
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 18. května 2020 č. 549 

 
o návrhu na vytvoření státních hmotných rezerv pro zajištění osobních ochranných 

prostředků a zdravotnických prostředků za krizových stavů  
a o změně usnesení vlády ze dne 30. března 2020 č. 349 k zajištění nákupu 

ochranných prostředků a dalšího vybavení Ministerstvem zdravotnictví 
 

Vláda 

I. bere na vědomí,   

1. že finanční prostředky, které byly v roce 2020 převedeny do kapitoly Ministerstva vnitra 
z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva podle 
usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 245, usnesení vlády ze dne 23. března 2020     
č. 296 a usnesení vlády ze dne 30. března 2020 č. 340 účelově určené na výdaje 
spojené s epidemií COVID-19, nejsou spotřebovány,  

2. že finanční prostředky, které byly v roce 2020 převedeny do kapitoly Ministerstva 
zdravotnictví z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva 
podle usnesení vlády ze dne 13. března 2020 č. 206, unesení vlády ze dne 15. břez-                     
na 2020 č. 224 a usnesení vlády ze dne 30. března 2020 č. 349 účelově určené na 
výdaje spojené s epidemií COVID-19, nejsou spotřebovány; 

II. schvaluje 

1. doplnění státních hmotných rezerv o osobní ochranné prostředky a zdravotnické 
prostředky,  

2. použití nespotřebovaných výdajů v kapitole Ministerstvo vnitra účelově určených na 
výdaje spojené s epidemií COVID-19 na nákup osobních ochranných prostředků a 
zdravotnických prostředků a poté předání těchto osobních ochranných prostředků a 
zdravotnických prostředků Správě státních hmotných rezerv, 

3. převod a použití nespotřebovaných výdajů v kapitole Ministerstvo zdravotnictví účelově 
určených na výdaje spojené s epidemií COVID-19 do výše 600 000 tis. Kč v kapitole 
Správa státních hmotných rezerv ke stejnému účelu, 

4. změnu usnesení vlády ze dne 30. března 2020 č. 349 k zajištění nákupu ochranných 
prostředků a dalšího vybavení Ministerstvem zdravotnictví tak, že v bodu I se slova „do 
celkové výše 3 000 mil. Kč“ nahrazují slovy „do celkové výše 1 757 210,618 tis. Kč“, 

5. uvolnění finančních prostředků v roce 2020 z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní 
správa, položka Vládní rozpočtová rezerva do výše 1 242 789,382 tis. Kč do rozpočtové 
kapitoly Správa státních hmotných rezerv na pořízení státních hmotných rezerv, 

6. pověření Správy státních hmotných rezerv centrálním nákupem osobních ochranných 
prostředků a zdravotnických prostředků pro potřeby organizačních složek státu pro 
období mimo krizový stav; 

 



2 

 

 

III. ukládá 

3. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra zajistit vydání metodického doporučení všem 
zpracovatelům krizových plánů a plánů krizové připravenosti subjektů kritické 
infrastruktury tak, aby do jimi vedených plánovacích krizových dokumentací byly 
neprodleně zapracovány materiální požadavky podle poznatků získaných na základě 
současné krizové situace, a to v termínu do 25. května 2020,  

4. místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a dopravy ve spolupráci 
s 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra, ministryní práce a sociálních věcí 
a ministrem zdravotnictví vypracovat specifikaci osobních ochranných prostředků 
a zdravotnických prostředků a tuto specifikaci v termínu do 25. května 2020 zveřejnit na 
webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu,  

5. členům vlády a vedoucím jiných ústředních správních úřadů  

a) aktualizovat konkrétní postupy a opatření uvedené v krizových plánech úřadů na základě 
typového plánu „Epidemie-hromadné nákazy osob“ s důrazem na zajištění osobních 
ochranných prostředků a zdravotnických prostředků ze systému státních hmotných 
rezerv, a to podle požadavků a v množství nepřesahujícím jeho limity stanovené                 
v části III materiálu čj.497/20, a to do 1. června 2020, 

b)  uplatnit za své úřady požadavky na pořízení osobních ochranných prostředků 
a zdravotnických prostředků do státních hmotných rezerv u Správy státních hmotných 
rezerv, a to v termínu do  8. června 2020, 

6. předsedovi Správy státních hmotných rezerv pořídit bez zbytečného odkladu zadáním 
veřejné zakázky formou otevřeného řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek 
osobní ochranné prostředky a zdravotnické prostředky do státních hmotných rezerv 
podle uplatněných požadavků ministerstev a jiných ústředních správních úřadů, 
popřípadě dalších vybraných orgánů veřejné moci, a to v rozsahu 50 % uplatněných 
požadavků, 

7. místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a dopravy ve spolupráci s ministrem 
zdravotnictví a předsedou Správy státních hmotných rezerv zpracovat analýzu 
schopností českého průmyslu zabezpečit výrobu osobních ochranných prostředků a 
zdravotnických prostředků z tuzemských zdrojů a na základě jejích závěrů předložit vládě 
materiál stanovující minimální limity a orientační cílové stavy pro vytvoření hmotných 
rezerv určených k zajištění výroby osobních ochranných prostředků a zdravotnických 
prostředků a navrhující podmínky hospodaření s nimi, a to do 30. června 2020, 

8. ministru zdravotnictví a předsedovi Správy státních hmotných rezerv požádat o prove-
dení rozpočtového opatření podle bodů II/3 tohoto usnesení do 25. května 2020, 

9. předsedovi Správy státních hmotných rezerv předložit místopředsedkyni vlády a 
ministryni financí žádosti o provedení rozpočtových opatření podle bodu II/5 tohoto 
usnesení, 

10. místopředsedkyni vlády a ministryni financí provést na základě žádostí podle bodu III/7 
tohoto usnesení rozpočtová opatření; 

IV. doporučuje guvernérovi České národní banky, hejtmanům, primátorovi hl. města Prahy 
a ředitelům Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace  
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7. aktualizovat konkrétní postupy a opatření uvedené v krizových plánech úřadů na základě 
typového plánu „Epidemie-hromadné nákazy osob“ s důrazem na zajištění osobních 
ochranných prostředků a zdravotnických prostředků ze systému státních hmotných 
rezerv, a to podle požadavků a v množství nepřesahujícím jeho limity stanovené                
v části III materiálu čj. 497/20, a to do 1. června 2020, 

8. uplatnit v souladu s příslušnými právními předpisy za své úřady požadavky na pořízení 
osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků do státních hmotných 
rezerv, a to v termínu do  8. června 2020. 

Provedou: 
členové vlády 
vedoucí ústředních správních úřadů 
 
Na vědomí: 
guvernér ČNB,  
hejtmani, 
primátor hlavního města Prahy,  
ředitelé Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 


