
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 1. listopadu 2021 č. 949 

 
o využití a distribuci testovacích sad antigenních testů na přítomnost onemocnění 

COVID-19 za účelem jejich poskytnutí školám a školským zařízením 
 

Vláda 

I. schvaluje využití 2 621 500 kusů testů určených k samotestování k detekci antigenů 
SARS-CoV_2 z přední části nosu s názvem „SARS-COV-2 Antigen Rapid Test Cassette“ 
pořízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci se Správou 
státních hmotných rezerv na základě usnesení vlády ze dne 6. dubna 2021 č. 352  
a uskladněných ve skladech Správy státních hmotných rezerv, a to za účelem jejich 
poskytnutí školám a školským zařízením pro potřeby zajištění preventivního testování 
dětí a žáků v základním a středním vzdělávání na plošné či regionální (krajské, okresní) 
úrovni; 

II. konstatuje, že převod sad antigenních testů uvedených v bodu I tohoto usnesení na 
konečné uživatele bude realizován v souladu s ustanovením § 22 odst. 3 zákona  
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (dále 
jen „ZMS“) ve veřejném zájmu bezúplatně; 

III. povoluje výjimku Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy z podmínky trvalé 
nepotřebnosti sad antigenních testů uvedených v bodu I tohoto usnesení ve smyslu  
§ 21 odst. 2 ZMS; 

IV. ukládá  

1. ministru zdravotnictví určit na jakém území a v jakých termínech bude provedeno 
preventivní testování dětí a žáků v základním a středním vzdělávání, a předložit za tímto 
účelem vládě ke schválení příslušné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, 

2. ministru školství, mládeže a tělovýchovy zpracovat distribuční seznamy na základě sběru 
požadavků týkajících se nezbytného počtu shora uvedených sad antigenních testů a 
koordinovat distribuci předmětných antigenních testů do území, a to na základě určení 
ministra zdravotnictví podle bodu IV/1 tohoto usnesení vztahujícího se k termínům a 
území testování, 

3. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra zajistit součinnost při distribuci shora 
uvedených antigenních testů prostřednictvím Hasičského záchranného sboru ČR, 
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4. hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy zajistit součinnost při distribuci 
antigenních testů uvedených v bodě I tohoto usnesení. 

Provedou: 
1. místopředseda vlády a ministr vnitra, 
ministr školství, mládeže a tělovýchovy, 
ministr zdravotnictví, 
předseda Správy státních hmotných rezerv, 
hejtmani, 
primátor hlavního města Prahy 
 
 
 
 
 
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. 
místopředsedkyně vlády a ministryně financí 
 

 


