
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 14. února 2021 č. 144 

 
o zajištění a poskytování státních hmotných rezerv k řešení dopadů pandemie 
onemocnění COVID-19 po ukončení nouzového stavu a informace o průběhu 

uvolňování osobních ochranných prostředků, zdravotnických prostředků  
a dezinfekce a stavu jejich zásob ve státních hmotných rezervách 

 

Vláda 

I. bere na vědomí zajištění a poskytování státních hmotných rezerv k řešení dopadů 
pandemie onemocnění COVID-19 po ukončení nouzového stavu a informace o průběhu 
uvolňování osobních ochranných prostředků, zdravotnických prostředků a dezinfekce a 
stavu jejich zásob ve státních hmotných rezervách, obsažené v části III materiálu             
čj. 154/21; 

II. schvaluje, aby Správa státních hmotných rezerv poskytovala po ukončení nouzového 
stavu k podpoře činnosti související s řešením dopadů pandemie onemocnění COVID-19 
bezplatně pro celé území České republiky ze státních hmotných rezerv 

1. osobní ochranné prostředky (dále jen „OOP“), zdravotnické prostředky (dále jen „ZP“) a 
dezinfekci po dobu 6 měsíců od skončení nouzového stavu předáním do spotřeby 
a trvalého využití, a to správním úřadům, orgánům územní samosprávy, základním 
složkám integrovaného záchranného systému a nasazeným silám Armády České 
republiky, které se podílejí na řešení dopadů pandemie onemocnění COVID-19, 
postupem stanoveným v bodě III/2 tohoto usnesení, 

2. zdravotnická lůžka formou výpůjčky správním úřadům, orgánům územní samosprávy na 
dobu až 12 měsíců od skončení nouzového stavu, 

3. plicní ventilátory a přístroje pro podporu plicních funkcí a okysličování krve formou 
výpůjčky správním úřadům, orgánům územní samosprávy na dobu až 12 měsíců od 
skončení nouzového stavu, 

4. hmotné rezervy po dobu 6 měsíců od skončení nouzového stavu pro potřeby základních 
složek integrovaného záchranného systému a Armády České republiky při plnění 
opatření na postiženém území, 

5. pohotovostní zásoby (mimo OOP, ZP a dezinfekce, zdravotnických lůžek a přístrojů pro 
podporu plicních funkcí a okysličování krve) a zásoby pro humanitární pomoc, a to 
správním úřadům, orgánům územní samosprávy, základním složkám integrovaného 
záchranného systému a nasazeným silám Armády České republiky, které se podílejí na 
řešení dopadů pandemie onemocnění COVID-19, formou výpůjčky na dobu až 6 měsíců 
od skončení nouzového stavu; 
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III. ukládá  

1. orgánům krizového řízení uplatňovat požadavky na poskytnutí státních hmotných rezerv 
v souladu s Metodikou pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace podle usnesení 
vlády ze dne 7. prosince 2020 č. 1275, 

2. předsedovi Správy státních hmotných rezerv 

a) předkládat neprodleně vládě České republiky ke schválení návrhy na uvolnění 
jednotlivých druhů OOP, ZP a dezinfekce, a to podle požadavků předložených Správě 
státních hmotných rezerv po dobu 6 měsíců od skončení nouzového stavu v souladu 
s metodikou uvedenou v bodě III/1 tohoto usnesení,     

b) realizovat bezplatné poskytování OOP, ZP a dezinfekce ze státních hmotných rezerv 
na základě rozhodnutí vlády České republiky, 

c) ve spolupráci s věcně příslušnými ústředními správními úřady zajistit poskytování 
státních hmotných rezerv podle bodu II tohoto usnesení, 

d) ve spolupráci s ministrem zdravotnictví, 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra, 
místopředsedou vlády, ministrem průmyslu a obchodu a ministrem dopravy a ministryní 
spravedlnosti předložit vládě do 3 měsíců od skončení nouzového stavu návrh na 
zajištění efektivní obměny a spotřeby OOP, ZP a dezinfekce pořízených do státních 
hmotných rezerv.  

Provedou: 
členové vlády,  
vedoucí ústředních správních úřadů, 
předseda Správy státních hmotných rezerv, 
hejtmani 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 


