USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 27. července 2020 č. 808
o analýze schopností českého průmyslu zabezpečit výrobu osobních ochranných
prostředků a zdravotnických prostředků z tuzemských zdrojů
Vláda
I.

bere na vědomí analýzu schopností českého průmyslu zabezpečit výrobu osobních
ochranných prostředků a zdravotnických prostředků z tuzemských zdrojů, obsaženou
v části III materiálu čj. 892/20;

II. schvaluje
1. uvolnění finančních prostředků v roce 2020 z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní
správa, položka Vládní rozpočtová rezerva do výše 1 500 000 000 Kč do rozpočtové
kapitoly Správa státních hmotných rezerv na pořízení a ochraňování státních hmotných
rezerv - osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků v rozsahu
zbývajících požadavků na jejich pořízení ve smyslu části III bodu 4 usnesení vlády
ze dne 18. května 2020 č. 549 (část III materiálu čj. 497/20),
2. změnu systemizace účinnou od 1. října 2020 ve Správě státních hmotných rezerv
spočívající v navýšení 3 služebních a 4 pracovních míst,
3. podle naplněnosti početního stavu ve Správě státních hmotných rezerv navýšení objemu
prostředků na platy a s nimi souvisejících výdajů pro rok 2020 do výše 1 057 000 Kč
s trvalým vlivem,
III. ukládá
1. předsedovi Správy státních hmotných rezerv
a) pořídit do státních hmotných rezerv osobní ochranné prostředky, zdravotnické prostředky
a dezinfekci na ruce a povrchy podle části III materiálu čj. 892/20 zadáním veřejné
zakázky/zakázek podle zákona o zadávání veřejných zakázek, a to v rozsahu podle bodu
II/1 tohoto usnesení,
b) pokračovat v zadávání veřejných zakázek podle bodu III/4 usnesení vlády
ze dne 18. května 2020 č. 549 a při zadávání využít všech možností zákona o zadávání
veřejných zakázek,
c) předkládat místopředsedkyni vlády a ministryni financí podle bodu II/1 tohoto usnesení
žádosti o provedení rozpočtových opatření,
d) uplatnit při přípravě návrhu rozpočtu Správy státních hmotných rezerv na rok 2021 a
další roky požadavek na finanční zajištění ochraňování a obměny pořízených osobních
ochranných prostředků, zdravotnických prostředků a dezinfekce na ruce a povrchy,
e) předložit 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra návrh změny systemizace služebních
a pracovních míst u Správy státních hmotných rezerv podle bodu II/2 tohoto usnesení,

2. místopředsedkyni vlády a ministryni financí
a) provádět na základě žádostí podle bodu III/1c tohoto usnesení rozpočtová opatření,
b) zajistit finanční prostředky na platy a s nimi související výdaje podle bodu II/3 tohoto
usnesení,
3. místopředsedovi vlády a ministru průmyslu a obchodu a dopravy ve spolupráci
s 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a ministrem zdravotnictví aktualizovat
nejpozději do 31. srpna 2020 pro druhou fázi technickou specifikaci pořizovaných
osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků, které jsou nezbytné
k zamezení šíření epidemiologické situace způsobené onemocněním COVID-19 v České
republice,
4. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra zpracovat na základě žádosti podle bodu III/1e
tohoto usnesení návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst,
5. ministru zdravotnictví zajistit do 31. srpna 2020 převedení nespotřebovaných výdajů
v kapitole Ministerstvo zdravotnictví účelově určených na výdaje spojené s epidemií
COVID-19 v souladu s bodem II/3 usnesení vlády ze dne 18. května 2020 č. 549 do
kapitoly Správa státních hmotných rezerv,
6. členům vlády a vedoucím ústředních správních úřadů bezúplatně převést Správě
státních hmotných rezerv právo hospodaření k osobním ochranným prostředkům a
zdravotnickým prostředkům přesahujícím dvouměsíční zásobu resortu uvedenou
v části III materiálu čj. 497/20 schváleného usnesením vlády ze dne 18. května 2020
č. 549, v termínu do 31. srpna 2020;
IV. mění usnesení vlády
1. ze dne 9. března 2020 č. 187 tak, že zrušuje bod II/2,3,
2. ze dne 23. března 2020 č. 286 tak, že zrušuje bod III.
Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních správních úřadů

Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády
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