
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 15. března 2020 č. 223 

 
o udělení výjimky podle § 29 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění na pořízení ochranných prostředků v souvislosti                     
s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 

způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2   
 

Vláda 

I. bere na vědomí informace uvedené v části II materiálu čj. ; 

II. schvaluje  

1. výjimku pro předsedu Správy státních hmotných rezerv z povinnosti stanovené 
usnesením vlády České republiky ze dne 22. března 2017 č. 208 bod I. 2, kterým je 
uloženo členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy při 
informování vlády o nadlimitních veřejných zakázkách zadávaných v jednacím řízení bez 
uveřejnění podle ust. § 63 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, nebo před uzavřením smlouvy o nadlimitní veřejné zakázce, na kterou je 
aplikována výjimka podle § 29 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
předkládat stanovisko Pracovní skupiny pro transparentní veřejné zakázky,  
a to pro veškeré veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění nebo při 
využití postupu dle § 29 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění 
COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2; 

2. podle ust. § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, výjimku pro předsedu 
Správy státních hmotných rezerv z podmínky trvalé nepotřebnosti podle § 21 odst. 1 
téhož zákona ve vztahu k výše uvedeným osobním ochranným prostředkům; 

III. ukládá předsedovi Správy státních hmotných rezerv  

1. realizovat pořízení ochranných prostředků k řešení a prevenci epidemie onemocnění 
COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2COVID-19, a to i 
prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění, 

2. postupovat podle ust. § 22 odst. 3 ve spojení s ust. § 23 zákona č. 219/2000 Sb.,                     
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů, a po nákupu pořízení ochranných prostředků postupovat dle krizového plánu a 
kaskády priorit, stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a bezplatně redistribuovat 
potřebné prostředky všem dotčeným osobám. 

 

Provede: 
předseda Správy státních hmotných rezerv 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 


