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Str. 11 – citace č. 13 špatně, správně citace č. 1 – změna: 

(1) Co je to opakovací recept a kdy je možné jej využít. In: O lécích. www.olecich.cz. [online]. 

[cit. 2014-01-21]. Dostupné z: http://www.olecich.cz/encyklopedie/kdy-je-mozne-pouzit-

opakovaci-recept 

Str. 33 – citace č. 5 špatně, správně citace č. 10 

Str. 34 – citace č. 30 špatně, správně citace č. 10 

Str. 42 – citace č. 44 špatně, správně citace č. 47 

Str. 47 – citace č. 57 špatně, nemá být uvedena 

Str. 49 – citace č. 1 špatně, správně citace č. 30 

Str. 49 – citace č. 13 změna: 

(13) Jací pojištěnci jsou osvobozeni od placení všech regulačních poplatků už k datu jejich 

zavedení a potom následně?. In: Ministerstvo zdravotnictví České republiky. www.mzcr.cz. 

[online]. [cit. 2014-01-21]. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/obsah/osvobozeni-od-regulacnich-

poplatku-01_1292_1.html 

Str. 55 – citace č. 30 špatně, správně citace č. 4, citace č. 54 špatně, správně citace č. 4, citace 

č. 53 nemá být 

Str. 56, 57, 58 – citace č. 56 špatně, správně citace č. 4 

Str. 68, 69 – citace č. 58 špatně, správně citace č. 59 

 

Str. 81 – 87 (= kap. 11 Použitá literatura) – nově vložena celá (již s provedenými opravami) 
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