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Podnět k zahájení státního dozoru 

Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví ČR vede na území České republiky reklamní kampaň propagující očkování proti  
onemocnění Covid-19, mimo jiné mezi nezletilými dětmi. 

Vzhledem  k tomu,  že  cílem  kampaně  je  propagace  konkrétního  zdravotnického  úkonu  –  očkování,  komerčním 
zdravotnickým  prostředkem,  lze  tuto  kampaň  považovat  za  reklamu  na  očkování.  Ve  vztahu  k dětem  je  navíc  nutné 
upozornit,  že na českém trhu existuje jediný prostředek, který by bylo možné pro takové očkování použít, a to výrobek  
Comirnaty výrobce Pfizer, BioNTech. 

Součástí této kampaně je také sdělení, které Ministerstvo zdravotnictví uvedlo na jím provozované webové stránce: 

https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19

„Nezletilí zájemci o očkování, kteří jsou starší 16 let, nemusí k aplikaci očkování dorazit v doprovodu zákonného zástupce. 
Sám nezletilý zájemce může udělit informovaný souhlas s očkováním (výjimku tvoří pouze osoby se sníženým intelektem). 
Souhlas nemusí být písemný, očkovací místo si jeho písemnou formu ovšem může vyžádat.“ 

Takové sdělení není pravdivé, je zavádějící a naplňuje tak znaky klamavé reklamy.  

Kromě  uvedeného  pak  Ministerstvo  zdravotnictví  ČR  záměrně  uvádí  k propagaci  očkování  další  nepravdivé,  či  dosud 
vědecky neprokázané informace, jako např., že imunita získaná očkováním je silnější a dlouhodobější, než imunita získaná  
proděláním nemoci. 

Ministerstvo zdravotnictví při propagaci očkování záměrně zatajuje možné nežádoucí účinky očkovacích vakcín, zejm.: 

- Anafylaktická reakce
- Akutní periferní paralýza n. facialis
- Trombóza
- Trombocytopenie 
- Myokarditida u mladých!
- Lymfadenopatie
- Somnolence
- Závrať
- Artralgie
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- Myalgie
- Pyrexie
- Zimnice
- Bolest hlavy
- Orofaryngeální bolest
- Bolest v končetinách
- Bolest zad
- Nauzea
- Zvracení, průjem
- Hypersenzitivní reakce (vyrážka, pruritus, urtikarie, angioedém)
- Insomnie
- Malátnost
- Astenie
- Třes
- Kašel, kýchání
- Hyperhidróza
- Bolest v končetině, bolest v místě injekce, svědění v místě injekce

Důkazy: 

- Souhrn údajů o přípravku Comirnaty (Pfizer/BioNTech) - https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-
information/comirnaty-epar-product-information_cs.pdf

- Souhrn údajů o přípravku Vaxzevria (AstraZeneca) - https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-
information/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-product-information_cs.pdf

- Souhrn údajů o přípravku Janssen (Johnson Johnson) - https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-
information/covid-19-vaccine-janssen-epar-product-information_cs.pdf
Marshall  M.  et  al.  SymptomaticAcuteMyocarditis  in  SevenAdolescentsFollowingPfizer-BioNTech  COVID-19 
Vaccination.  Pediatrics.  2021  Jun  4.  PMID: 34088762.  DOI: 10.1542/peds.2021-052478 - 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34088762/

Propagace očkování je vedena hlavním motivem, kterým je nebezpečí  z rozšíření nemoci Covid-19, ohrožení  zdraví a 
životů. Jako hlavní prostředek tak kampaň využívá zejména strach o vlastní zdraví a vlastní život, včetně dětí a strach o 
zdraví a život blízkých. Současně se snaží přenést odpovědnost za úmrtí způsobená nemocí Covid-19 na osoby, které se  
očkovat nenechávají. 

Dle § 7 odst. b) zák. č. 40/1995 Sb. je Státní ústav pro kontrolu léčiv orgánem příslušným k výkonu dozoru nad dodržováním 
zákona  pro reklamu na  humánní  léčivé  přípravky,  na  lidské  tkáně  a  buňky,  na  zdravotnické  prostředky  a  diagnostické 
zdravotnické prostředky in vitro a sponzorování v této oblasti, s výjimkou působnosti podle písmena a); Státní ústav pro 
kontrolu léčiv je dále orgánem příslušným k výkonu dozoru nad dodržováním čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady  
(EU) 2017/745 42) v rozsahu, v jakém se týká reklamy na zdravotnické prostředky. 

Dle § 2 odst. 1 je zakázána mimo jiné reklama, která je nekalou obchodní praktikou.

Dle § 2 odst. 3 Reklama nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodů  
rasy,  pohlaví  nebo  národnosti  nebo  napadat  náboženské  nebo  národnostní  cítění,  ohrožovat  obecně  nepřijatelným 
způsobem  mravnost,  snižovat  lidskou  důstojnost,  obsahovat  prvky  pornografie,  násilí  nebo  prvky  využívající  motivu 
strachu. Reklama nesmí napadat politické přesvědčení.

Podatel se domnívá, že reklamní kampaň Ministerstva zdravotnictví ČR je právě nekalou obchodní praktikou, neboť využívá 
klamných sdělení, zatajuje skutečnosti, které by mohly zájemce o očkování odradit a vyzdvihuje naopak pozitiva, která jsou 
ale pouhou spekulací. 
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Podatel  se dále domnívá,  že kampaň Ministerstva zdravotnictví  ČR využívá jako svůj  hlavní  prostředek strach ze šíření  
nakažlivé nemoci, čímž vytváří na obyvatelstvo nepřípustný nátlak, aby očkování podstoupili a de facto tak potírá a ignoruje  
všeobecně deklarovanou dobrovolnost očkování. 

Pokud  kampaň  v podstatě  již  názvem  „Udělejme  tečku  za  koronavirem“  naznačuje,  že  když  se  necháme  očkovat, 
koronavirus  zmizí, tak vyvolává, nebo minimálně může vyvolávat, u některých lidí, dojem, že očkování  zaručuje vymýcení 
koronaviru.  Na obdobnou notu jediné možné zázračné cesty hraje např. vystoupení  prof.  Pafka v této kampani,  pokud  
veřejně v reklamním spotu prohlašuje, že očkování je „jediná“ cesta, jak zabránit  předmětnému onemocnění.  

Ze spotřebitelského pohledu reklamní spoty a billboardy kampaně propagující očkování proti onemocnění Covid-19 vnímat i  
jako agresivní  obchodní  praktiku, pokud záměrně akcentují  únavu, teplákovou nudu,  práci  z obýváku atd.,  tím odvádějí 
pozornost od informací  podstatných pro úsudek a rozhodnutí spotřebitele ve vztahu k očkování,  kterými jsou pravdivé  
informace o účinnosti, nežádoucích účincích, zřejmě i to, že se očkuje vakcínami v  klinickém hodnocení. V kampani zcela 
absentuje obvyklé poučení spotřebitelů o tom, že je vhodné se před očkováním poradit o vhodnosti podstoupení očkování 
se svým lékařem, jak bývá v obdobných případech obvyklé.  

Podatel proto tímto dává podnět k zahájení státního dozoru ve věci reklamní kampaně České republiky - Ministerstva 
zdravotnictví  ČR  propagující  očkování  proti  onemocnění  Covid-19  a  současně  si  dovoluje  požádat  o  vyrozumění  o 
výsledku státního dozoru. 

_______________________________
JUDr. Tomáš Nielsen, advokát a společník
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