
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 5. října 2020 č. 991 

 
k distribuci ochranných pomůcek v souvislosti s onemocněním COVID-19 

pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům 
 

Vláda 

I. schvaluje poskytnutí osobních ochranných prostředků v rozsahu až 
2.900.000 kusů respirátorů typu FFP2 ze zásob Ministerstva vnitra, a to pro potřebu 
pedagogických a nepedagogických pracovníků; 

II. bere na vědomí úpravu množství převáděných osobních ochranných prostředků na 
Správu státních hmotných rezerv oproti materiálu čj. 1016/20 Schválení postupu 
Ministerstva vnitra při převodu osobních ochranných prostředků na Správu státních 
hmotných rezerv a povolení výjimky podle § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb.                        
z podmínky trvalé nepotřebnosti movitého majetku, ve vazbě na usnesení vlády ze dne                      
9. září 2020 č. 911, a to ponížením převodu na Správu státních hmotných rezerv až 
o 2.900.000 kusů respirátorů typu FFP2; 

III. ukládá 

1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra 

a) vydat rozhodnutí v souladu s ustanovením § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majet-
ku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o majetku státu“), 

b) zajistit distribuci ochranných pomůcek v souvislosti s onemocněním COVID-19 
způsobené koronavirem SARS-CoV-2 pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům 
škol a školských zařízení na celém území České republiky, a to prostřednictvím 
Hasičského záchranného sboru ČR na distribuční místa v krajích a v hlavním městě 
Praze, 

2. předsedovi Správy státních hmotných rezerv 

a) zajistit dokoupení osobních ochranných prostředků poskytnutých podle bodu I tohoto 
usnesení a při zadávání veřejných zakázek využít všech možností zákona o zadávání 
veřejných zakázek, 

b) řešit finanční zajištění dokoupení osobních ochranných prostředků podle bodu III/2a 
tohoto usnesení z finančních prostředků vyčleněných podle usnesení vlády ze dne 18. 
května 2020 č. 549 a ze dne 27. července 2020 č. 808, 

3. ministru školství, mládeže a tělovýchovy poskytovat 1. místopředsedovi vlády a ministru 
vnitra, hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy součinnost při realizaci bodu III/1b 
tohoto usnesení, 
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4. hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy zajistit distribuci ochranných pomůcek do 
škol a školských zařízení působících na jejich území z distribučních míst podle bodu 
III/1b tohoto usnesení; 

IV. povoluje v souladu s ustanovením § 21 odst. 2 zákona o majetku státu, výjimku 
z podmínky trvalé nepotřebnosti podle § 21 odst. 1 uvedeného zákona ve vztahu 
k movitým věcem ve vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit Ministerstva 
vnitra, konkrétně se jedná až o 2.900.000 ks (slovy dvamilionydevětsettisíc kusů) 
respirátorů typu FFP2, a to pro potřebu pedagogických a nepedagogických pracovníků 
s tím, že nespotřebované množství osobních ochranných prostředků uvolněných podle 
tohoto usnesení bude převedeno do rezerv Správy státních hmotných rezerv. 

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


