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Příkazní smlouva  

Číslo: 

o podmínkách výkonu činnosti správce lesa uzavřená podle ust. § 2430 a násl. Občanského zákoníku 

v plat. znění a v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb. o lesích (dále jen „ZOL“ )  mezi: 

Vlastníkem pozemků určených k plnění funkcí lesa 

Obcí Dolní Bečva 

se sídlem v Dolní Bečvě čp. 340, PSČ 756 55 

zastoupené starostou obce Bc. Pavlem Manou 

IČO: 00303747,                                                                                                                                                         

DIČ: CZ 00303747                                                                                                                                                

Bankovní spojení: KB, a.s.                                                                                                                                    

č.ú. 3523851/0100                                                                                                                                         

Telefon:571647168, 671647166                                                                                                                          

E-mail:  obec@dolnibecva.cz                                                                                                

 

jako příkazcem 

a 

Panem                                                                                                                                                              

 

jako příkazníkem 

 

takto: 

I. Předmět smlouvy 

 

1. Příkazce je vlastníkem lesních pozemků o celkové výměře 72,0309 ha, což se dokládá kopií 

výpisu z KN, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Současně prohlašuje, že bude neprodleně 

příkazníka informovat o jakýchkoli změnách ve vlastnictví či užívání předmětných pozemků, a 

že si je vědom všech právních následků opominutí této povinnosti. Podrobný seznam 

pozemků je nedílnou přílohou této smlouvy. 

2. Příkazník se zavazuje zajišťovat výkon funkce správce lesa (dále jen SL) podle platných 

právních předpisů souvisejících s plněním povinností, dle vnitřní směrnice OÚ „Systém 

náležité péče“, která jsou přílohou č. 2 této smlouvy a podle pokynů příkazce zejména 

plněním těchto povinností:  

 

SL je povinen příkazci měsíčně předávat výkazy o plnění úkolů za časové období (příjem, 
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odvoz), přehled o výrobě a skladech, sumář odvozů dle faktur. 

 

SL provádí kontroly lapáků, sběr vzorků z lapačů, průběžně kontroluje stav lesa a stav 

oplocenek.  

-účastní se zasedání zastupitelstva obce, rady obce, komise hospodářství a služeb při radě 

obce, kontrolních činností  dle potřeby 

-podílí se na zpracování ročního plánu o  hospodaření v lese společně s odborným lesním 

hospodářem 

- vypracovává 1x ročně zprávu o činnosti SL pro příkazce 

  

3. Příkazník je za svoji činnost zodpovědný příkazci, touto smlouvou zůstávají nedotčena práva a 

povinnosti příkazce vyplývající ze ZOL, jako vlastníka, pokud není v této smlouvě nebo jejím 

dodatkem dohodnuto jinak.  

4. Příkazník bude tuto činnost zajišťovat osobně při použití veškerého zařízení a vybavení, které 

mu slouží pro výkon práva hospodaření v lesích ve vlastnictví obce. K zákazům některých 

činností o lesích uvedených v ust. § 20 ZOL – odst. 1, písm. g, h, i, j, k, a dále odst. 6 uděluje 

tímto příkazce pro příkazníka výjimku.  

5. Příkazník není oprávněn zajišťovat předmětnou činnost prostřednictvím třetích osob.  

  

II. Doba plnění, místo plnění 

 

1. Provádění dohodnutého předmětu smlouvy podle čl. I. se sjednává s účinnosti od 1.1.2017 na 

dobu neurčitou.  

2. Platnost této smlouvy zaniká výpovědí, kterou může jeden z účastníků této smlouvy v celém 

rozsahu vypovědět bez uvedení důvodů písemně s 3 měsíční výpovědní lhůtou, která začíná 

běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhému účastníku.  

3. Místem plnění toto smlouvy je: 

 

- katastrální území obce Dolní Bečva, přehled (seznam) parcel, výměra, kultura, - viz výpis 

z KN, který je přílohou č. 1 této smlouvy  

III. Odměna a náhrada hotových výdajů 

1. Smluvní strany se dohodly na odměně  

1.1. Za výkon funkce správce lesa tako: 

        sazba za 1 ha činí…,- Kč/rok, takže vzhledem k celkové výměře pozemků, určených  

        k plnění funkcí lesa příkazce činí celková roční odměna za smluvenou činnost ..,-  

        Kč. 

 

 

a) Náklady na činnost SL v rozsahu této smlouvy a platné právní úpravy se příkazce zavazuje 



3 

 

hradit pravidelně čtvrtletně zpětně v rozsahu ¼ ročního úhrnu z částky odpovídající výměře 

les. půdy zaokrouhlené na celé hektary směrem dolů, vyplývající z čl. I., odst.1 této smlouvy, 

splatné vždy do 5. dne druhého měsíce příslušného čtvrtletí na účet příkazníka.  

 

b) Příkazník nemá vůči příkazci vedle nároků na náhradu nákladů na činnost SL  právo na 

úhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s poskytováním dalších služeb při výkonu 

funkce SL (zejména cestovních náhrad vč. náhrad za účelné použití motorových vozidel, 

nákladů na spoje apod.) 

 

 

              c)Roční odměny podléhají  valorizaci podle míry inflace za rok předchozí stanovené ČSÚ,  

přepočet se zaokrouhluje na celé desetikoruny směrem dolů. Valorizaci odměny lze použít poprvé 

v roce 2018.  

 

IV. Součinnost účastníků smlouvy 

 

1. Příkazce se zavazuje příkazníkovi poskytovat včasné, úplné přehledné informace potřebné 

k vykonávání funkce SL  v předmětném území.  

2. Příkazník se zavazuje bez zbytečného odkladu po zjištění informovat příkazce o skutečnostech 

souvisejících s výkonem funkce SL v případech, kdy plnění ustanovení zákona o lesích a 

předpisů souvisejících je ohroženo spolu se sdělením jaká opatření k nápravě učinil.  

3. Ke dni ukončení účinnosti této smlouvy nebo její části je příkazník povinen předat příkazci 

veškeré písemnosti související s předmětným územím. 

 

 

V. Další smluvní ujednání 

Příkazník se zavazuje předložit příkazci potvrzení o sjednání pojištění za škody způsobené příkazci 

před podpisem této smlouvy a vždy nejpozději k 1. 4. běžného roku.  

 

VI. Závěrečná ustanovení 

1. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy z ní vzniklé  z. č. 289/1995 

Sb. o lesích v platné znění, z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění.  

2. Příkazník odpovídá příkazci za škodu, kterou by mu prokazatelně způsobil v souvislosti 

s plněním této smlouvy.  

3. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti písemně upozornit příkazce na zjevnou 

nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že příkazce i 

přes tato upozornění trvá na splnění svých pokynů, neodpovídá příkazník za škodu takto 

vzniklou.  
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4. Příkazník je povinen jednat jménem příkazce osobně.   

5. Tato smlouvy je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu a závaznost 

prvopisu. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení. 

6. Tato smlouva může být měněna a doplněna pouze písemnou formou po dohodě a 

oboustranném podpisu jejich účastníků. 

7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti nabývá prvním dnem 

období, na které byla sjednána, tj. dnem 1.1.2017. 

V Dolní Bečvě dne:  

 

 

………………………………………………………    ………………………………………………… 

PŘÍKAZNÍK                                                                                                 PŘÍKAZCE 


