
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Poliklinika Prosek a. s. jedná a 
rozhoduje ust. § 5 odst. 1 písm. e) Zákona č.106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění. 

•    106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších   
      předpisů 
•    148/1998 Sb., zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých  
      zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
•    101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,  
      ve znění pozdějších předpisů 

      •     412/2005 Sb., zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní  
            způsobilosti ve znění pozdějších předpisů 

•     2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti  
      ústavního pořádku České republiky, ve znění zákona č. 162/1998 Sb. 

      •     1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
•     89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

      •     90/2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních  
            korporacích), ve znění pozdějších předpisů 
      •     280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 

•     593/1992 Sb., zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění  
      pozdějších předpisů 
•     586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
•     261/2014 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního  
      trhu, ve znění pozdějších předpisů 

      •    563/1991 Sb., zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
•    500/2002 Sb., vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení  

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 
jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví 

•    235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  
•    218/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých      

            souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů   
      •    255/2012 Sb., zákon o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů   
      •    183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu  
            (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
      •    268/2009 Sb., vyhláška MPMR ČR o technických požadavcích na stavby,  
            ve znění pozdějších předpisů   
      •    108/2006 Sb., zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů   
      •    48/1997 Sb., zákon o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších  
            předpisů 
      •    223/2013 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších  
            předpisů 
      •    372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování,  
            ve znění pozdějších předpisů 
      •    373/2011 Sb., zákon o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších  
            předpisů 
      •    306/2012 Sb., vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních  
            onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení  
            a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů  
 
 



      •     92/2012 Sb., vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné    
            vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče,  
            ve znění pozdějších předpisů 
      •    102/2012 Sb., vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče,  
            ve znění pozdějších předpisů 

      •     98/2012 Sb., vyhláška o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších 

            předpisů 

      •     70/2012 Sb., vyhláška o preventivních prohlídkách, ve znění pozdějších  

            předpisů 

      •     268/2014 Sb., zákon o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších  

            předpisů  

      •    262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
      •    9/2013 Sb., nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při  
           práci, ve znění pozdějších předpisů 
      •    205/2015 Sb., zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců 
      •    170/2014 Sb., nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení  
            a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů 
      •    192/2005 Sb., vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví  
            základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,  
            ve znění pozdějších předpisů 
      •    99/2012 Sb., vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení 
            zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů 
      •    95/2004 Sb., zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti  
            a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře,    
            zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů  
      •    96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění  
           pozdějších předpisů 
      •   133/85 Sb., zákon o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
      •   107/2013 Sb., 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 pozdějších předpisů 
      •    387/2007 Sb., zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů 
      •    167/1998 Sb., zákon o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů 
      •    84/2008 Sb., vyhláška o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách    
            zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších  
            provozovatelů a zařízení, vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších  
            předpisů 
      •    307/2002 Sb., vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační   
            ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
      •    13/2002 Sb., zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření    
            (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů 

    •   185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů,  
         ve znění  pozdějších předpisů 

      •     376/2001 Sb., vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva  
            zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění     
            pozdějších předpisů 
      •     383/2001 Sb., vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech 
            nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 



      •     345/2002 Sb., vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví  
            měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění  
            pozdějších předpisů 
      •     505/1990 Sb., zákon o metrologii, ve znění pozdějších předpisů 
      •     378/2001 Sb., nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na  
            bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,  
            ve znění pozdějších předpisů 
      •     252/2004 Sb., vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou  
            a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších  
            předpisů  
      •    495/2001 Sb., nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky poskytování OOPP,  
           čistících a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů 
      •    137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
      •    458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů 
      •    406/2000 Sb., zákon o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 
      •    194/2007 Sb., vyhláška MPO ČR, kterou se stanoví pravidla pro vytápění  
            a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění  
            a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných  
            zařízení přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným  
            spotřebitelům, ve znění pozdějších předpisů 

   •     67/2013 Sb. zákon, kterým se upravují některé otázky související 
    s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových   
    prostor v domě s byty ve znění pozdějších předpisů 

   •    13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
   •     240/2000 Sb., zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů  
         (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů 
   •     462/2000 Sb., nařízení vlády k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5  

    zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů,  
    ve  znění pozdějších předpisů (krizový zákon) 

   •     529/2005 Sb., vyhláška o administrativní bezpečnosti a o registrech  
         utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů 
   •     523/2005 Sb., vyhláška o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů  
         a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi  
         a o certifikaci stínících komor, ve znění pozdějších předpisů 
   •     380/2002 Sb., vyhláška Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů  
         ochrany obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů 

      •     59/2006 Sb., zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými  
            nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně  
            zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých    
            souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  
            a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti  
            s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů,  
            (zákon o prevenci závažných havárií) 
      •    255/2006 Sb., vyhláška Ministerstva životního prostředí o rozsahu a způsobu  
           zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech  
           závažné havárie, ve znění pozdějších předpisů 
      •    499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých   
           zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
      •    Stanovy akciové společnosti Poliklinika Prosek a. s. v platném znění  
           ze dne 10. 6. 2014



 


