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Anotace modulu 

Legislativní opora poskytování zdravotních služeb a dobrá znalost procesů grantových řízení 

je nedílnou součástí manažerů na pozicích středního a vrcholového managementu všech 

poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb. Jedná se o klíčovou dovednost, jenž umožňuje 

dobrou orientaci a umění reakce na aktuální podněty a výzvy. 

 

Cíl modulu: 

Cílem modulu je poskytnou posluchači seznámení se s legislativní oporou při poskytování 

zdravotní péče a základní orientaci v oblasti grantového řízení. Zdravotnictví a zdravotní péče 

představuje soubor zdravotnických postupů a činností, které provádějí zdravotničtí pracovníci 

a mají vliv na zdravotní stav. Cílem zdravotní péče je prodloužení života jedince, zvýšení kvality 

jeho života a zdravý vývoj budoucích generací. Poskytování zdravotní péče v České republice 

prošlo zásadní transformací od roku 1989. Veškeré změny, které se po listopadu 1989 

odehrály, v sektoru zdravotnictví, měly výrazný vliv i na systém kvality a bezpečí při poskytování 

zdravotní péče. Polistopadový vývoj naší země se v souvislosti s legislativními změnami 

pochopitelně dotknul i systému zdravotnictví. Legislativní změny pak přinesly i související 

přepisy a změny zahrnující problematiku kvality a bezpečí při poskytování zdravotních služeb. 
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V souvislosti s nutností přijmout řadu mezinárodních smluv se stala původní legislativa zcela 

nevyhovující. Zákon o péči o zdraví lidu, č. 20/1966 Sb., nahradil zákon č. 372/2011 Sb. o 

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. 

Grantové řízení je významnou součástí podpory vědy, výzkumu, vzdělávání i poskytování 

zdravotní péče. Organizační složka státu nebo územní samosprávný celek, který rozhoduje o 

poskytnutí podpory a který tuto podporu poskytuje, zabezpečuje přípravu a realizaci skupin 

grantových projektů a dalších aktivit v oblasti výzkumu včetně veřejných soutěží ve VaVaI na 

podporu programových projektů, hodnocení a výběr návrhů projektů, poskytování účelové 

podpory grantových projektů na základě smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o 

poskytnutí podpory, kontrolu plnění smluv o poskytnutí podpory a čerpání účelové podpory, 

hodnocené a kontrolu průběhu řešení a plnění cílů projektů a kontrolu jimi dosažených 

výsledků. 
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Legislativní zdroje 

• Koncepce zdravotnického výzkumu do roku 2022 (k dispozici na www.mzcr.cz)  

• Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

• Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  

• Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 

107 a 108 Smlouvy o fungování EU prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s 

vnitřním trhem  
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• Nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací  

• Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu (k dispozici na 

www.mzcr.cz) 

• Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací – Ústřední věstník Evropské unie 

ze dne 27.6.2014, (2014/C 198/01)  

• Vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové péče, v platném znění 

• Vyhláška č. 297/2012 Sb., o Listu o prohlídce zemřelého, v platném znění 

• Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, v platném znění 

• Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné 

soutěži ve výzkumu a vývoji, v platném znění  

• Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění  

• Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů, v platném znění  

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění  

• Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v 

platném znění  

• Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 

v platném znění  

• Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, 

v platném znění 

• Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění 

• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění  

• Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a 

specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře 

a farmaceuta, v platném znění 

• Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 

nelékařského zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s 

poskytováním zdravotnické péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

nelékařských zdravotnických povoláních, v platném znění 

• Zákon č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 
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