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Posudek oponenta na diplomovou práci 

 

 

Název diplomové práce:  Výdej léčivých přípravků podle zákona o léčivech 

 

Diplomantka (autorka): Klára Krchňáková 

 

Vedoucí:   JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 

 

Oponent:   JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.  

 

I. 

 

K tématu (předmětu) práce: 

 

Téma práce je úzké a specializované. Je ale smysluplně vymezené a s ohledem na nové právní 

instituty eReceptu a lékového záznamu pacienta i aktuální. 

 

K systematice práce: 

 

Práce má necelých 77 stran čistého textu. Má logickou strukturu. Jádro práce představuje 

kapitola 2 „Výdej léčivých přípravků“, v níž autorka rozebírá postupně jednotlivé právní 

režimy výdeje: výdej vázaný na lékařský předpis (s omezeními a bez omezení), výdej bez 

lékařského předpisu (s omezeními a bez omezení) a prodej vyhrazených léčivých přípravků. 

V kapitole 3 se pak „Zásilkovým výdejem“, tj. režimem distančního výdeje, při němž vznikají 

některé právní i faktické problémy. 

 

K obsahu práce: 

 

Obecně: 

 

Práce je celkově zdařilá. Převažují v ní však pasáže, které mají spíše popisný charakter. 

Ke škodě věci autorka některé zvláštní právní instituty nerozebrala z právního hlediska. 

Například lékařský předpis anebo lékový záznam pacienta. Co to z právního hlediska vlastně 

je? V jakém postavení vystupuje lékař při vydávání lékařského předpisu nebo při vedení 

lékového záznamu? Může se pacient coby dotčená osoba proti porušení zákona při jejich 

vydávání či vedení nějakým způsobem bránit?  

 

Konkrétně: 

 

K oddílu 1.2.4. (str. 14 a násl.): Pěkný analytický oddíl věnující se právní povaze pokynů 

Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Souhlasím se závěrem autorky, že jde – vzhledem 

k absenci odpovídajícího zákonného zmocnění – pouze o „nezávazné metodické pokyny“, 

tedy de iure o doporučení. Pochybuji však trochu o použitelnosti části čtvrté správního řádu 

na postup při vydávání těchto „pokynů“, a to z důvodu jejich ryze abstraktní (obecné) 

povahy. Jaká konkrétní ustanovení z této části by podle názoru autorky byla použitelná? Je 

dále otázka, zda Ústav vydáváním pokynů de facto neobchází absenci zákonného zmocnění 

k vydání prováděcího právního předpisu, a tedy zda nezneužívá svoji zákonem vymezenou 

pravomoc, neboť vydáváním pokynů konkretizuje podmínky (povinnosti) stanovené zákonem 

o léčivech (srov. například výklad autorky na str. 17 k pokynu LEK-16 verze 3). 



2 

 

 

Ke str. 33: Z výkladu autorky není jasné, zda nesouhlas pacienta, uplatněný v rámci tzv. opt-

outu, má za následek, že lékař nebo farmaceut má napříště technicky zabráněno v přístupu do 

lékového záznamu pacienta, anebo zda přístup závisí jen na pečlivosti a poctivosti lékaře či 

farmaceuta při ověřování, zda konkrétní pacient uplatnil nesouhlas podle § 81e zákona o 

léčivech. Ani z citovaného zákonného ustanovení to totiž není jasné. Jde přitom o klíčový 

prvek v reálné ochraně projevu vůle pacienta. 

 

K Závěru: Autorka na str. 77 píše, že „[s]oučasná právní úprava v zákoně o léčivech je 

převážně dostatečná … a že díky současné regulaci je zajištěna bezpečnost užívání léčivých 

přípravků“. Obávám se, že přístup autorky postrádá minimální nutný prvek kritičnosti. 

Domnívá se autorka, že je „bezpečný“ současný režim vydávání vakcín pacientovi v lékárně 

na lékařský předpis s tím, že vydanou vakcínu si pak pacient sám bez jakéhokoli zabezpečení 

podmínek skladování transportuje k lékaři, který vakcínu aplikuje? 

 

K formální stránce práce: 

 

Autorka se vyjadřuje stručně, jasně, logicky a stylisticky správně. 

 

K práci s prameny: 

 

Autorka zpracovala dostatečný okruh literatury i judikatury.  

 

Shrnuji: 

 

Práce splňuje požadavky stanovené pro diplomové práce. Prosím autorku, aby se při obhajobě 

pokusila odpovědět na mé otázky a připomínky výše. 

 

II. 

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a - s výhradou průběhu obhajoby – ji předběžně 

navrhuji klasifikovat známkou „velmi dobře“. 

 

 

V Praze dne 20.9.2020 

 

 

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 

Katedra správního práva a správní vědy PF UK 


