
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 8. března 2021 č. 276 

 
k pořízení testovacích sad antigenních testů do pohotovostních zásob 
státních hmotných rezerv a jejich poskytnutí a distribuci v souvislosti  

s onemocněním COVID-19 školám a školským zařízením 
 

Vláda 

I. bere na vědomí možnosti zajištění screeningového testování na COVID-19 ve školách 
při jejich postupném otevírání, obsažené v části III materiálu čj. 253/21; 

II. schvaluje  

1. vytvoření, respektive doplnění státních hmotných rezerv o pohotovostní zásoby v podobě 
sad antigenních testů určených pro samotestování v celkovém cílovém rozsahu                   
7 654 450 ve prospěch Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a to za účelem 
nezbytných dodávek do podpory škol a školských zařízení, zejména v případech, kdy 
školy a školská zařízení nebudou mít možnost si zajistit sady antigenních testů určených 
pro samotestování obvyklým způsobem, 

2. zjednodušení způsobu vykázání účetního převodu podle bodu III/2c tohoto usnesení 
v účetnictví a výkaznictví Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy; Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy není povinno vykazovat IČO přebírajících škol a 
školských zařízení; 

III. ukládá  

1. předsedovi Správy státních hmotných rezerv 

a) zajistit vytvoření pohotovostních zásob v rozsahu 7 654 450 sad antigenních testů 
určených pro samotestování ve prospěch Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a 
to z převodu z Ministerstva vnitra ve výši 2 654 450 sad podle usnesení vlády ze dne                 
5. března 2021 č. 250 a nákupem formou veřejné zakázky s využitím všech možností 
zákona o zadávání veřejných zakázek, 

b) zajistit průběžné uvolňování vytvořené pohotovostní zásoby sad antigenních testů 
určených pro samotestování pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a to pro 
účely zajištění potřeb škol a školských zařízení, až do okamžiku ukončení školního roku 
2020/2021 v souladu s Metodikou pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace a 
vydané testy již nedoplňovat, 

c) na pořízení pohotovostních zásob podle bodu III/1a tohoto usnesení využít finanční 
prostředky vyčleněné podle usnesení vlády ze dne 18. května 2020 č. 549 a usnesení 
vlády ze dne 27. července 2020 č. 808,  
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2. ministru školství, mládeže a tělovýchovy  

a) aktualizovat plán nezbytných dodávek v rámci krizového plánu Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy tak, aby zohledňoval výše uvedené udržování pohotovostních 
zásob státních hmotných rezerv, 

b) vypracovat technickou specifikaci sad antigenních testů určených pro samotestování ve 
spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a neprodleně ji předat Správě státních hmotných 
rezerv, 

c) převzít pohotovostní zásoby od Správy státních hmotných rezerv a zajistit účetní převod 
shora uvedených sad testů školám a školským zařízením, 

3. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra zajistit součinnost při distribuci a skladování 
testů, ať již v době trvání nouzového stavu či v době trvání stavu pandemické pohotovosti 
podle zákona č. 94/2021 Sb., zákona o mimořádných opatřeních při epidemii 
onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, 

4. hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy zajistit součinnost při distribuci testů, ať 
již v době trvání nouzového stavu či v době trvání stavu pandemické pohotovosti podle 
zákona č. 94/2021 Sb., zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění 
COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů. 

Provedou: 
předseda Správy státních hmotných rezerv,  
1. místopředseda vlády a ministr vnitra, 
ministři školství, mládeže a tělovýchovy, 
zdravotnictví 
hejtmani, 
primátor hlavního města Prahy 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 


