
Zlínský krai 

u 
Jiří Čunek 

hejtman 

ROZHODNUTÍ 

hejtmana Zlínského kraje č. 7 

Ve Zlíně dne 26. 3. 2020 
KUZL 22802/2020 

Rozhodnutím hejtmana Zlínského kraje č. 6 ze dne 23. března 2020 byla v souladu s ustanovením 
§ 21 odst. 2) písm. b) zákona č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, v platném 
znění nařízena 

komu: 

ARRIVA MORAVA a.s. 
Vítkovická 3133/5 
702 00 Ostrava 
ICO 25827405 

ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. 
Tř. Maršála Malinovského 87 4 
686 01 Uherské Hradiště 
ICO 27752968 

ČSAD Vsetín a.s. 
Ohrada 791 
755 01 Vsetín 
ICO 45192120 

KRODOS BUS a.s. 
Skopalíkova 2385/45 
767 01 Kroměříž 
ICO 26950529 

české dráhy, a.s. 
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 
110 00 Praha 
ICO 70994226 

ARRIVA vlaky s.r.o. 
Křižíkova 148/34 
186 00 Praha 
ICO 28955196 



v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou CR dne 12.3.2020 za použití zmocnern 
ad.§ 21 odst. 5) zákona č. 241/200 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, v platném znění 
(dále jen „zákon o hospodářských opatřeních"), regulační opatření v dopravě, a to na dobu 
od 24. 03. 2020 06:01 hod. do 26. 03. 2020 23:59 hod. 

Tímto rozhodnutím se mění doba, na kterou byla regulační opatření vyhlášena takto: 

Regulační opatření v rozsahu uvedeném v Rozhodnuti hejtmana Zlínského kraje č. 6 
ze dne 23. března 2020 se vyhlašují na dobu od 24. 03. 2020 06:01 hod. do 29.3.2020 23:59 hod. 

Odůvodnění 

Důvodem k vyhlášení tohoto nařízení hejtmana je přetrvávající ohrožení zdraví obyvatelstva 
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území Ceské 
republiky. 

Poučení 

1. Při úhradě nákladů spojených s použitím regulačního opatření, včetně zvýšených nákladů, 
které by právnické nebo podnikající fyzické osobě jinak nevznikly, se postupuje podle 
ustanovení§ 21 odst. 4 zákon o hospodářských opatřeních. 

2. Za nesplnění regulačních opatření vyhlášených ve správním obvodu Zlínského kraje může 
být uložena pokuta podle§ 25 odst. 2 a§ 25a odst. 2) zákona o hospodářských opatřeních: 

a. právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě až do výše 5.000.000,- Kč, 

b. fyzické osobě až do výše 20.000,- Kč. 

3. Za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu se horní hranice pokuty uvedené v bodě 3. 
poučení zvyšuje na dvojnásobek. 

4. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne 26.3.2020 20:00 hod. 

/ 


