
Posudek oponenta rigorózní práce Mgr. Aleny Šildové 
„Veřejnoprávní regulace reklamy na humánní léčivé přípravky“ 

 
 

 Předložená rigorózní práce o rozsahu 122 stran (z toho 108 stran vlastního textu) a 21 
(= počet) příloh je členěna, kromě úvodu a závěru, do pěti kapitol („Vymezení základních 
pojmů“, „Regulace reklamy“, „Odpovědné subjekty, dozorové orgány, správní řízení 
a rozhodování ve správním soudnictví na úseku regulace reklamy na humánní léčivé 
přípravky“, „Rozbor konkrétních případů“, „Rozbor hlavních bodů návrhu novely ZORR 
z roku 2015 a návrhy de lege ferenda“).  
 
 Rigorózní práce vznikla rozpracováním tématu diplomové práce o shodném názvu, 
obhájené v r. 2014. Pomineme-li formální změny (např. úpravy názvů kapitol), spočívá 
rozšíření v doplnění partie „Pokyny Ústavu“ (2.4) a kapitoly týkající se rozboru případů 
projednávaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv a Radou pro rozhlasové a televizní 
vysílání (5.). Aktualizována byla kapitola týkající se dalšího možného legislativního vývoje 
(6.).  Částečně restrukturalizován byl obecný výklad o regulaci reklamy (3.1).   
 
 Téma práce je nepochybně aktuální. Z přístupu autorky je patrný její zájem o danou 
problematiku. Rigorozantka prokázala schopnost práce s právními předpisy, s odbornou 
literaturou, s poznatky ze správní praxe  a s judikaturou. Dovede vyjádřit vlastní názor na věc. 
Práce je psána čtivě. 
 
 Z dílčích připomínek uvádím: 
 
- Výklad v partii 2.3 mohl být podrobnější. 
 
- Partie 3.1.5 se nezdá být s ohledem na téma práce funkční. 
 
- K partii 3.3: Řídká specifická „omezení“ ve vztahu k reklamě obsahuje i zákon o léčivech 
(§ 30, 33, 85; § 33 je zmíněn na str. 36). 
 
- Výklad v partii 3.3.1, nadepsané šířeji, je soustředěn na vakcinační akce. Co např. 
problematika léčivých přípravků, jejichž různá balení nejsou/jsou vázána na lékařský předpis?  
 
- Výklad v prvním odstavci na str. 61 stálo za to rozvést. 
 
- Název kapitoly 4. je poněkud bizarní. 
 
- Kapitole 4. by prospěl stručný výklad, popřípadě alespoň odkaz na obecné pojmy správního 
práva, jichž se text dotýká (správní dozor, správní odpovědnost, správní delikt, správní řízení, 
soudní řízení správní). 
 
- K partii 6.1: Rukopis byl shodou okolností uzavřen den poté, co Poslanecká sněmovna PČR 
schválila drobnou novelu zákona o regulaci reklamy. 
 
- Za funkční nepovažuji uvádět v přílohách úplné texty rozsudků. 
 
- U kolektivních děl je obvyklé v poznámkách odkazovat na název a autora příslušné partie. 
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- Drobný překlep viz např. na str. 6 nebo 18. 
 
 Celkově mám za to, že předložená rigorózní práce splňuje požadavky kladené na práce 
tohoto druhu. 
 
 Rozpravu u obhajoby doporučuji zaměřit na „distribuci správní odpovědnosti“ na 
úseku regulace reklamy (zadavatel, zpracovatel, šiřitel) a na otázku „presumpce nesprávnosti“ 
reklamního sdělení podle zákona o regulaci reklamy a dále na  rozvedení námětů de lege 
ferenda obsažených v partii 6.2. 
 
 
V Praze dne 16. listopadu 2016 
 
        JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 


