Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 375/4
128 01 Praha 2

(datovou schránkou)

Praha 23. 9. 2021

Žadatel:

Ž á d o s t
o poskytnutí informací

Nielsen Legal, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 24793345, sídlo: Kozí 5, 110
00 Praha 1, zástupce: Tomáš Nielsen, jednatel

Vážení,
žádáme Vás tímto v souladu s ust. § 13 a násl. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, o poskytnutí následujících informací:
Dne 22. 9. 2021 vydal portál SeznamZpravy.cz článek, v němž uvádí, že Česko předobjednalo vakcíny proti
onemocnění covid-19 pro děti ve věku od 5 let (viz zde: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cesko-objednalovakcinu-proti-covidu-pro-deti-od-peti-let-ceka-na-schvaleni-175158). V této souvislosti Vás žádáme o následující
informace:
1.

Kdo konkrétně rozhodl o předobjednání vakcíny proti covid-19 určené pro děti ve věku od 5 let?

2.

Kdo konkrétně doporučil očkování dětí od 5 let proti onemocnění covid-19 (zajímají nás osoby – fyzické
i právnické – působící v České republice)?

3.

Má Ministerstvo zdravotnictví nějakou informaci týkající se očkování dětí od 5 let proti nemoci covid-19
od skupiny MeSES? Pokud ano, žádáme o sdělení jejího obsahu a poskytnutí dokumentu, který tuto
informaci obsahuje.

4.

Má Ministerstvo zdravotnictví nějakou informaci týkající se očkování dětí od 5 let proti nemoci covid-19
od České vakcinologické společnosti? Pokud ano, žádáme o sdělení jejího obsahu a poskytnutí
dokumentu, který tuto informaci obsahuje.

5.

Jakou částku vynaloží Česká republika v případě, že bude předobjednávka realizována?

6.

Kdo bude dodavatelem očkovacích látek proti covid-19 pro děti od 5 let v České republice?

7.

Kdo bude distributorem očkovacích látek proti covid-19 pro děti od 5 let v České republice?

8.

Jak dlouho lze očkovací látku skladovat po jejím dodání do České republiky (tj. do jaké doby je nutné ji
použít, aby nedošlo k jejímu znehodnocení)?

9.

Komu je očkovací látka v předobjednaném množství určena (je vytipována určitá skupina dětí, nebo
bude určena komukoliv)?

10. Kdo bude očkování provádět?
11. Jaké přínosy má očkování dětí od 5 let pro jejich zdraví?
12. Jaká rizika má očkování dětí od 5 let pro jejich zdraví?

Žádáme o poskytnutí informací zasláním do mé datové schránky. Za jejich poskytnutí předem děkuji.
S pozdravem
Nielsen Legal, advokátní kancelář, s.r.o.
Tomáš Nielsen, jednatel

