
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 6. dubna 2021 č. 351 

 
k distribuci osobních ochranných prostředků školám a školským zařízením 

v souvislosti s onemocněním COVID-19  
 
 

Vláda 

I. schvaluje 

1. v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným koronavirem SARS CoV-2 
bezúplatné poskytnutí zdravotnických obličejových masek (roušek) podle zákona 
č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu 12 639 350 kusů 
zdravotnických obličejových masek (roušek) pro potřebu žáků a studentů ve školách 
a školských zařízeních, a to z pohotovostních zásob Správy státních hmotných rezerv 
pro Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy,  

2. zjednodušení způsobu vykázání účetního převodu podle bodu II/2 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; 

II. ukládá 

1. předsedovi Správy státních hmotných rezerv zajistit poskytnutí zdravotnických 
obličejových masek (roušek) podle bodu I/1 tohoto usnesení, 

2. ministru školství mládeže a tělovýchovy převzít zdravotnické obličejové masky (roušky) 
od Správy státních hmotných rezerv a zajistit jejich účetní převod školám a školským 
zařízením,  

3. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra zajistit součinnost při distribuci zdravotnických 
obličejových masek (roušek) podle bodu I/1 tohoto usnesení a podle požadavku ministra 
školství mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Hasičského záchranného sboru ČR, ať již 
v době trvání nouzového stavu či v době trvání stavu pandemické pohotovosti podle 
zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 
a o změně některých souvisejících zákonů, 
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4. hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy poskytovat součinnost při realizaci 
distribuce podle bodu II/3 tohoto usnesení ať již v době trvání nouzového stavu či v době 
trvání stavu pandemické pohotovosti podle zákona č. 94/2021 Sb., 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, 
ministr školství mládeže a tělovýchovy, 
hejtmani, 
primátor hlavního města Prahy 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 


