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Resumé 

!
 Cílem této práce je charakteristika a analýza právní úpravy poskytování a úhrady 

zdravotní péče v českém právním řádu. Tato analýza je prováděna z pohledu ústavního 

rámce daného zejména Listinou základních práv a svobod. 

 Diplomová práce proto nejprve vymezuje ústavní limity poskytování a úhrady 

zdravotní péče. Právo na zdravotní péči je upraveno v článku 31 Listiny základních práv 

a svobod, z čehož vychází i vymezení ústavního zajištění tohoto práva. Z pohledu 

Listiny, jako komplexního dokumentu, však článek 31 není izolovaným ustanovením a 

do výkladu rozsahu práva na zdravotní péči jsou proto začleněny i další články Listiny, 

což je předpokladem pro přesné pochopení předmětného práva. 

 V další části práce jsou charakterizovány zákonné a podzákonné právní předpisy, 

které právo na zdravotní péči provádějí. Tato část práce je zaměřena především na 

zákon o veřejném zdravotním pojištění, jako stěžejní předpis této oblasti, a na jeho 

prováděcí předpisy, které se bezprostředně dotýkají práva na zdravotní péči. 

 Obě tyto části práce slouží jako přesné vymezení východisek, na základě kterých 

je možno následně přistoupit k samotné analýze právní úpravy poskytování a úhrady 

zdravotní péče. 

 Stěžejní část práce pak spočívá v analýze zákonných a podzákonných právních 

předpisů, které upravují poskytování a úhradu zdravotní péče. Dále na jejich hodnocení 

z pohledu dodržení ústavních požadavků a vymezení problémů, které ze současné 

právní úpravy vyplývají. V práci je také poukázáno na možné protiústavní momenty 

současné úpravy. Hojně jsou využívány i nálezy Ústavního soudu České republiky, 

které se dotýkají práva na zdravotní péči, neboť Ústavní soud se mnohokrát zabýval 

ústavními limity tohoto práva a jeho podstatě a smyslu. 



 Provedená analýza nezůstává pouze v teoretické rovině, ale hodnotí i dopad 

konkrétních právních předpisů na skutečnou vymahatelnost práva pojištěnce na 

poskytování a úhradu zdravotní péče. 

 Na závěr práce jsou zmíněny návrhy možných řešení, které by mohly přispět 

nápravě současného nevyhovující stavu. 
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