
Abstrakt 

Výdej léčivých přípravků podle zákona o léčivech 

Léčivé přípravky jsou pro jejich schopnost minimalizace, přecházení nebo úplného 

odstranění vnějších nežádoucích vlivů působících na organismus člověka, důležitou součástí 

života téměř každého z nás. S ohledem na nutnost zajištění bezpečnosti užívání léčivých 

přípravků je třeba, aby oblast výdeje léčivých přípravků byla vysoce regulovaná tak, aby byl 

naplněn její primární cíl, a to ochrana veřejného zdraví. Cílem této práce je provést analýzu a 

deskripci právní úpravy procesu výdeje léčivých přípravků v lékárnách s důrazem na zásilkový 

výdej léčivých přípravků, upozornit na nedostatky v platné právní úpravě a navrhnout změny 

de lege ferenda. Za účelem naplnění těchto cílů je práce rozdělena do pěti částí.  

První část diplomové práce se věnuje základním legislativním pojmům v dané oblasti a 

pramenům právní úpravy na české i unijní úrovni, včetně podrobné analýzy pokynů Státního 

ústavu pro kontrolu léčiv a jejich případného oprávnění závazně stanovit práva a povinnosti 

jejich adresátům. V závěru je prostor věnován orgánům veřejné moci regulující oblast výdeje 

léčivých přípravků. Druhá část práce poskytuje analýzu současné úpravy výdeje léčivých 

přípravků, přičemž samostatné třetí části této práce je vyčleněna problematika zásilkového 

výdeje léčivých přípravků, neboť se od běžného výdeje léčivých přípravků liší v podstatných 

náležitostech. Dále byly v rámci této části práce řešeny otázky jiných způsobů zajištění léčivých 

přípravků mimo zásilkový výdej, zejména nezávazných rezervací léčivých přípravků a jejich 

následného vyzvednutí v lékárně. Čtvrtá část práce je věnována regulaci reklamy na léčivé 

přípravky, kvůli její schopnosti přímo ovlivnit množství vydávaných léčivých přípravků. Bližší 

výklad je proveden u reklamy zaměřené na odborníky, zejména na problematiku regulace 

transparentnosti plateb poskytovaných odborníkům. Poslední část diplomové práce je zaměřena 

kontrolní, nápravnou a sankčních pravomoc Ústavu v oblasti regulace nakládání s léčivými 

přípravky, tedy na problematiku správního dozoru a na otázky týkající se projednávání 

přestupků.  
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