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ROZHODNUTÍ 
hejtmana Libereckého kraje 

o povinnosti dodávat výrobky za nouzového stavu 

 

č.  4/2020/COV19 

 

Podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o hospodářských opatřeních“) a v 

návaznosti na § 29 odst. 4 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „krizový zákon“), v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 

12. 3. 2020 za použití zmocnění ad. §  21 odst. 5) zákona č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro 

krizové stavy, v platném znění, 

 

ukládám povinnost dodávat výrobky  

Komu: 

Technická univerzita v Liberci 

Sídlo: Liberec I-Staré Město, Studentská 1402/2 

Identifikační číslo: 46747885 

Co: 

Materiál pro výrobu neakreditovaných roušek na ústa (Materiálové složení: Spunbond, výrobce Pegas a.s., 

složený s polypropylenu a polyetylenu. Nanovlákenná vrstva vyrobena na Technické univerzitě v Liberci z 

polyvinylbutyralu metodou střídavého elektrického zvlákňování (AC Electrospinning)) které jsou předmětem 

činnosti dodavatele, a to v množství dle výrobních kapacit dodavatele, s dodávkou Libereckému kraji, U Jezu 

642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508  (dále jen „příjemce“), dle tohoto rozhodnutí se zahájením dodávky od 

17. 03. 2020 od 13:00  a ukončením dodávky do doby trvání krizového stavu. 
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Odůvodnění 

Povinnost dodávat výrobky je nařizována z důvodu naléhavého obecného zájmu neodkladného odvrácení 

nebezpečí ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatel žijících v území Libereckého kraje v souvislosti  

s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky a nemožnosti tuto 

činnost zajistit smluvně, neboť hrozí nebezpečí z prodlení. 

 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání.  

Při poskytování náhrad za omezení vlastnického práva a náhrad věcné škody vzniklé při činnosti orgánů 

provádějících krizová opatření se postupuje podle ustanovení § 35 a § 36 krizového zákona. Peněžní náhradu 

je povinen vyplatit orgán krizového řízení, který o omezení práva nebo uložení povinnosti rozhodl. Peněžní 

náhrada se vyplácí do 6 měsíců od ukončení nebo zrušení krizového stavu, v jehož důsledku vznikl nárok na 

peněžní náhradu. 

Za každý jednotlivý případ nesplnění regulačních opatření lze dle § 25a zákona o hospodářských opatřeních, 

uložit právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu až do výše 5.000.000 Kč.  

Pokud důležité okolnosti brání splnění povinnosti, neprodleně sdělte tuto okolnost k posouzení hejtmanovi kraje 

cestou obecního úřadu obce s rozšířenou působností místně příslušnému místu podnikání. 

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 17. 03. 2020.  

 

 

 

 

Martin Půta  

 

hejtman 

otisk úředního razítka se státním znakem 
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