
Posudek vedoucího diplomové práce Tomáše Hrice 

„Regulace cen a úhrad léčivých přípravků“ 
 

 Předložená diplomová práce o rozsahu 87 stran (z toho 12 nečíslovaných) je 

systematicky členěna, kromě úvodu a závěru, do čtyř kapitol (podle autora částí, které se 

teprve člení na kapitoly; srov. na str. 2). První kapitola (nazvaná poněkud nepřesně „Základní 

pojmy regulace cen a úhrad léčivých přípravků“) je věnována pojmu léčivého přípravku, 

problematice „regulace“ cen a úhrad, vybraným formám správní činnosti (abstraktní akt, 

správní akt, opatření obecné povahy) a státní správě v předmětné oblasti. Druhá kapitola je 

věnována („novějšímu“) vývoji právní úpravy léčivých přípravků a jejich cenové a úhradové 

regulace. Cenovou regulací léčivých přípravků se pak zabývá třetí kapitola a úhradovou 

regulací kapitola čtvrtá. Struktura práce se zdá být vyvážená. Práce je psána vcelku 

srozumitelně. 

 

 Zvolené téma práce je aktuální. Diplomant přistoupil k jeho zpracování se zájmem. 

Prokázal schopnost práce s prameny (je zapotřebí mít na paměti, že odborná domácí literatura 

specificky věnovaná tomuto tématu až na několik článků a kvalifikačních prací absentuje). 

Pro ilustraci uvádí i jednoduché příklady z praxe. Práce obsahuje některé hodnotící soudy 

a ojediněle vyúsťují v úvahy de lege ferenda. 

 

 Z dílčích připomínek uvádím: 

 

- Již v partii 1.1 měla  být zmínka o anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikaci léčiv 

(zkratka „ATC“). 

 

- Výklad v partii 1.1.3 mohl být podrobnější. 

 

- Výklad o „regulaci obecně“ (v úvodu stejně nazvané „širší“ partie 1.2) je dosti stručný. 

 

- „Věcné usměrňování cen“ je legislativní zkratka (str. 12). Dtto k „časově usměrňovaným 

cenám“ (str. 13). 

 

- Závisí tvrzení v první větě na str. 16 specificky na pacientech s „horším zdravotním 

stavem“?  

 

- Svodné označení „správní akty“ (nadpis a úvodní odstavec textu partie 1.3) bylo lépe 

nahradit termínem „akty správy“. Pravdou ovšem je, že terminologie pramenů (Hendrych 

a kol. vs. Průcha) se liší. Po stránce obsahu je tato partie příliš obecná. Těsněji na ni měl 

navazovat výklad o cenovém předpisu a cenovém rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví. 

 

- „Například“ (druhý odstavec na str. 17)? 

 

- Na str. 20 měla být zavedena zkratka „Ústav“. 

 

- Jak je to s názvem tzv. kompetenčního zákona (str. 21)? 

 

- Ve výkladu na str. 24 a/nebo 25 chybí časové určení „zlomu“ („před“ vs. „nově“).      

 

- Výklad v partii 2.1.3 mohl být lépe uspořádán (na začátku mělo být vymezení „druhů“). 
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- Podléhají všechny léčivé přípravky cenové regulaci (ke kapitole 3)? 

 

- Jaká je logika stanovení pořadí kategorií léčivých přípravků na str. 37 (a 38)? Podobně 

ohledně kategorií na str. 55. 

 

- Na str. 40 a/nebo 41 měl být vysvětlen termín „nápočet“. 

 

- Odkaz v poznámce č. 154 je nedostatečně přesný. 

 

- Spojení „ohlašuje ve veřejné vyhlášce“ není šťastné (str. 43). 

 

- Na str. 47 nejde o „kalendářní den“. 

 

- Obrat „zhodnocení rozhodnutí“ není šťastný (str. 52). 

 

- Ve druhém odstavci na str. 70 mělo být uvedeno, jakým způsobem se dané správní řízení 

zahajuje.    

 

- Označení některých pramenů není zcela přesné (viz č. 1 v seznamu použité literatury; jde 

o kolektivní dílo). 

 

- K redakci textu např. „jenž“ (str. 3), „rozhodnutích“ (str. 5), „teda“ (str. 51), „nebudou 

následující kapitola“ (str. 60), „[p]řičemž …“ (str. 61)?  

 

 Podle protokolu o výsledku kontroly na plagiáty ze 28. srpna t. r. byl text práce 

porovnán s 266 dokumenty, přičemž nejvyšší dosažená míra podobnosti činila méně než 5%.  

 

 Celkově mám za to, že diplomant zadané téma zvládl.  

  

 Rozprava u obhajoby může být zaměřena na vztah „regulace“ (státem) a „státní 

správy“ (srov. partii 1.2) a na řešení de lege ferenda „problému dvojkolejnosti systému úhrad“ 

(partie 4.4.2).  

 

V Praze dne 9. září 2019  

 
        JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 
 
 


