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Oponentské hodnocení rigorózní práce  

 

„Veřejnoprávní regulace reklamy na humánní léčivé přípravky“ 

 

autorky Mgr. Aleny Šildové 
 

 

 Předmětem posuzované rigorózní práce o rozsahu cca 107 číslovaných stran textu (bez 

titulních stran, obsahu, příloh a seznamu literatury) je rozbor problematiky právní regulace 

reklamy na humánní léčivé přípravky, zejména z pohledu zákona o regulaci reklamy a zákona 

o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Autorka touto prací navázala na svou 

diplomovou práci se stejným názvem, kterou úspěšně obhájila na Právnické fakultě UK v roce 

2014. Rigorózní práce jde do větší hloubky tématu, u autorky se projevila větší zkušenost 

s psaním kvalifikačních prací. 

Práce se zaměřuje na veřejnoprávní problematiku regulace reklamy zejména podle 

zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, a zákona č. 231/2001 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání. Práce je čtivá, je přehledně členěná, text na sebe logicky 

navazuje. Diplomantka pracovala s dostupnou literaturou, rozebrala existující právní úpravu, 

poukázala na příklady praxe správních orgánů, které konfrontovala s judikaturou soudů 

tuzemských a evropských, jakož i s názory vlastními. Zpracování tématu lze považovat za 

aktuální.  

 

Ze sporných či problematických míst v práci upozorňují na následující: 

 

Autorka není důsledná v citacích děl vydaných kolektivem autorů, když někdy 

neuvádí autora konkrétní citované části. Je tomu tak např. na str. 6 v poznámce č. 3 (citace 

partie z učebnice D. Hendrych a kol. Správní právo. Obecná část, není uveden konkrétní 

autor). Zvláštně pak působí zejm. str. 9, když v textu píše „Jak uvádí např. Staša …“, ale 

v poznámce č. 16 je opět jen Hendrych, D. a kol. 

 

Ke str. 10, 11. Tvrzení o nepřípustnosti analogie s trestním právem v neprospěch 

pachatele správního deliktu jednak vyžadovalo jasnější rozbor, v čem v konkrétním případě 

nepřípustnou analogii autorka spatřuje, jednak mohl být argument o nepřípustnosti analogie 

v neprospěch doložen i jinak, než jen odkazem na čl. 7 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských 

práv a základních svobod (z vnitrostátního práva by to nebylo možné dovodit?). 

 

Ke str. 17 n. Je chválihodné, že se autorka pokusila vyložit, resp. kladla si za cíl 

vyložit právní povahu pokynů SÚKL. Dle mne ale toto nenaplnila. Ze str. 18 lze vyčíst jen to, 

že nepředstavují vyjádření, osvědčení či sdělení ve smyslu části čtvrté správního řádu (a co 

jiné úkony dle § 158 správního řádu, taktéž zařazeného do části čtvrté?). 

 

Ke str. 21. Označovat usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o 

vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV a SVOBOD, jako „zákon č. 2/1993 Sb.“, je 

školáckou chybou. Stane-li se něco takového v jinak kvalitní rigorózní práci jen naprosto 

ojediněle, musím vyjít z rčení, že „i mistr tesař se někdy utne“.  

 

Ke str. 79 n. Název oddílu 4.3 Správní řízení a rozhodování ve správním soudnictví 

neodpovídá jeho obsahu, v podstatné části se autorka věnuje něčemu jinému. 

 



2 

Ke str. 87 n. Část o rozboru konkrétních případů je povětšinou popisná, vlastnímu 

rozboru věnuje autorka prostoru velmi málo, spíše popisuje situaci z příslušných řízení. 

Povedenější je v tomto směru text od str. 99 – rozbor hlavních bodů návrhu novely zákona o 

regulaci reklamy. 

 

Přes výše uvedené, spíše drobné výhrady hodnotím celkově předloženou rigorózní 

práci tak, že splňuje podmínky na tento druh prací kladené. 

 

 Doporučuji autorce, aby se při ústní obhajobě věnovala důsledkům nové úpravy 

přestupkového práva na projednávání protiprávních činů v oblasti reklamy na humánní léčivé 

přípravky.  

 

 

 V Praze dne 4. listopadu 2016 

 

        doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. 


