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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu 
zdravotnictví (MZ) dne 10. listopadu 2022, evidované pod č. j.: xxx, kterou jste požádal  
o následující informace: 
 

A. z jakých prostředků bylo zaplaceno 50 miliónů Kč za kampaň podporující 
očkování z října 2022? Kdo schválil použití těchto peněz na tuto kampaň? 

B. kdo pro ministerstvo zdravotnictví tuto kampaň realizuje? 
C. kdo je autorem sloganu „Očkujeme se pro život beze strachu“?  
D. je pravda, že ministr zdravotnictví Válek nařídil bývalému řediteli ministerského 

odboru ochrany veřejného zdraví Janu Marounkovi, aby zamítavé stanovisko 
Státního ústavu pro kontrolu léčiv k povolení posilovacích dávek mRNA vakcín 
společnosti Pfizer/BioNTech pro děti starší 12 let jak on, ředitel, tak i jemu 
podřízení úředníci ignorovali – tedy aby vakcinaci dětí třetí dávkou mRNA 
vakcíny Pfizer/BioNTech zahájili? Proč se ministr zdravotnictví Válek rozhodl 
obejít negativní stanovisko SÚKLu k povolení posilovacích dávek mRNA vakcín 
společnosti Pfizer/BioNTech pro děti starší 12 let?; 

 
Vám sděluji následující:  

Ad A) 
Jednalo se o prostředky ze státního rozpočtu schválené jako účelově vázané prostředky. 

Použití těchto finančních prostředků schválilo Ministerstvo financí ČR.  

Ad B) 
Kampaň realizuje agentura McCANN ERICKSON PRAGUE s.r.o. a agentura Remmark, 

a.s. 

Ad C) 

Autorem uvedeného sloganu je Agentura McCANN ERICKSON PRAGUE s.r.o. 

 
Ad D) 
Návrh rozhodnutí č.j. MZDR 46054/2021-7/OVZ (rozhodnutí o dočasném povolení 
registrovaných léčivých přípravků) byl ministru zdravotnictví předložen tehdejším 
ředitelem Odboru ochrany veřejného zdraví, a to na základě předchozího pokynu ministra 
zdravotnictví, který vyplynul z jeho jednání s dalšími subjekty, konkrétně Státním ústavem 
pro kontrolu léčiv, Českou vakcinologickou společností ČLS JEP a Národním institutem 
pro zvládání pandemie, a to v kontextu stávající epidemiologické situace. Doplňujeme  
a zdůrazňujeme, že předmětným rozhodnutím, řádně odůvodněným a obsahujícím 
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informace o stanoviscích vybraných subjektů, tak bylo umožněno dané očkování, které 
bylo a je zcela na dobrovolné bázi.  
 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 


