
                                                             
 

 

 AGENTURA VELRYBA, s.r.o. 
Obeciny I 3583 

760 01 Zlín 
IČO: 26910071 

 
    
  
 
 
 
 
Věc: Odstoupení od smlouvy  
 
 
Dne 20. 10. 2021 byla mezi společností AGENTURA VELRYBA, s.r.o., se sídlem Obeciny 3583, 760 01 
Zlín, IČO: 26910071, jako poskytovatelem, a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, 760 
01 Zlín, IČO: 00283924, jako objednatelem, uzavřena smlouva, jejímž předmětem je zajištění kulturního a 
doprovodného programu v rámci akce „Adventní Zlín 2021“ (dále jen „smlouva“).  

Článek IV. smlouvy stanoví právo objednatele odstoupit od smlouvy v případě důvodů hodných zvláštního 
zřetele, tj. mimo jiné i z důvodu doporučení orgánů veřejné moci.  

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje 
pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru 
(označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu 30 dnů od 00:00 hodin 
dne 26. listopadu 2021. V rámci tohoto nouzového stavu vydala Krizové opatření v oblasti maloobchodu a 
služeb od 26. listopadu 2021 od 18.00 hodin. V bodu I/2. zakazuje provozování adventních a vánočních 
trhů (tj. příležitostných trhů zřízených pro předvánoční období) a prodej na nich; tím není dotčen prodej 
vánočních stromků, chvojí, jmelí a s nimi souvisejících produktů a ryb a produktů z nich, 
 
S ohledem na výše uvedené ustanovení smlouvy, vládního rozhodnutí o nouzovém stavu a na základě 
usnesení Rady města Zlína ze dne 22. 11. 2021 - zrušení kulturního a doprovodného programu v rámci akce 
Adventní Zlín 2021 v rozsahu dle aktuálních mimořádných opatřeních s ohledem na epidemiologickou situaci 
a reflektující vydané mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, Vám oznamuji, že objednatel  

odstupuje od shora uvedené smlouvy. 

Podrobnosti o vypořádání práv a povinností z ukončené smlouvy budou obsahem Dohody o vypořádání.  
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