
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 5. března 2021 č. 250 

 
o přípravě mimořádného opatření o zavedení povinného testování zaměstnanců 

veřejného sektoru na přítomnost onemocnění COVID-19 
 

Vláda 

I. bere na vědomí Závěry a doporučení k testování zaměstnanců veřejného sektoru 
obsažené v části III materiálu čj. 240/21; 

II. mění usnesení vlády ze dne 15. února 2021 č. 170, k zabezpečení nákupu a distribuce 
testů pro plošné a pravidelné testování na přítomnost viru COVID-19 ve školách pro 
pilotní období, tak, že 

1. bod II/2 se zrušuje, 

2. v bodě III/2 se text „shora uvedených testů pro účely testování žáků a studentů 
základních, středních a vyšších odborných škol a zaměstnanců škol za účelem zajištění 
prezenčního vzdělávání v pilotním období“ nahrazuje textem „testů pro účely testování 
žáků a studentů základních, středních a vyšších odborných škol za účelem zajištění 
prezenčního vzdělávání a pro regulované zaměstnance placené ze státního rozpočtu“, 

3. v bodě III/3 se text „potřebného počtu shora uvedených testů ve smyslu v bodu I/1 tohoto 
usnesení a zajištění jejich distribuce“ nahrazuje textem „testů pro účely testování žáků a 
studentů základních, středních a vyšších odborných škol za účelem zajištění prezenčního 
vzdělávání a pro regulované zaměstnance placené ze státního rozpočtu“, 

4. bod IV nově zní  

„IV. povoluje 

1. 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 distribuce do organizačních složek státu a státních 
příspěvkových organizací ve výši 1 milion ks, 

2. 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 do pohotovostních zásob Správy státních 
hmotných rezerv pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 2 654 450 ks.“; 

III. ukládá ministru zdravotnictví ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra 
zpracovat a předložit vládě k předchozímu souhlasu mimořádné opatření vydané podle  
§ 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona  
č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a  
o změně některých souvisejících zákonů, postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 
zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně 
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obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené novým 
koronavirem SARS-CoV-2, jímž uloží správním úřadům a zaměstnavatelům, kteří 
zaměstnávají zaměstnance vyjmenované v části 1) Závěrů a doporučení k testování 
zaměstnanců veřejného sektoru povinnost zajistit pravidelné testování svých 
zaměstnanců na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 ve frekvenci a za podmínek 
uvedených v Závěrech a doporučení k testování zaměstnanců veřejného sektoru a dále 
uloží zaměstnancům vyjmenovaným v části 1) Závěrů a doporučení k testování 
zaměstnanců veřejného sektoru se podrobit testu na přítomnost antigenu viru SARS-
CoV-2 ve frekvenci a za podmínek uvedených v Závěrech a doporučení k testování 
zaměstnanců veřejného sektoru. 

Provedou: 
1. místopředseda vlády a ministr vnitra, 
ministr zdravotnictví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r.  
předseda vlády 


