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Smlouva o vypořádání závazků
z Příkazní smlouvy č. 2019/001527/KOM/DS

1. město Blansko
se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
IČO: 0027 99 43; DIČ: CZ00279943
zastoupené starostou Ing. Jiřím Crhou

dále jen „příkazce"

a

držitel licence odborného lesního hospodáře č. RŽP/2338/00Su
IČO: 70953988, DIČ: CZ5507121686
Živnostenský list č.j.: 370101/2496/2011/Ma/3

dále jen „příkazník"

uzavírají dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů tuto

Smlouvu o vypořádání závazků
z Příkazní smlouvy č. 2019/001527/KOM/DS

i.
1. Smluvní strany uzavřely dne 25.06.2019 Příkazní smlouvu, jejímž předmětem je výkon
činnosti odborného lesního hospodáře v lesích města Blansko příkazníkem dle zákona
č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o lesích") v Lesním
hospodářském celku 612405 Městské lesy Blansko s celkovou plochou 64,78 ha, číslo
smlouvy příkazce 2019/001527/KOM/DS (dále jen „Příkazní smlouva").

2. Příkazní smlouva podléhala povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Příkazce ji uveřejnil dne
27.06.2019. Administrativním pochybením však nedošlo k platnému uveřejnění v souladu se
zákonem a tudíž je tato smlouva od počátku neplatná.

3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo
k řádnému uveřejnění Příkazní smlouvy v registru smluv, a že jsou si vědomy právních
následků s tím spojených.

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané Příkazní
smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené
Příkazní smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze
napravit stav vzniklý v důsledku řádného neuveřejnění Příkazní smlouvy v registru smluv,
sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.
1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a
povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem
původně sjednané Příkazní smlouvy, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy.

*S009P00TY6MZ*



2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně
sjednané Příkazní smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně
poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu
bezdůvodného obohacení.

3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od
okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků
vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.

III.
1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv. Příkazce tuto smlouvu, včetně její kompletní přílohy, zveřejnění
v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv neprodleně po jejím
uzavření.

2. Tato smlouva o vypořádání závazků je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana
obdrží po jednom vyhotovení.

3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz
svého souhlasu ji podepisují.

4. Tato smlouva o vypořádání závazků byla schválena na 21. schůzi Rady města Blansko
konané dne 22.10.2019 usnesením č.

Příloha: Příkazní smlouva č. 2019/001527/KOM/DS ze dne 25.06.2019

Ztf 40. \JV Blansku dne dne

starosta
Ing. Jiří Crha

příkazce
Karel Dufek

příkazník
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SMLOUVA
příkazní

uzavřená podle ustanovení § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník11)

mezi těmito smluvními stranami:

Město Blansko
sídlo: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
jednající: Ing. Jiřím Crhou, starostou
IČO: 00 27 99 43
DIČ: CZ 00279943
Bank spojení:
kontaktní osoba:
tel:
e-mail:

dále jako příkazce

na straně jedné

a

Karel Dufek

držitel licence odborného lesního hospodáře č.: RŽP/2338/00/Su
ICO: 70953988, DIČ: CZ5507121686
Živn
Ba
tel:
e-mail:

dále jako příkazník

na straně druhé

Shora uvedení účastníci smlouvy uzavírají podle §2430 a následujících občanského zákoníku tuto

PŘÍKAZNÍ SMLOUVU

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je výkon činnosti odborného lesního hospodáře v lesích Města
Blansko příkazníkem dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o lesích") v Lesním hospodářském celku 612405 Městské lesy Blansko s
celkovou plochou 64,78 ha.

2. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi odměnu za činnosti dle této smlouvy dle
ustanovení článku V. této smlouvy.



II.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Příkazník se zavazuje, že bude pro příkazce vykonávat činnost odborného lesního
hospodáře v lesích Města Blansko podle zákona o lesích v Lesním hospodářském celku
612405 Městské lesy Blansko a dále bude organizačně zajišťovat pěstební a těžební práce
včetně prodeje dřeva v lesích města Blanska. Hlavní specifikace jednotlivých úkonů je
uvedena v příloze č. 1 k této smlouvě. Pokud některá činnost v této smlouvě uvedena není,
vždy platí, že příkazník je povinen učinit veškeré úkony, které mu ukládá zákon o lesích.

2. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi veškeré podklady, týkající se lesů Města
Blansko, zejména doklady vlastnické (výpis z KN), katastrální a porostní mapy,
hospodářskou knihu a ostatní náležitosti lesního hospodářského plánu s platností od roku
2011 do roku 2020. Tyto doklady předá příkazce příkazníkovi do 14 dnů od podpisu
smlouvy.

3. Dále příkazce umožní příkazníkovi nahlédnout do vydaných i došlých faktur týkajících se
hospodaření v lesích Města Blansko v letech 2017 a 2018.

4. Nejpozději do 15. 06. každý kalendářní rok předá příkazník příkazci na odbor komunální
údržby (KOM) vypracovaný návrh rozpočtu na hospodaření v lesích Města Blansko na
příští rok včetně vypracování projektů.

5. Příkazník se zavazuje provést uzávěrku běžného kalendářního roku nejpozději do
31.03.roku následujícího včetně doplnění dat do hospodářské knihy.

6. Veškeré smlouvy, objednávky a fakturace související s městskými lesy bude vyhotovovat
příkazce.

7. Garantem za oblast lesů Města Blansko (provoz) je za příkazce odbor KOM. Příkazník
bude s příslušným pracovníkem odboru KOM řešit veškeré věci týkající se provozu a stavu
městských lesů.

8. K přebírání všech provedených prací je nutné přizvat zástupce odboru KOM.
9. Za oblast pozemků je ze strany příkazce odpovědný odbor investičního a územního rozvoje

(INV) Proto problematika týkající se pozemků bude řešena s odborem INV.
10. Příkazce oznámí výběr osoby odborného lesního hospodáře a datum uzavření této

smlouvy příslušnému orgánu státní správy lesů do 10 dnů od podpisu této smlouvy.
11. Příkazník se zavazuje při výkonu své činnosti důsledně dbát na ochranu lesa a řádné

hospodaření v něm. Zavazuje se řídit pokyny příkazce, lesním zákonem a jeho prováděcími
předpisy a platným Lesním hospodářským plánem (LHP). Příkazník je povinen upozornit
příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody.
V případě, že příkazce přes upozornění na splnění pokynu trvá, neodpovídá příkazník za
případně vzniklou škodu.

12. Příkazník odpovídá za správnost jím navržených opatření a případnou škodu, která by při
jejich provedení v důsledku jeho návrhu vznikla.

13. Příkazník je oprávněn pro svou činnost použít i jiných odborně způsobilých osob. Pokud
taková osoba při výkonu činnosti poruší některou povinnost ze smlouvy, odpovídá příkazník
stejně, jako kdyby povinnost porušil sám.

14. Příkazník je povinen nesdělovat třetím osobám jakékoliv informace, které se dozvěděl při
plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ní, a to jak během trvání smlouvy, tak i po jejím
skončení.

15. Při skončení výkonu činnosti podle této smlouvy se příkazník zavazuje předat příkazci
veškeré podklady týkající se příkazcova lesa a k tomu předání vypracovat předávací
protokol.

III.
Plná moc

Příkazce uděluje příkazníkovi plnou moc, která je zapotřebí pro splnění závazků
vyplývajících z této smlouvy. Tato plná moc je řešena samostatnou přílohou č. 2 k této
smlouvě.



IV.
Doba trvání smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 01.07.2019.
2. Smlouva může být ukončena písemnou výpovědí podanou jednou ze smluvních stran i bez

udání důvodu. Výpovědní doba činí 3 měsíce a počne běžet prvního dne měsíce
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

3. Smluvní vztah lze ukončit také písemnou dohodou smluvních stran.
4. Před vypršením výpovědní doby je příkazník povinen provést veškerá opatření potřebná k

tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící nedokončením činností.
5. V poslední den účinnosti smlouvy je příkazník povinen příkazci předat zpět veškerou

dokumentaci, kterou v průběhu výkonu jeho činnosti převzal od příkazce.

V.
Odměna a způsob úhrady, náhrada nákladů

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní odměně za plnění dle této smlouvy v celkové výši
4000,- Kč bez DPH za měsíc. Tuto odměnu bude příkazce hradit na základě faktur
vystavených příkazníkem, a to vždy za každý uplynulý měsíc do 10. dne následujícího
kalendářního měsíce. Faktura je splatná do 21 dnů po jejím doručení příkazci.

2. V případě požadavku příkazníka na zakoupení potřebného materiálu (nátěry, barvy,
tiskopisy apod.), je třeba k jejich nákupu výslovného písemného souhlasu příkazce. Za
písemný souhlas se v tomto případě považuje i souhlas daný prostřednictvím e-mailu.

3. Odsouhlasené náklady na materiál uhradí příkazce příkazníkovi na základě předložených
účetních dokladů.

4. V případě prodlení s platbou odměny příkazníkovi je příkazce povinen uhradit příkazníkovi
úrok z prodlení stanovený dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v případě změny právních
předpisů dle platné právní úpravy.

VI.
Sankce

V případě, že příkazník poruší svoje povinnosti nebo závazky vyplývající ze zákona
o lesích nebo
každý jednotlivý případ porušení povinnosti nebo závazku. Tím není dotčeno právo
příkazce na náhradu škody.
V případě, že příkazník nepředá dokumentaci uvedenou v čl. IV. odst. 5 této smlouvy
řádně a v uvedeném termínu, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 100,-
Kč za každý den prodlení.
Smluvní pokutu je příkazník povinen uhradit na základě písemné výzvy příkazce ve
stanovené lhůtě k úhradě. Není - li ve výzvě lhůta stanovena, má se za to, že je
smluvní pokuta splatná do 14 kalendářních dnů od jejího vyúčtování. Smluvní strany se
výslovně dohodly, že pokud příkazník smluvní pokutu v daném termínu neuhradí, je
příkazce oprávněn smluvní pokutu započíst vůči pohledávce příkazníka na zaplacení
dosud neuhrazené smluvní odměny. Tím nezaniká nárok příkazce na uhrazení zbývající
výše smluvní pokuty.

1.
této smlouvy, zavazuje se k úhradě smluvní pokuty ve výši 500 Kč za

2.

3.

VII.
Ochrana osobních údajů

Karel Dufek bere na vědomí, že město Blansko zpracovává v nezbytně nutném rozsahu
jeho osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 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) za účelem provedení/zajištění předmětu smlouvy, a to po celou
dobu platnosti této smlouvy.

1.



2. Město Blansko prohlašuje, že nepodmiňuje uzavření smlouvy získáním osobních údajů
k účelům nesouvisejícím s uzavřením smlouvy.

Vlil.
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dne 01.07.2019.
Příkazník souhlasí s uveřejněním této smlouvy, včetně osobních údajů, v souladu se
zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru
smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí příkazce nejpozději do 30 dnů po
uzavření této smlouvy.
Smluvní strany se dohodly na doručování písemností v souvislosti s touto smlouvou na
adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany jsou si vzájemně povinny oznámit
změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy. V případě pochybností o doručení se má
za to, že písemnost byla druhé smluvní straně doručena 3. pracovní den po jejím
prokazatelném odeslání.
Smlouva se uzavírá ve 2 vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních
stran. Jakékoli dodatky k této smlouvě lze činit pouze písemnou formou. Právní vztahy
touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji
podepisují.
Tato příkazní smlouva se uzavírá na základě vyhlášeného výběrového řízení a byla
schválena Radou města Blansko na její 15. schůzi dne 11.06.2019 usnesením č. ..>3.2-.......
Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Příloha č. 1- Hlavní rozsah prací odborného lesního hospodáře

Příloha č. 2 - Plná moc

156 WWV Blansku dne

Město Blansko
příkazce příkazník



Příloha č. 1

Hlavní rozsah prací odborného lesního hospodáře:

1. Vyznačuje instruktážní plošky pro provedení prořezávek.
Vyznačuje výchovné těžby do 40 let.
Vyznačuje výchovné těžby nad 40 let.
Vyznačuje obnovní těžby i těžby nahodilé.
Zpracovává zalesňovací projekty.
Zpracovává projekty na ochranu a ošetření kultur do doby zajištění kultury.
Zpracovává podklady a zastupuje příkazce jako vlastníka lesa ve styku se zpracovatelem
Lesního hospodářského plánu. Vypracuje případné námitky při neschválení LHP.
Sleduje dodržení závazných ustanovení LHP - požádá o změnu závazných
LHP.
Zpracovává požadovaná hlášení a stanoviska pro orgán Státní správy lesů MěÚ
Blansko i další státní instituce.
Poskytuje poradenskou činnost v oblasti dotační politiky. Vypracuje žádost o poskytnutí
dotace, potvrdí ji a předá příkazci, který je opatří razítkem a podpisem a zašle příslušnému
orgánu.
Průběžně soustřeďuje podklady o hospodaření, vede hospodářskou evidenci, zejména o
plnění závazných ustanovení LHP a to dle porostů s tím, že souhrnné údaje předloží dle
§ 40 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů v zákonem
stanoveném termínu státní správě lesů a v kopii též příkazníkovi.
Zpracovává plán těžeb.
Vede evidenci holin, lhůty jejich zalesnění a lhůty zajištění lesních porostů na nich
vzniklých a žádá o případné povolení delší lhůty, než jsou zákonem stanovené lhůty.
Zpracovává do 15.06. pro rok následující celkovou bilanci lesní činnosti (náklady a
příjmy) dle jednotlivých výkonů.
Spolupracuje při vyznačení hranic lesních pozemků ve vlastnictví města Blansko v terénu a
vede jejich evidenci.
Zajišťuje řádné značení hranic lesních porostů svěřených mu příkazcem.
Zpracovává vyčíslování (výpočet, projekty, vyúčtování atd.) pro uplatnění náhrad za
poškození lesa, za jiné újmy. Uplatňuje nároky např. u příslušných mysliveckých
sdružení.
Vypracovává stanoviska k požadavkům týkajících se Lesního hospodářského celku 612405
Městské lesy Blansko.
Potvrzuje doklady o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin, použitého
k zalesňování.
Úzce spolupracuje na výběrových řízeních pro zabezpečení lesních činností včetně prodeje
dřevní hmoty.
Organizačně zajišťuje veškeré pěstební i těžební činnosti v souladu s LHP a činnosti
související s ochranou proti biotickým a abiotickým činitelům. S jednotlivými dodavateli
činností uzavře Město Blansko příslušné smlouvy.
Stanovuje a zadává přesný rozsah činností dodavatelům prací. Následně kontroluje a
přebírá hotové dílo (vystavuje zadávací listy, které budou součástí faktur a bude na nich i
stvrzení příkazníka o věcné správnosti provedených prací).
Realizuje pro příkazce prodej dřevní hmoty, což konzultuje předem s příslušným
pracovníkem odboru KOM a po realizaci prodeje předá na odbor KOM podklady k prodeji
(dodací list, potvrzený zadávací list a číselníky).
Zadává zpracování samovýroby, následně kontroluje provedené práce a vybírá peníze dle
schváleného ceníku radou města na příslušný rok. Ty pak následně 1x v měsíci odvede na
pokladně Města Blanska a kopie pokladních dokladů předá na odbor KOM.
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Příloha č. 2

PLNÁ MOC
k příkazní smlouvě uzavřené dne 255 1012

Město Blansko
Se sídlem: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
jednající: Ing. Jiřím Crhou, starostou
IČO: 00 27 99 43
DIČ: CZ00279943
jako zmocnitel

uděluje tímto plnou moc

ho lesního hospodáře č.j.: RŽP/2338/00/Su
IČO: 00 27 99 43
DIČ: CZ 00279943
Živnostenský list č.j.: 370101/2496/2011/Ma/3

dále jako zmocněnec,

aby zastupoval zmocnitele ve všech níže uvedených věcech.

Zmocněnec je oprávněn k výkonu prací odborného lesního hospodáře v lesích Města Blansko,
dále je oprávněn organizačně zajišťovat pěstební i těžební s dodavateli vybranými zmocnitelem,
těmto dodavatelům zadává práci, kontroluje ji a přebírá, realizuje prodej dřevní hmoty vytěžené
dodavatelem.

25V Blansku dne

Město Blansko
zmocnitel

Tuto plnou moc přijímám.

25 c
V Blansku dne

Karel/Dufek
zmocněnec


