědčení
v k.ú. Charvátská Nová Ves
o zdroji – č.j. ČIL14.11.2006/47242-N
ze dne 7.12.2006.
Lesná
- zdroj přírodní minerální vody „pramen EURA (vrt P 1A)“

Lipová Lázně
- statut lázeňského místa

Výnos MZ ČR č.7/1991 č.j.
ČIL 482 - 10.1.1989
ze dne 12. 9. 1990, Věstník
MZ ČR, (č. 2, str. 39-41),
registrováno pod č. 62/1991
Sb., (č. 13, str. 294).

Usnesení pléna SmKNV
ze dne 28.9.1973.

Louny
- přírodní léčivý zdroj minerálních vod „pramen LN 1“
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Výnos MZ ČSR č.j.: ČIL480.4-31.3.69
ze dne 7.8.1969, Věst. MZ
ČSR č. 19/1969.

Luční kyselka
- prozatímní ochranná pásma zdrojů přírodních minerálních vod

- zdroj přírodní minerální vody „pramen Luční kyselka (HV 2)“
Luhačovice
- statut lázeňského místa

Nezbytné prozatímní
ochranné opatření MZ ČR
č.j. ČIL-442-6.12.1996/5281
ze dne 6.12.1996.
Vyhláška MZ č. 287/1996
Sb.
Vládní usnesení č. 135
ze dne 18.1.1956 úřední
sdělení částka 16/1956 Ú.l.
OOP č. 1/2014 schválené
zastupitelstvem města
dne 13.3.2014 s účinností
od 1.4.2014 - úprava rozsahu
vnitřní území lázeň. místa
změnou č. 1 územního plánu.

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Vyhláška Jihomoravského
krajského národního výboru
schválená plenárním
zasedáním dne 13.12.1988.

- ochranná pásma I. stupně přírodních léčivých zdrojů sv. Josef Vyhláška MZ č. 223/2011 Sb.
a Jaroslava
- přírodní léčivé zdroje - minerální vody „Nová Čítárna, Nová Výnos MZ ČR č.j.: ČIL 482Janovka, Nový Jubilejní, Nová Vincentka a Vladimír“
10.1.1989 ze dne 12.9.1990,
Věstník MZ ČR č. 7/1991
registrováno pod č. 62/1991 Sb.

- přírodní léčivé zdroje - minerální vody „prameny Vincentka II Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb.
a Jaroslava“
- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen sv. Josefa“

Rozhodnutí - osvědčení
o zdroji - č.j. ČIL-10.8.200122545-Z ze dne 17.8.2001,
ozn. v částce 160/2001 Sb.

- osvědčení přírodního léčivého zdroje – znárodnění – přírodní Vyhláška MZ č. 2564/1948/
léčivé zdroj – minerální vody „prameny Aloiska, Amandka, Úř. list I. ze dne 20.10.1948.
Dr. Šťastného, Elektra, Jubilejní, Ottovka“
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- osvědčení - přírodní léčivý zdroj minerální vody „BV 341 Sdělení MZ č. 97/2012 Sb.
(VIOLA)“
- zrušení osvědčení - přírodní léčivý zdroj minerální vody Sdělení MZ č. 97/2012 Sb.
„Vincentka“
- zrušení osvědčení - přírodní léčivý zdroj minerální vody „BV Rozhodnutí č.j. MZDR
30“
22045/2012-4/OZD-ČIL-V
ze dne 11.7.2012.
- Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního Vyhláška MZ č. 411/2012 Sb.
léčivého zdroje minerální vody jímaného vrtem BV 341 (pramen
VIOLA) v katastrálním území Luhačovice
Mariánské Lázně
- statut lázeňského místa

Vládní usnesení č. 135
ze dne 18.1.1956 - úř. sděl.
částka 16/1956 Ú.l.

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Vládní usnesení č. 943
ze dne 13.11.1959. Vyhláška
MZ č. 208/2005 Sb.,
o stanovení ochranného
pásma I. stupně přírodního
léčivého zdroje minerální
vody jímané vrtem HV-40
v Mariánských lázních.

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen Marie VIII Výnos MZ ČSR č. 1/1980
– vrt BJ 6“
Věst. MZ ČSR - ozn.
v částce 11/1980 Sb.
- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen Marie VIII Výnos MZ ČSR č. 5/1980
– vrt BJ 7“
Věst. MZ ČSR - ozn.
v částce 25/1980 Sb.
- přírodní léčivé zdroje - minerální vody „prameny Alexandra, Výnos MZ ČR č. 7/1991
Rudolf V, Rudolf VI, Balbín“
Věstník MZ ČR registrováno
pod č. 62/1991 Sb.
- přírodní léčivé zdroje- minerální vody „prameny Karolina II Vyhláška MZ č. 287/1996 Sb.
a Karolina III“
- zdroje přírodní minerální vody „prameny BJ 69A a HV 101“

Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb.

- přírodní minerální voda stolní „pramen BJ 6 – Úšovice“

Výnos MZ ČSR č.j. 483-
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11.10.1973 ze dne
13.10.1973, Věstník MZ
ČSR č. 5/1974 – ozn.
v částce 11/1974 Sb.
- zdroj přírodní minerální vody „pramen BJ 6 - Nová Marie“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji – č.j. ČIL19.6.2002/17390-J
ze dne 19.6.2002 – ozn.
v částce 183/2002 Sb.

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen HV 40“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji – č.j. ČIL6.11.2003/30907-J
ze dne 12.11.2003 - ozn.
v částce 138/2003 Sb.

- přírodní léčivý zdroj minerální vody „ HV 43 - Augustinův
pramen“ a „HV-44 - pramen Edwarda VII“

Rozhodnutí - osvědčení
o zdroji č.j. MZDR
45828/2014-4/OZD-ČIL-Pr
ze dne 21. 10. 2014.

- přírodní léčivý zdroj minerální vody „HV 45“

Rozhodnutí - osvědčení
o zdroji č.j. MZDR
16649/2015-4/OZD-ČIL-Pr
ze dne 13. 5. 2015.

Mšené Lázně
- statut lázeňského místa

Usnesení rady SečKNV
č. 138/70 ze dne 20.10.1970.

- ochranná pásma přírodního léčivého zdroje peloidu „ložiska
Vrbka“ a vymezení konkrétních ochranných opatření

Vyhláška MZ č. 345/2013 Sb.

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Vyhláška MZ č. 6/2001 Sb.

- přírodní léčivý zdroj peloidu „ložisko Vrbka“

Vyhláška č. 485/1950 Ú.I.I.

Mýtina – Kyselecký Hamr
- prozatímní ochranná pásma přírodních minerálních vod

- zdroj přírodní minerální vody „prameny HV 1 a HV 2“
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Nezbytné prozatímní
ochranné opatření MZ ČR
č.j. ČIL-442-25.5.1995/2109
ze dne 25.5.1995.
Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb.
ze dne 26.11.1998.

Nová Ves – Louka – Mnichov (Prameny)
- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů minerální vody Vyhláška MZ č. 174/2011 Sb.
a zdrojů přírodních minerálních vod
- přírodní léčivý zdroj – minerální vody „pramen Luční (BJ-2)“

Výnos MZ č. 1/1983 Věst.
MZ ČSR - ozn. v částce
10/1983 Sb.

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen HV 33“

Rozhodnutí - osvědčení
o zdroji - č.j. ČIL25.10.2001/29420-Z
ze dne 26.10.2001 – ozn.
v částce 160/2001 Sb.

- přírodní léčivé zdroje - minerální vody „prameny HV 3, HV 5 Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb.
a HV 6“
ze dne 26.11.1998.
- zdroj přírodní minerální vody „pramen Novoveský BJ14“

Vyhláška MZ č. 140/1993 Sb.
ze dne 26.4.1998.

- zdroj přírodní minerální vody „prameny HV 22, HV 23 a HV Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb.
24“
ze dne 26.11.1998.
- zdroj přírodní minerální vody „pramen HV 33“

Rozhodnutí - osvědčení
o zdroji - č.j. ČIL1.11.2002/30631-J
ze dne 1.11.2002 – ozn.
v částce 183/2002 Sb.

- zdroj přírodní minerální vody „pramen HV 6“

Rozhodnutí - osvědčení
o zdroji - č.j. ČIL1.11.2002/30630-J
ze dne 1.11.2002 – ozn.
v částce 183/2002 Sb.

- zdroj přírodní minerální vody „pramen HV 5“

Rozhodnutí - osvědčení
o zdroji - č.j. ČIL1.11.2002/30629-J
ze dne 1.11.2002 – ozn.
v částce 183/2002 Sb.

- zdroj přírodní minerální vody „pramen HV 3“

Rozhodnutí - osvědčení
o zdroji - č.j. ČIL1.11.2002/30628-J
ze dne 1.11.2002 – ozn.
v částce 183/2002 Sb.

54

- zdroj přírodní minerální vody „pramen HV 31“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji – č.j. ČIL23.7.2009/32872-Ve
ze dne 23.7.2009.

- zdroj přírodní minerální vody „pramen HV 32“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji – č.j. ČIL23.7.2009/32870-Ve
ze dne 23.7.2009

- zdroj přírodní minerální vody „pramen HV 34“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji – č.j. ČIL25.10.2001/29417-Z
ze dne 26.10.2001 – ozn.
v částce 160/2001 Sb.

- zdroj přírodní minerální vody „pramen HV 35“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji – č.j. ČIL1.11.2002/30632-J
ze dne 1.11.2002 – ozn.
v částce 160/2001 Sb.

- přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen HV 35“

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji – č.j. ČIL26.10.2001/29454-Z
ze dne 26.10.2001 – ozn.
v částce 183/2002 Sb.

- zdroje přírodní minerální vody „Perla Čech II a Perla Čech III“

Vyhláška MZ č. 287/1996
Sb.

- zdroje přírodní minerální vody „prameny HV 6 a HV 7“

Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb.

- zdroj přírodní minerální vody „pramen HV 14a“

Rozhodnutí - osvědčení
o zdroji - č.j. ČIL27.6.2001/17883-Z
ze dne 27.6.2001 – ozn.
v částce 160/2001 Sb.

- zdroj přírodní minerální vody „pramen HV 13a“

Rozhodnutí - osvědčení
o zdroji - č.j. ČIL27.6.2001/17879-Z
ze dne 27.6.2001 – ozn.
v částce 160/2001 Sb.
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- zdroj přírodní minerální vody „pramen HV 14“

Rozhodnutí - osvědčení
o zdroji - č.j. ČIL27.6.2001/17882-Z
ze dne 27.6.2001 – ozn.
v částce 160/2001 Sb.

- přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen HV 13“ ZRUŠENO

Rozhodnutí - osvědčení
o zdroji - č.j. ČIL27.6.2001/17861-Z
ze dne 27.6.2001 – ozn.
v částce 160/2001 Sb.
Zrušeno MZDR 35109/20156/OZD-ČIL-Vac
ze dne 21.9.2015.

- zdroj přírodní minerální vody „pramen HV 13“ - ZRUŠENO

Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji – č.j. ČIL10.2.2010/8324-Ve
ze dne 1.3.2010
Zrušeno MZDR 35109/20156/OZD-ČIL-Vac
ze dne 21. 9. 2015.

Nový Darkov – Klimkovice
- statut lázeňského místa

Nezbytné prozatímní
ochranné opatření MZ ČR
č.j. ČIL-63-433
23.5.1997/2154
ze dne 18.6.1997.

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Usnesení vlády ČSR č. 27
ze dne 3.2.1982 - ozn.
v částce 13/1982 Sb.

- přírodní léčivé zdroje minerální vody „prameny NP 791, 792, Vyhláška č. 287/1996 Sb.
793, 794, 795, 796, 797, 798“
Očihov
- ochranná pásma zdroje přírodních minerálních vod
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Vyhláška MZ č. 320/2005 Sb.
– (č. 112, str. 5684-5688), o
stanovení ochranných pásem
zdroje přírodní minerální
vody v Očihově a vymezení
konkrétních ochranných
opatření.

- zdroj přírodní minerální vody „pramen BJ 11“

Ondrášov – Moravský Beroun
- prozatímní ochranná pásma zdrojů přírodních minerálních vod

Ostrožská Nová Ves
- prozatímní ochranná pásma přírodních minerálních vod

- přírodní léčivé zdroje - minerální vody „prameny S 5 a S 6“
Pasohlávky
- prozatímní ochranná pásma přírodních minerálních vod

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen Mušov 3 G“

Rozhodnutí - osvědčení
o zdroji - č.j. ČIL27.6.2001/17859-Z
ze dne 27.6.2001.
Výnos MZ ČSR č.j.: ČIL480.4-5.8.69 ze dne
18.9.1969, Věstník MZ ČSR
č. 20/1969; doplněk
k výnosu MZ č.j. IL-480.424.11.69 ze dne 24.11.1969.
Nezbytné prozatímní
ochranné opatření MZ ČSR
č.j. ČIL-484-8.4.1982
ze dne 9.4.1982.
Vyhláška MZ č. 140/1993 Sb.

Nezbytné prozatímní
ochranné opatření MZ ČR
č.j. ČIL-62-44221.10.1996/4522
ze dne 25.10.1996.
Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb.

- přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen Pasohlávky Rozhodnutí – osvědčení
2G“
o zdroji č.j. MZDR
38400/2011-4/OZS-ČIL-Pr
ze dne 13.7.2011. Sdělení
MZ č. 97/2012 Sb.
Petrov
- přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen Petrov“
Poděbrady
- statut lázeňského místa

Instrukce MZ č. 29/1961
Věst. MZ.
Vládní usnesení č. 135
ze dne 18.1.1956 úř. sděl.
částka 16/1956 Ú.l.

57

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Usnesení vlády ČSR č. 127
ze dne 2.6.1976 - oznámeno
v částce 21/1976 Sb., sdělení
částka 19-22/1976 Věstník
MZ ČSR.

- ochranné pásmo I. stupně - „pramen BJ 22 – Jubilejní“

Vyhláška 41/2008 Sb.
ze dne 30. 1. 2008 –
oznámení v částce 12/2008 Sb.

- ochranné pásmo I. stupně – „pramen BJ 23 - Eliščin pramen“

Vyhláška č. 55/2014 Sb.
ze dne 26.3.2014.

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen Nový Výnos MZ ČSR č. 1/1980
Vrchlický“
Věst. MZ ČSR - ozn.
v částce 11/1980 Sb.
- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen Dr. Bouček“

Výnos MZ ČSR č. 1/1983
Věst. MZ ČSR - ozn.
v částce 10/1983 Sb.

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen Zápotocký“

Výnos MZ ČSR č. 5/1987
Věstník MZ ČSR – ozn.
v částce 4/1988 Sb.

- přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen BJ 22 - Jubilejní“ Rozhodnutí - osvědčení
o zdroji - č.j. ČIL
29.8.2006/37030-H
ze dne 5.1.2007.
- přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen BJ-23 – Eliščin
pramen“
Rožnov pod Radhoštěm
- prozatímní ochranná pásma přírodních minerálních vod

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen NP 536“
Rohatec
- zdroj přírodní minerální vody „pramen BQ-2“
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Rozhodnutí – osvědčení
o zdroji – č.j. MZDR
6024/2013-3/OZD-ČIL-Pr
ze dne 18.3.2013.
Nezbytné prozatímní
ochranné opatření MZ ČR
č.j. ČIL-442-7.11.1994/4450
ze dne 7.11.1994.
Vyhláška MZ č. 287/1996 Sb.

Rozhodnutí - osvědčení
o zdroji č.j. MZDR
24698/2015-5/OZD-ČIL-Pr

ze dne 9.7.2015.
Sadská
- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů (viz Poděbrady)

Skalka u Prostějova
- prozatímní ochranná pásma přírodních minerálních vod

- přírodní léčivé zdroje minerální vody „Cyril & Metoděj
a Svatopluk III“
Slatinice
- statut lázeňského místa

Usnesení vlády ČSR č. 127
ze dne 2.6.1976 - ozn.
v částce 21/1976 Sb.
(sděl. částka 19-22/1976
Věst. MZ ČSR).
Nezbytné prozatímní
ochranné opatření MZ ČR
č.j. ČIL-44220.10.1996/4872
ze dne 14.11.1996.
Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb.
ze dne 26.11.1998.

Usnesení pléna SmKNV
ze dne 19.12.1974.

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Usnesení SmKNV č. 116/9
ze dne 21.1.1982 a Usnesení
JmKNV č. VI/25-15 ze dne
24.9.1982, sdělení MZ č. 56/1984 Věstník MZ ČSR –
ozn. v částce 15/1984 Sb.

- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „prameny Zdeněk a Jan“ Výnos MZ ČSR č. 5/1980
Věst. MZ ČSR - ozn.
v částce 25/1980 Sb.
- přírodní léčivý zdroj - minerální vody „pramen Svatý Jiří (BJ Rozhodnutí – osvědčení
10)“
o zdroji – č.j. ČIL7.8.2002/21864-Z
ze dne 7.8.2002.
Šaratica
- prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů
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Výměr MZ č.j. IL-480.421.6.1963 ze dne 13.8.1963.

Teplice nad Bečvou
- statut lázeňského místa

Usnesení plenárního
zasedání SmKNV
ze dne 14.4.1987.

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Usnesení vlády ČSR č. 61
ze dne 6.3.1979 - sděl. částka
1-4/1979 Věst. MZ ČSR
(str. 32), ozn. v částce
14/1979 Sb. (str. 312).

- ochranné pásmo I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální
vody jímané vrtem R IV (HV 301) v k.ú. Hranice

Vyhláška č. 5/2013 Sb.
ze dne 27.12.2013.

- přírodní léčivé zdroje – minerální vody „Gallašův, Kropáčův Výnos MZ ČSR č.j. ČILa Zápotocký“
482-19.5.78 ze dne
11.10.1978, Věst. MZ ČSR
č. 12/1979 - ozn.
v částce 23/1979 Sb.
- přírodní léčivý zdroj – minerální vody „pramen Zápotocký“ Vyhláška MZ č. 140/1993
změna názvu na „pramen Jurikův“
Sb.
- přírodní léčivý zdroj – minerální vody „pramen HV 301“
Teplice v Čechách
- statut lázeňského místa

Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb.
Vládní usnesení č. 135
ze dne 18.1.1956- úř. sděl.
částka 16/1956 Ú.l.

- prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Výměr MZ č.j. LZ/3-288414.9.1959 z 9.10.1959.
Výměr MZ č.j. LZ/3-403.214.9.61 ze dne 2.10.1961.
Výměr MZ č.j. IL-480.48.6.1965 ze dne 11.6.1965.

- rozšíření ochranných pásem

Výnos MZ ČSR č. 23/1976
Věstník MZ ČSR.

- zóna nejvyšší ochrany proti kontaminaci ropou a ropnými
produkty

MZ č.j. 490-8.7.1977
ze dne 11.7.1977.

- změna rozsahu ochranných pásem a zóny nejvyšší ochrany

Nezbytné prozatímní
opatření MZ ČR č.j. ČIL4428.4.1997/1374
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ze dne 9.4.1997.
- přírodní léčivý zdroj minerální vody „pramen Hynie“

- přírodní léčivý zdroj peloidu
a „Grűnwaldské vřesoviště“

„Grűnwaldské

Výnos MZ ČSR č. 12/1979
Věst. MZ ČSR – ozn.
v částce 23/1979 Sb.
louky“ Výnos MZ č.j.LZ/3-288421.12.60 ze dne 30.12.1960.

Toušeň
- statut lázeňského místa

Usnesení rady SčKNV č. 328
ze dne 28.12.1978.

- ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje peloidu „Labiště“

Vyhláška č. 13/2012 Sb.

- přírodní léčivý zdroj peloidu „Labiště“

Výměr MZ č.j. LZ/3-2884455-13.5.60
ze dne 23.5.1960.

- přírodní léčivý zdroj peloidu „Křenecký luh“

Výměr MZ č.j. LZ/3-403.222.6.61 ze dne 10.7.1961.

- přírodní léčivý zdroj peloidu „Křenecký luh“ – změna výnosu

Výnos MZ ČSR č. 24/1970
Věstník MZ ČSR.

Třeboň
- statut lázeňského místa

Usnesení rady JčKNV č. 235
ze dne 1.11.1988.

- prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Výměr MZ č.j. LZ/3-28841.4.60 ze dne 21.4.1960.

- přírodní léčivý zdroj peloidu „Spálená Borkovna“

Výměr MZ č.j. LZ/3-288222.1.60 ze dne 16.3.1960.

- přírodní léčivý zdroj peloidu „Vimperky“

Výměr MZ č.j. LZ/3-2884477-29.2.60
ze dne 21.4.1960.

- přírodní léčivý zdroj peloidu „Branský les“ a „Hubert“

Výměr MZ ČSR č.j. LZ/3403-21.9.61
ze dne 18.10.1961.

- přírodní léčivý zdroj peloidu „Branský les“ a „Hubert“
– změna výměru

Výměr MZ ČSR č.j. ČIL482-28.2.1978
ze dne 14.4.1978.
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Velichovky
- statut lázeňského místa

Usnesení rady VčKNV
č. 308 ze dne 29.10.1962
Výměr MZ č.j. LZ/3-288414.4.60 ze dne 26.4.1960.

- přírodní léčivý zdroj peloidu „Habřínky“
-přírodní léčivý zdroj peloidu „ložisko Habřínky“

Rozhodnutí – zrušení
osvědčení části zdroje č.j.
MZDR 42245/12-1/OZDČIL-V ze dne 18.1.2013.

- ochranná pásma přírodního léčivého zdroje peloidu „ložiska
Habřínky“

Vyhláška č. 124/2015 Sb.

Velká Šťáhle
- zdroje přírodní minerální voda „prameny S 1 a S 2“

Velké Losiny
- statut lázeňského místa

Výnos MZ ČR č.7/1991
Věstník MZ ČR registrováno
pod č. 62/1991 Sb.

Usnesení pléna SmKNV
ze dne 28.9.1973.

- prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Výměr MZ č.j. IL-288412.4.60 ze dne 26.4.1960.

- přírodní léčivý zdroj – minerální vody „prameny Petr a Dobra“

Výnos MZ ČSR č.j.: ČIL482-1.2.1980 z 6.6.1980.
Výnos MZ ČSR č.5/1980
Věst. MZ ČSR - ozn.
v částce 25/1980 Sb.

- přírodní léčivý zdroj – minerální vody „pramen Žerotín“

Výnos MZ ČSR č.j.: ČIL482-17.10.1983
ze dne 18.7.1984, Věstník
MZ ČSR č. 12/1984, ozn.
v částce 22/1984 Sb.

- osvědčení přírodních léčivých zdrojů – znárodnění – „pramen Vyhláška MZ č. 358/1947 Sb.
Petr, pramen Eliška“
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Velké Zboží
- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů (viz Poděbrady)

Usnesení vlády č. 127 ze dne
2.6.1976 – ozn. v částce
21/1976 Sb., sděl. částka 1922/1976 Věst. MZ ČSR.

- zdroj přírodní minerální vody „pramen Nová Poděbradka (vrt Výnos MZ ČSR č. 1/1980
BJ 13)“
Věst. MZ ČSR - ozn.
v částce 11/1980 Sb.
- zdroj přírodní minerální vody „pramen BJ 17“

Rozhodnutí - osvědčení
o zdroji - č.j. ČIL27.6.2001/17860-Z
ze dne 27.6.2001.

- zdroj přírodní minerální vody „pramen BJ 18“

Rozhodnutí - osvědčení
o zdroji - č.j. ČIL27.6.2001/17884-Z
ze dne 27.6.2001.

Vratislavice
- ochranná pásma zdrojů přírodních minerálních vody stolní

Vyhláška Severočeského
krajského národního výboru
z plenárního zasedání
ze dne 24.9.1985.

- zdroj přírodní minerální vody „pramen Vratislavická kyselka I“ Výnos MZ ČSR č.j. ČIL482-20.3.79 z 19.6.1979,
Věst.MZ ČSR č. 1/1980 ozn. v částce 11/1980 Sb.
- zdroj přírodní minerální vody „pramen Vratislavická kyselka Výnos MZ ČSR č.j. ČILII“
482-8.10.1985 ze dne
14.1.1986, Věstník MZ ČSR
č. 5/1987 – ozn. v částce
4/1988 Sb.
Vráž u Písku
- statut lázeňského místa

Usnesení rady JčKNV č. 235
ze dne 1.11.1988.

- přírodní léčivý zdroj peloidu „Jezero“

Výnos MZ ČSR č.j. ČIL480.4-30.11.70
ze dne 4.1.1971 – ozn.
v částce 11/1971 Sb.,
Věstník MZ ČSR č. 5/1971.
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Zaječice
- prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Výměr MZ č.j. ČIL-480.47.10.64 ze dne 15.10.1964.

- přírodní léčivé zdroje minerální vody „ZV-2 až ZV-14 a ZV-16 Rozhodnutí - osvědčení
až ZV-25“
o zdroji č.j. MZDR
63305/2015-2/OZD-ČIL-Pr
ze dne 23. 11. 2015.
Žandovské kyselky
- prozatímní ochranná pásma přírodních minerálních vod
Nezbytné prozatímní
ochranné opatření MZ ČR
č.j. ČIL-442-6.12.1996/5279
ze dne 6.12.1996.
- zdroj přírodní minerální vody „pramen HV 1 (Brtná)“

Vyhláška MZ č. 290/1998
Sb. (č. 101, str. 8422-8424)
ze dne 26.11.1998.

Poznámka:
Přírodní léčivé zdroje, zdroje přírodních minerálních vod stolních, přírodní léčebné lázně
a lázeňská místa stanovená podle právních předpisů platných před účinností zákona
č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon se dle § 44 odst. 1 tohoto zákona považují za přírodní léčivé
zdroje, zdroje přírodních minerálních vod, přírodní léčebné lázně a lázeňská místa osvědčená
nebo stanovená podle lázeňského zákona.
Ochranná pásma a prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních
minerálních vod stolních stanovená podle právních předpisů platných před účinností lázeňského
zákona se dle § 44 odst. 2 tohoto zákona považují za ochranná pásma stanovená podle tohoto
zákona s tím, že ochranná pásma zdroje II. a III. stupně se považují za ochranné pásmo II. stupně
podle § 23 odst. 2.

VI. ČESKOSLOVENSKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže č. 126/1992 Sb.
a o Československém Červeném kříži, ve znění nálezu
Ústavního soudu č. 261/2000 Sb. a zák. č. 375/2011 Sb.
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VII. PRACOVNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ
ZDRAVOTNICKÉ POVOLÁNÍ A ODBORNÁ VÝCHOVA

Zákon o České lékařské komoře, České stomatologické komoře
a České lékárnické komoře, ve znění zák. č. 160/1992 Sb.,
zák. č. 285/2002 Sb., zák. č. 111/2007 Sb., zák. č. 189/2008 Sb.
a zák. č. 375/2011 Sb.
Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti
a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání
lékaře,
zubního
lékaře
a
farmaceuta,
ve
znění
zák. č. 125/2005 Sb., zák. č. 124/2008 Sb., zák. č. 189/2008 Sb.,
zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 346/2011 Sb., zák. č. 375/2011 Sb.
a zák. č. 216/2016 Sb.
Vyhláška o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních
lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění
vyhl. č. 361/2010 Sb., vyhl. č. 286/2013 Sb., vyhl. č. 8/2014 Sb.
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), ve znění zák. č. 125/2005 Sb.,
zák. č. 111/2007 Sb., zák. č. 124/2008 Sb., zák. č. 189/2008 Sb.,
zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 105/2011 Sb., zák. č. 346/2011 Sb.,
zák. č. 375/2011 Sb. a zák. č. 126/2016 Sb.
Vyhláška o minimálních požadavcích na studijní programy
všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací
program
všeobecné
praktické
lékařství,
ve
znění
vyhl. č. 281/2016 Sb.
Vyhláška o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,
závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů
a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého
jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských
zdravotnických povoláních)
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)
Vyhláška, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení
k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo
odborného dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění
vyhl. č. 321/2008 Sb. a vyhl. č. 4/2010 Sb.
Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných
odborných pracovníků, ve znění vyhl. č. 2/2016 Sb.
Nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení
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č. 220/1991 Sb.

č. 95/2004 Sb.

č. 185/2009 Sb.
č. 96/2004 Sb.

č. 187/2009 Sb.

č. 189/2009 Sb.

č. 188/2009 Sb.

č. 423/2004 Sb.

č. 55/2011 Sb.
č. 31/2010 Sb.

odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou
způsobilostí
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhl. č. 470/2004 Sb., kterou
se stanoví seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují
zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře
a farmaceuta a k výkonu povolání dalšího zdravotnického
pracovníka a jiného odborného pracovníka, druhy, četnost
a obsah lékařských prohlídek a náležitosti lékařského posudku
(o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického
pracovníka a jiného odborného pracovníka)
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 77/1981 Sb.,
o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících
ve zdravotnictví
Vyhláška, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní
programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského
zdravotnického povolání, ve znění vyhl. č. 129/2010 Sb.
a vyhl. č. 3/2016 Sb.
Nařízení vlády o stanovení výše úhrad za zkoušky, ve znění
nař. vlády č. 225/2011 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)
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)
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení dokladů
osvědčujících nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékaře,
zubního lékaře, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní
asistentky, udělovaných na území členských států Evropské unie
a seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené
kvalifikaci lékařů, zubních lékařů, farmaceutů, všeobecných
sester a porodních asistentek, udělovaných na území členských
států Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají
Metodické opatření – Koncepce ošetřovatelství
Koncepce domácí péče
Metodický pokyn k vyhlášce č. 39/2005 Sb. ke studijnímu oboru
pro získání odborné způsobilosti radiologického fyzika,
radiologického technika
Metodika převodu zdravotnických pracovníků a jiných
odborných pracovníků – specialistů podle vyhlášky č. 77/1981 Sb.,
o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících
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č. 413/2006 Sb.

č. 393/2004 Sb.
č. 39/2005 Sb.

č. 184/2009 Sb.
č. 186/2009 Sb.

č. 271/2012 Sb.

č. 275/2007 Sb.

č. 9/2004 Věst. MZ
č. 12/2004 Věst. MZ
č. 3/2005 Věst. MZ
č. 5/2007 Věst. MZ

ve zdravotnictví a dříve platných právních předpisů do oborů
specializačního vzdělávání dle nařízení vlády č. 463/2004 Sb.,
kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení
odbornosti zdravotnických pracovníků včetně uvedení činností,
ke kterým je absolvent způsobilý v paragrafovém znění vyhlášky
č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických
pracovníků a jiných odborných pracovníků
Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu
akreditovaného kvalifikačního kurzu (zpracování žádosti,
průběh, realizace, započítávání a ukončení AKK)
Metodický pokyn k vyhlášce č. 39/2005 Sb., pro studijní obor
všeobecná sestra
Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu
certifikovaného kurzu
Metodický pokyn k vyhlášce č. 39/2005 Sb., pro studijní obor
porodní asistentka
Metodicky pokyn k realizaci a ukončeni adaptačního procesu
pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Metodický pokyn k vyhlášce č. 39/2005 Sb. – akreditovaný
kvalifikační kurz: Psycholog ve zdravotnictví
Metodický pokyn ke studijním oborům pro získání odborné
způsobilosti biomedicínského inženýra a biomedicínského
technika
Metodický pokyn, kterým se stanoví pravidla průběhu
specializačního vzdělávání

č. 6/2008 Věst. MZ
č. 6/2008 Věst. MZ
č. 7/2008 Věst. MZ
č. 3/2009 Věst. MZ
č. 6/2009 Věst. MZ
č. 1/2010 Věst. MZ
č. 10/2010 Věst. MZ

č. 3/2011 Věst. MZ,
upraveno v č. 7/2013 Věst.
MZ
Metodický pokyn, kterým se stanoví vedení dokumentace č. 7/2012 Věst. MZ
a průběhu specializačního vzdělávání, certifikovaného kurzu
a akreditovaného kvalifikačního kurzu
PRACOVNÍ POMĚRY PRACOVNÍKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ

A) Platné právní předpisy
Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy v působnosti č. 167/2007 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
Výnos ministerstva zdravotnictví ČSR o resortním seznamu č. 16/1978 Věst. MZ ČSR
zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení (reg.) v částce 34/1978 Sb.
do I. a II. pracovní kategorie, ve znění doplňků výnosu MZ ČSR
č. 18/1981 Věst. MZ ČSR (reg.) v částce 4/1982 Sb., výnosu MZ
ČSR č. 17/1982 Věst. MZ ČSR (reg.) v částce 33/1982 Sb.,
výnosu MZ ČSR č. 11/1983 Věst. MZ ČSR (reg.) v částce
24/1983 Sb., doplňku MZ ČSR č. 19/1984 Věst. MZ ČSR (reg.)
v částce 31/1984 Sb., doplňku MZSV ČR č. 2/1991 Věst. MZ
ČR (reg.) v částce 22/1989 Sb. a doplňku MZ ČR a MP ČR
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č. 1/1993 Věst. MZ ČR (reg.) v částce 192/1991 Sb.
Výnos MZ ČSR č. 16/1978 Věst. MZ ČSR, ve znění pozdějších
doplňků, pozbyl podle zákona č. 235/1992 Sb. platnost dnem
1. června 1992 (čl. VII odst. 2), avšak nároky z nich vyplývající
se přiznávají do 31. prosince 2016 (bod 29 § 175)
OCENĚNÍ V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ

Nařízení vlády č. 248/2007 Sb., o oceněních v oblasti č. 248/2007 Sb.
zdravotnictví, udělovaných Ministerstvem zdravotnictví
VIII. STATISTIKA
SPOLEČNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY
Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování č. 372/2011 Sb.
(zákon o zdravotních službách), ve znění zák. č. 167/2012 Sb.,
nálezu Ústavního soudu č. 437/2012 Sb., zák. č. 66/2013 Sb.,
zák. č. 303/2013 Sb., zák. č. 60/2014 Sb., zák. č. 205/2015 Sb.,
zák. č. 147/2016 Sb., zák. č. 189/2016 Sb., zák. č. 126/2016 Sb.
a zák. č. 192/2016 Sb.
Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického č. 373/2016 Sb.
informačního systému
Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění č. 48/1997 Sb.
některých souvisejících zákonů, ve znění zák. č. 242/1997 Sb.,
zák. č. 2/1998 Sb., zák. č. 127/1998 Sb., zák. č. 225/1999 Sb.,
zák. č. 363/1999 Sb., zák. č. 18/2000 Sb., zák. č. 167/2000 Sb.,
zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 155/2000 Sb., zák. č. 220/2000 Sb.,
zák. č. 258/2000 Sb., zák. č. 459/2000 Sb., zák. č. 176/2002 Sb.,
zák. č. 198/2002 Sb., zák. č. 285/2002 Sb., zák. č. 309/2002 Sb.,
zák. č. 320/2002 Sb., (nálezu Ústavního soudu č. 207/2003 Sb.),
zák. č. 222/2003 Sb., zák. č. 274/2003 Sb., zák. č. 362/2003 Sb.,
zák. č. 424/2003 Sb., zák. č. 425/2003 Sb., zák. č. 455/2003 Sb.,
zák. č. 85/2004 Sb., zák. č. 359/2004 Sb., zák. č. 422/2004 Sb.,
zák. č. 436/2004 Sb., zák. č. 438/2004 Sb., zák. č. 123/2005 Sb.,
zák. č. 168/2005 Sb., zák. č. 253/2005 Sb., zák. č. 350/2005 Sb.,
zák. č. 361/2005 Sb., zák. č. 47/2006 Sb., zák. č. 109/2006 Sb.,
zák. č. 112/2006 Sb., zák. č. 117/2006 Sb., zák. č. 165/2006 Sb.,
zák. č. 189/2006 Sb., zák. č. 214/2006 Sb., zák. č. 245/2006 Sb.,
zák. č. 264/2006 Sb., zák. č. 340/2006 Sb., zák. č. 57/2007 Sb.,
zák. č. 181/2007 Sb., zák. č. 261/2007 Sb., zák. č. 296/2007 Sb.,
zák. č. 129/2008 Sb., zák. č. 137/2008 Sb., zák. č. 270/2008 Sb.,
zák. č. 274/2008 Sb., zák. č. 306/2008 Sb., zák. č. 59/2009 Sb.,
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zák. č. 158/2009 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 281/2009 Sb.,
zák. č. 362/2009 Sb., zák. č. 298/2011 Sb., zák. č. 365/2011 Sb.,
zák. č. 369/2011 Sb., zák. č. 458/2011 Sb., zák. č. 1/2012 Sb.,
zák. č. 275/2012 Sb., zák. č. 401/2012 Sb., zák. č. 403/2012 Sb.,
zák. č. 44/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 238/2013 Sb.,
zák. č. 60/2014 Sb., zák. č. 109/2014 Sb., zák. č. 250/2014 Sb.,
zák. č. 256/2014 Sb., zák. č. 267/2014 Sb., zák. č. 1/2015 Sb.,
zák. č. 200/2015 Sb., zák. č. 314/2015 Sb. a zák. č. 47/2016 Sb.
Zákon o státní statistické službě, ve znění zák. č. 356/1999 Sb.,
zák. č. 256/2000 Sb., zák. č. 220/2000 Sb., zák. č. 411/2000 Sb.,
zák. č. 202/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 81/2004 Sb.,
zák. č. 562/2004 Sb., zák. č. 342/2005 Sb., zák. č. 230/2006 Sb.,
zák. č. 245/2006 Sb., zák. č. 342/2006 Sb., zák. č. 239/2008 Sb.,
zák. č. 7/2009 Sb., zák. č. 154/2009 Sb., zák. č. 227/2009 Sb.,
zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 375/2011 Sb., zák. č. 466/2011 Sb.,
zák. č. 275/2012 Sb., zák. č. 250/2014 Sb. a zák. č. 243/2016 Sb.
Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví postup
při přípravě Programu statistických zjišťování
Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického
informačního systému
Vyhláška Českého statistického úřadu o Programu statistických
zjišťování na rok 2017
Vyhláška Českého statistického úřadu o Programu statistických
zjišťování na rok 2016
Vyhláška Českého statistického úřadu o Programu statistických
zjišťování na rok 2015
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) ve znění vyhl. č. 364/2015 Sb.

č. 89/1995 Sb.

č. 394/2001 Sb.
č. 116/2012 Sb.
č. 355/2016 Sb.
č. 302/2015 Sb.
č. 239/2014 Sb.
č. 297/2012 Sb.

Sdělení ČSÚ
Sdělení Českého statistického úřadu k zavedení TNM klasifikace
zhoubných novotvarů a Mezinárodní klasifikace nemocí
pro onkologii (MKN-O-3) ve znění sdělení č. 324/2010 Sb.
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní
statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních
problémů (MKN-10)
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci TNM
klasifikace zhoubných novotvarů
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace
hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní
klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MFK)
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č. 49/2005 Sb.
č. 426/2012 Sb.
č. 324/2010 Sb.
č. 427/2012 Sb.
č. 431/2009 Sb.

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace č. 274/2014 Sb.
hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace č. 255/2015 Sb.
hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace č. 313/2016 Sb.
hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
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