
Posudek vedoucího diplomové práce Kláry Krchňákové 

„Výdej léčivých prostředků podle zákona o léčivech“ 

 

 

 Předložená diplomová práce o rozsahu 77 stran vlastního textu je systematicky 

členěna, kromě úvodu a závěru, do 5 kapitol. První kapitola je věnována vymezení základních 

pojmů, pramenům právní úpravy (a právní povaze pokynů Státního ústavu pro kontrolu léčiv) 

a organizaci veřejné správy. Následuje kapitola nazvaná „Výdej léčivých přípravků“ (rozebírá 

status „vydávajícího“ a pojednává o 4 formách výdeje, jakož i o prodeji tzv. vyhrazených 

léčivých přípravků; speciální pozornost se zaměřuje na systém eRecept). Třetí kapitola se týká 

zásilkového výdeje léčiv a obsahuje stručnou partii de lege ferenda. Následují kapitoly 

„Reklama na humánní léčivé přípravky“ (její zařazení autorka odůvodňuje na str. 3) 

a „Dozorová a sankční pravomoc v oblasti regulace léčivých přípravků“ (= z pohledu 

správního práva „standardní“ problematika). Základní struktura práce byla předmětem a je 

výsledkem konzultací. 

 

 Téma práce není nové, ale s ohledem na vývoj právní úpravy je stále aktuální. Jde 

o téma zajímavé i z pohledu širší veřejnosti. Zaměření výkladu je specifikováno v prvním 

odstavci na str. 4.  

 

 Autorka využila velké množství pramenů (právní předpisy, domácí i zahraniční 

odborná literatura, judikatura, jiné dokumenty).  

 

 Výklad je přehledný. Ocenit třeba snahu o hodnocení platné právní úpravy. 

 

 Z dílčích připomínek uvádím: 

 

- Je „obchod“ odvětvím „průmyslu“ (str. 1)? 

 

- Výklad v úvodu partie 1.2.3. není funkční.   

 

- K diskusi podněcuje partie 1.2.4. Tvrzení týkající se opatření obecné povahy na str. 16 je 

zřejmě správné, jeho odůvodnění (= „neboť …“) však chtělo zpřesnit. 

 

- Spojení „jeho orgánů nebo správních úřadů“ není šťastné (str. 18). 

 

- Státní ústav pro kontrolu léčiv je v současnosti správním úřadem, nikoli „státní organizací“ 

(str. 19; správně na str. 20). Původně šlo o „zařízení státní správy“. 

 

- V posledním odstavci na str. 22 nelze obecně hovořit o „pravomoci“. 

 

- Bylo by vhodné zdůraznit formální aspekt výdeje léčivého přípravku vázaného na lékařský 

předpis (str. 28). 

 

- Partii o výdeji léčivých přípravků vázaného na lékařský předpis s omezením možná stálo 

rozdělit v závislosti na „druhu“ omezení (str. 34 - 35). 

 

- Kdo může být prodejcem vyhrazených léčivých přípravků (str. 36 - 37)? 

 



- „Kde“ se „vydávají“ léčivé přípravky v případě zásilkového výdeje (39 - 40)? Má ale tato otázka 

smysl? 

 

- Jak souvisí obsah partie 3.5. s problematikou zásilkového výdeje (str. 48 a násl.)?  

 

- Výklad o námitkách na str. 69 obsahuje nepřesnosti (např. se o nich nevede „řízení“). 

 

- O jaké přestupky ve vztahu k výdeji léčiv jde (str. 72 a násl.)?  

 

- Partie 2.3.a 4.1. jsou dále členěny asymetricky. 

 

- U odkazů na kolektivní díla je třeba uvádět název a autora příslušné kapitoly. Chybně 

v pozn. č. 79, o něco lépe v pozn. č. 55.   

 

- Jaký je důvod odkazů na různá vydání téhož titulu? Srov. pozn. č. 78 a pozn. č. 263.  

 

- Drobnosti se týkají redakce textu (srov. např. formulaci „přijaty celé řady opatření na str. 10; 

zákon o regulaci reklamy není z r. 1990, jak je uvedeno na str. 13; „pochybění“ na str. 43).   

 

 Podle protokolu o výsledku kontroly na plagiáty z 21. srpna t. r. byl text práce 

porovnán se 700 dokumenty, přičemž nejvyšší dosažená míra podobnosti činila méně 

než 5 %. 

 

 Celkově mám za to, že předložený elaborát je zpracován na slušné úrovni. 

 

 Rozpravu u obhajoby doporučuji zaměřit jednak na právní povahu pokynů Státního 

ústavu pro kontrolu léčiv, jednak na rozvedení v práci uvedeného (na str. 51) námětu de lege 

ferenda.   

  

 

V Praze dne 14. září 2020 

         

        JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 


