
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 18. března 2021 č. 302 

 
k distribuci testů pro vyšetření přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV2 

 
Vláda 

I. schvaluje záměr použití dále určeného počtu testů pořízených Ministerstvem vnitra na 
základě usnesení vlády č.170/2021 a to pro pravidelné testování na přítomnost viru 
COVID-19 ve školách a školských zařízeních, v nichž je vykonávána nezbytná péče  
o děti ve věku od 2 do 10 let podle usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 212, ve 
znění usnesení vlády ze dne 15. března 2021 č. 292 a ve znění usnesení vlády  
ze dne 18. března 2021 č. 300; 
 

II. ukládá  

1. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra realizovat operativně distribuci testů  
v počtu 80 000 ks školským zařízením podle bodu II 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. předsedovi Správy státních hmotných rezerv, aby ve lhůtě do 3 pracovních dnů 
převzal od Ministerstva vnitra prostředky pro  plošné a pravidelné testování na přítomnost 
viru COVID-19 v počtu 2 574 450 ks určené jako pohotovostní zásoby Ministerstva 
školství mládeže a tělovýchovy podle usnesení vlády ze dne 5. března 2021 č. 250; 

III. mění usnesení vlády ze dne 15. února 2021 č. 170 ve znění usnesení vlády  
ze dne 5. března 2021 č. 250 tak, že: 

1. v bodě IV/2 se text „za účelem jejich převodu do pohotovostních zásob Správy státních 
hmotných rezerv pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 2 654 450 ks.“ 
nahrazuje textem „za účelem jejich převodu do pohotovostních zásob Správy státních 
hmotných rezerv pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 2 574 450 ks.“, 

2. v bodě IV se doplňuje odst. 3, který zní „3. 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 Ministerstvo vnitra z podmínky trvalé nepotřebnosti podle § 21 
odst. 1 téhož zákona ve vztahu k výše uvedeným testům za účelem jejich převodu na 
školy a školská zařízení, v nichž je vykonávána nezbytná péče o děti ve věku od 2 do 10 
let podle usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 212, ve znění usnesení vlády ze dne 
15. března 2021 č. 292 a ve znění usnesení vlády ze dne 18. března 2021 č. 300; a to  
v počtu 80 000 ks.“ 

Provedou: 
1. místopředseda vlády a ministr vnitra, 
předseda Správy státních hmotných rezerv 

 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 


