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Farmacii se věnuje celý svůj dosavadní profesní život. Vystudoval Farmaceutickou fakultu Univerzity
Komenského v Bratislavě a následně získal specializovanou způsobilost v oboru klinická farmacie. Po
ukončení studia pracoval nejprve v oblasti výroby a výzkumu léčivých přípravků ve společnosti
Lachema Brno, následně se více než osm let věnoval velkodistribuci léčiv, z toho čtyři roky na pozici
ředitele obchodního centra Brno společnosti Phoenix, lékárenský velkoobchod. Působil rovněž jako
lékárník a provozovatel několika menších lékáren. Do Státního ústavu pro kontrolu léčiv nastoupil
v roce 2003 na pozici inspektora, o rok později byl pověřen vedením regionálního pracoviště OKL Brno.
Od roku 2008 působí jako vedoucí a nyní ředitel Odboru lékárenství a distribuce Sekce dozoru SÚKL.
Ve své funkci zodpovídá za organizaci, plánování a kontrolu činnosti přímo podřízených dozorových
odborných útvarů SÚKL – regionálních pracovišť v Praze, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové,
Brně, Olomouci a Ostravě, která vykonávají dohled nad dodržováním právních předpisů upravujících
zacházení s léčivy v oblasti jejich distribuce, výdeje a prodeje, přípravy a používání při poskytování
zdravotní péče. Podílí se na komplexním zajištění agendy vydávání povolení k distribuci léčivých
přípravků a závazných stanovisek SÚKL k věcnému a technickému vybavení lékáren a výdejen
zdravotnických prostředků. Součástí výkonu dozoru je rovněž dohled nad zacházením s návykovými
látkami včetně konopí pro léčebné použití v lékárnách a kontrola dodržování pravidel cenové regulace
u léčivých přípravků hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Patří k respektovaným odborníkům v rámci SÚKL i navenek. Aktivně zastupuje SÚKL ve Vědecké radě a
Radě pro rigorózní řízení Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Zajišťuje
konzultační a přednáškovou činnost pro odbornou veřejnost, externí subjekty i ostatní orgány státní
správy. Účastní se přípravy stanovisek a vyjádření SÚKL, včetně pokladů pro ostatní odborné útvary
SÚKL a vedení Ústavu. Významným způsobem se účastní přípravy a vnitřních i vnějších připomínkových
řízení novelizací právních předpisů v oblasti zacházení s léčivými přípravky včetně implementace
evropské legislativy do právního řádu ČR. Nedílnou součástí jeho pracovní činnosti je rovněž příprava
pokynů a dalších informací zveřejňovaných v informačních prostředcích SÚKL, včetně podrobných
výstupů a hodnocení všech oblastí dozorové činnosti odboru lékárenství a distribuce SÚKL a přípravy
podkladů a návrhů na řízení o přestupcích kontrolovaných subjektů.
Mezi jeho základní priority pro nadcházející období patří udržení vysokého standardu a efektivity
výkonu dozorové činnosti u subjektů zacházejících s léčivy jako nezbytné podmínky zajištění účinných,
bezpečných a jakostních léčivých přípravků dostupných široké veřejnosti, a to zejména s ohledem na
rychle se měnící právní prostředí a připravované legislativní změny v oblasti lékové politiky.

