
Resumé 

 

Právní úprava péče o zdraví obyvatelstva v českých zemích 1918-1966 

Práce se zabývá vývojem právní úpravy poskytování péče o zdraví 

obyvatelstva v českých zemích od roku 1918 do 1966, která byla účinná pouze na 

území Čech. V úvodních kapitolách jsou vzhledem k recepci právních předpisů 

z Rakouska prozkoumány i předpisy od roku 1848, týkající se chudinství, 

domovského práva a lékařské péče, potažmo veřejného zdravotnictví.  

 Autorka rozdělila tuto práci do tří hlavních kapitol o veřejném zdravotnictví 

podle jednotlivých časových úseků. Hlavní kapitoly se dále člení na subkapitoly 

zaměřující se na dílčí právní úpravu jednotlivých složek veřejného zdravotnictví. 

První kapitola pojednává o recipovaných zdravotnických předpisech 

z Rakouska-Uherska, o právní úpravě veřejné zdravotní službě, zdravotní policii, a 

dále o předpisech upravujících lékařskou službu, odměňování lékařů, o právech a 

povinnostech lékaře a pacienta a pohřebnictví 

Druhá kapitola obsahuje krátký exkurz do právní úpravy zdravotnictví za 

Protektorátu Čechy a Morava, přičemž toto období blíže záměrně vynechává pro 

jeho specifickou právní úpravu, jež by mohla být předmětem zkoumání samostatné 

práce. 

Třetí kapitola navazuje na časové rozdělení jednotlivých částí práce a přináší 

výsledky bádání v oblasti právní úpravy sociální a zdravotní péče o mládež, 

poradenské zdravotní péče, péče o nemocné nakažlivou nemocí, pohřebnictví a 

jednotné preventivní a lékařské péče až do vydání zákona o péči a zdraví lidu v roce 

1966.  

 Výsledkem práce je souhrnná analýza a komparace právní úpravy zdravotní 

péče a veřejného zdravotnictví na jednotlivých správních úrovních v rozsáhlém 



časovém úseku od roku 1918 do 1966. Přispívá k lepší orientaci v roztříštěné právní 

úpravě péče o zdraví obyvatel v té době. Jednotlivé části práce zahrnují i výsledky 

bádání z archivních materiálů Národního archivu České republiky, které pochází 

z dosud nezpracovaných fondů Národního archivu České republiky. Přínosem je i 

podrobný seznam právní úpravy zdravotní péče od roku 1848 do roku 1966 a 

seznam literatury a pramenů. 

 

 


