
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 26. března 2021 č. 317 

 
k pořízení testovacích sad antigenních testů na přítomnost onemocnění COVID-19  

za účelem samotestování zaměstnanců státního sektoru  
 

Vláda 

I. schvaluje pořízení testovacích sad antigenních testů na přítomnost onemocnění COVID-
19 do majetku Správy státních hmotných rezerv v množství 1 000 000 sad za účelem 
testování zaměstnanců státního sektoru; 

II. ukládá  

1. předsedovi Správy státních hmotných rezerv 

a) zajistit nejpozději do 15. dubna 2021 pořízení testovacích sad antigenních testů dle bodu 
I tohoto usnesení s tím, že budou pořízeny stejné nebo obdobné testy jako byly pořízeny 
pro první fázi samotestování zaměstnanců státního sektoru a že Správa státních 
hmotných rezerv využije výsledky poptávkového řízení realizovaného za účelem nákupu 
antigenních testů pro samotestování pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
podle usnesení vlády ze dne 8. března 2021 č. 276, ve znění usnesení vlády ze dne  
18. března 2021 č. 303, 

b) na pořízení antigenních testů podle bodu II/1 písm. a) tohoto usnesení příslušných kapitol 
státního rozpočtu využít finanční prostředky vyčleněné podle usnesení vlády ze dne  
18. května 2020 č. 549 a usnesení vlády ze dne 27. července 2020 č. 808, 

c) předat příslušným organizačním složkám státu pořízené antigenní testy bodu II/1 písm. 
a) tohoto usnesení na základě předávacích protokolů, které v souladu s § 17 zákona  
č. 219/2000 Sb. budou nabývacím titulem k převodu vlastnického práva na konečné 
uživatele, 

2. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra 

a) předat Správě státních hmotných rezerv neprodleně požadavek na pořízení antigenních 
testů podle bodu I tohoto usnesení v rozdělení na jednotlivé organizační složky státu, 

b) zajistit součinnost prostřednictvím Hasičského záchranného sboru ČR při distribuci, 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; 

III. povoluje podle § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, výjimku pro Správu 
státních hmotných rezerv z podmínky trvalé nepotřebnosti podle § 21 odst. 1 téhož 
zákona ve vztahu k pořízeným testům dle bodu I tohoto usnesení za účelem jejich 
předání organizačním složkám státu; 
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IV. pověřuje Správu státních hmotných rezerv centrálním nákupem testovacích sad 
antigenních testů na přítomnost onemocnění COVID-19 pro potřeby povinného 
samotestování zaměstnanců organizačních složek státu podle požadavků Ministerstva 
vnitra s tím, že pořízení antigenních testů si budou hradit organizační složky státu ze 
svých rozpočtových prostředků. 

Provedou: 
předseda Správy státních hmotných rezerv,  
1. místopředseda vlády a ministr vnitra, 
místopředsedkyně vlády a ministryně financí, 
ministři a vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r.  
předseda vlády 


