
Zlín Statutární měst
nám. Míru 12, 761 40

statutární město Zlín
sídlem:
zastoupený:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
IČO:
DIČ:

bankovní spojení:
odpovědný útvar:
kontaktní osoba:

dále jen „objednatel"

S00JP018J34T

náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

c, primátor
vedoucí odd. cestovního ruchu

00283924
CZ00283924
ČS, a.s, č.ú. 3048982/0800

hu
vedoucí odd. cestovního ruchu

AGENTURA VELRYBA s.r.o.
sídlem:
zastoupen:
zástupce ve věcech smluvních:
IČO:
DIČ:

Bankovní spojení:

760 01
jednatelem

, jednatel

26910071
CZ26910071
ČSOB Zlín, Č.Ú.: 199448610/0300

Zapsán v obchodním rejstříku u K v Brně, spis. značka C 44801
kontaktní osoba: jednatel

dále jen „poskytovatel*

uzavírají tuto

DOHODU
o sjednání práv a povinností po ukončení
závazků ze Smlouvy na realizaci veřejné

zakázky "Adventní Zlín 2021"

Článek I.

Předmět dohody

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu na realizaci veřejné zakázky "Adventní Zlín 2021"
č. 3200210098 (dále jen „smlouva"), jejímž obsahem je závazek poskytovatele zajistit kulturní
a doprovodný program akce „Adventní Zlín 2021 “ v období od 27.11.2021 do 1.1.2022 včetně
technického zabezpečení (dále také „služby") v rozsahu stanoveném smlouvou a přílohami č. 1,
2 a 3 smlouvy, a závazek objednatele k zaplacení ceny za tyto poskytnuté služby.
Ke dni plánovaného zahájení plnění t.j. k 27. 11. 2021 došlo z důvodů hodných zvláštního
zřetele (protiepidemická opatření) k pozastavení plnění. Protože nebylo možné předvídat vývoj
situace, byl poskytovatel vyzýván postupně k plnění, které bylo možné alespoň v omezené míře
poskytnout a realizovat.
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S ohledem na výše uvedené a trvání protiepidemických opatření, využil objednatel v souladu 
s ČI. IV. smlouvy svého oprávnění odstoupit od smlouvy a uzavírá s poskytovatelem tuto 
dohodu, jejíž obsah je uveden v čl. II. této dohody.

Článek II. 
Obsah dohody

1. Obsahem dohody je vypořádání smluvního vztahu po ukončení závazků ze smlouvy mezi 
smluvními stranami a sjednání postupu při zajišťování účelu původní smlouvy.

2. Poskytovatel měl před zahájením plnění v celém rozsahu předmětu plnění smlouvy smluvně 
zajištěn program a technické zabezpečení, poskytl tedy plnění v rámci požadované agenturní 
činnosti v rozsahu vyčísleném původní smlouvou poníženého ve vztahu k neprovedeným 
činnostem (260.000 Kč bez DPH, DPH 54.600 Kč, 314.600 Kč vč. DPH). Dále, dle pokynu 
objednatele, operativně zajišťoval a poskytoval vhodný způsob plnění dalších požadavků popř. 
jejich variant v návaznosti na aktuální epidemickou situaci (celkem 84.470 Kč bez DPH, DPH 
17.738,70 Kč, 102.208,70 Kč vč. DPH). Částka za agenturní činnosti, soupis a ocenění dalších 
požadavků dle pokynů objednatele tvoří přílohu č. 1 této dohody.

Částka v celkové výši 344.470 Kč bez DPH, DPH 72.338,70 Kč, 416.808,70 Kč vč. DPH bude 
poskytovatelem vyúčtována dle soupisu prací bezodkladně po podpisu této dohody a zaplacena 
do 14 dní od prokazatelného doručení daňového dokladu objednateli. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění je den podpisu dohody oběma smluvními stranami.

3. Zástupce objednatele ve věcech technických potvrdil rozsah účtovaného plnění.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda a obchodně-právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, věznění pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se 
zásadou poctivého obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude 
spor rozhodován u věcně a místně příslušného soudu.

3. Změny dohody mohou být provedeny výhradně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky k 
této dohodě.

4. Dohoda se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží 1 vyhotovení.

5. Poskytovatel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje 
v souladu s Nařízenínn Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje 
budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty 
na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních 
údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/Qdpr.
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6. Účastníci dohody prohlašují, že ujednání obsažená v této dohodě odpovídají jejich pravé a

svobodné vůli a na důkaz toho připojují k dohodě své vlastnoruční podpisy.

Schválení rozpočtu na rok 2021
Doložka dle § 41 z.č.128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
datum a číslojednací: 9. 12. 2021, č. usn. 4/22Z/2021

Schválení uzavření dohody
Doložka dle § 41 z.č.128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
datum a číslo jednací: 20. 12. 2021, č. usn.103/24R/2021

Ve Zlíně dne .... . Ve Zlíně dne

objednatel poskytovatel
A .o.

jednatel

zodpovídá odbor datum příjmení podpis
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Adv^enlní Zlín 2021 - zrušeno
Síaíuíárni mésto Zlin

01.12.2021

vyčístefii storno částek v rámci míšeni a výpovědí smtouvy

prodtátoft:

fs<K«t spoteinosíi

AGENTURA VELRYBA s.r.e

doctavMl • ageniisni

pi»o»v lýia » mteuvjr253 814 Kč - niičani éiiů* za 8 «ih ffiat a pňfina prsOuližni pKrtttlu

260 000.00 K{

tMhnii«c

rvt* a tvétta na c«!« AV eÚBdniaa čisHka34i.3QaKČrfi£rao 10\zc4rili eantr 34 100,00 Kí

paili«n9!s6mvč isstfe-štfii puKOmca* ěáaajfeDOQKčruoaw iS^rifiA otny 9 000.00 Kí

Adwrtení ítodolavč, molsSiáře
pM*wofA ;ěéiaii JSato^yljrttfr*iQn^iwatiiř.»oflUteex3 HCXtiemoi

U 100,00 Kí

AckBfiinj (íedcí# - afsíJoí:* nábia nnvná/u na vý?!iotiM {řfSMn 4 000.00 Kí

přímo ■ refctima:

pbAátyaa-toll500M pWtáiů pcjáily vpitiny a aodány c/te znilanárí 5 S5-D.OO Kí

ira^AtlNZLlN 12/2021 tr; wjm^ etnAu i.ssfi - % }c% 5 950,00 Kí

9n£tk«ivúc« pT^aia waMu, jtiiuaaaca laga ite natrci. ntrntn. e 470.00 Kí

přímé storno Náklady celkem txz oph 344 470,00 Kí

DPH 21%. 72 338,70 Kí

přímé storno náklady celkem vřetné DPH; 416 808.70 K6


