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DOHODA  

 
o provádění opatření ke zlepšování přírodního prostředí a o poskytnutí příspěvku na tato opatření 
uzavřená dle ustanovení § 68 odst. 2 a 69 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů 

 
 
 

I. 
Strany dohody 

 
1.     Statutární město Brno,  

  se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, 
  zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou  

IČO: 44992785 
DIČ: CZ44992785 
ve věcech dohody je oprávněn jednat: 
Ing. Martin Vaněček, vedoucí Odboru životního prostředí MMB, 
ve věcech technických je oprávněna jednat: 
Ing. Tereza Mičková, pracovnice Odboru životního prostředí MMB 

        Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 
        číslo účtu: 111211222/0800 
 
       (dále jen „orgán ochrany přírody“ nebo „město Brno“) 
 
 
2.      Myslivecká společnost STARÉ ZÁMKY, z.s., 
         se sídlem Kučerova 25, 628 00 Brno,   
         zastoupená předsedou Ing. Tomášem Pojezným 

   IČO: 62161831 
 ve věcech dohody jsou oprávněni jednat: 

   Ing. Tomáš Pojezný, předseda 
   Tomáš Lattenberg, místopředseda 
   ve věcech technických je oprávněn dále jednat: 

          Bc. Vladislav Drda, myslivecký hospodář 
          Bankovní spojení: Fio banka, a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1, 
          číslo účtu: 2300597784/2010 
                   
         (příjemce příspěvku na zlepšení přírodního a krajinného prostředí, dále jen „příjemce“) 
 
 
 
 

II. 
Předmět dohody 

 
1. Myslivecká společnost STARÉ ZÁMKY, z.s., se jako nájemce pozemků p.č. 4116/1, 4116/2, 4116/3, 

4116/4, 4116/5, 4116/6 v k.ú. Líšeň zavazuje za níže sjednaných podmínek provést ve smyslu 
ustanovení § 68 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), opatření ke zlepšení přírodního a krajinného 
prostředí na území registrovaného významného krajinného prvku Čtvrtky v k.ú. Líšeň.  

 
 
2. Orgán ochrany přírody se zavazuje poskytnout příjemci na provedená opatření ke zlepšování 

přírodního prostředí podle § 68 zákona o ochraně přírody příspěvek podle § 69 zákona o ochraně 
přírody a § 19 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
o ochraně přírody (dále jen „vyhláška“).           
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III. 
Bližší podmínky prováděných opatření 

 
Příjemce se zavazuje provést opatření na území VKP Čtvrtky v k.ú. Líšeň: 
 

- pokos travinobylinných společenstev (mozaiková seč) na ploše 1700 m2 s ohledem na 
výskyt třešně křovité (Prunus fruticosa) 

- prořezávka dřevin vč. zatření pařízků herbicidem na ploše 350 m2 
- odstranění biomasy  

 
 

Při kosení travinobylinných společenstev bude ponecháno cca 20 % plochy bez pokosu pro zachování 
biodiverzity území. 

 
IV. 

Vyčíslení a nárokování příspěvku 
 
1. Ve smyslu ustanovení § 19 odst. 1 písm. b) vyhlášky se příspěvek poskytne v rozsahu věcných, 

materiálových a osobních výdajů spojených s výkonem prací v zájmu ochrany přírody 
provedených podle článku III. této dohody. Vyčíslení výdajů musí být provedeno podle ust. § 19 
odst. 3 vyhlášky a přiloženo k dokladu o převzetí provedených prací. 

 
2. Náhrada za osobní výdaje je dohodnuta takto: 

     Příjemce předloží vyčíslení výdajů v celkovém finančním objemu do 10.700,- Kč (slovy:  deset 
tisíc sedm set korun českých), přičemž jednotkové výdaje jsou stanoveny následujícím 
způsobem: 

 

2,00 Kč/m2 pokos travinobylinných společenstev – mozaiková seč (0,17 ha)              3.400,-Kč 

18,00 Kč/m2 prořezávka dřevin vč. zatření pařízků herbicidem (0,035 ha)                   6.300,-Kč 

 Odstranění biomasy                                                                                                      1.000,-Kč 

Celkem                                                                                                                        10.700,-Kč 
  

                                                                     
3. V případě, že bude příjemce ve vyčíslení výdajů uplatňovat také materiálové a věcné náklady 

a příjemce má u věcných a materiálových výdajů nárok na odpočet DPH, bude tyto výdaje 
účtovat bez DPH. Materiálové a věcné náklady se vyúčtovávají na základě kupních či účetních 
dokladů (smluv, faktur, pokladních stvrzenek apod.). 
 

4. Finanční příspěvek bude příjemci proplacen převodem na jeho bankovní účet. Příspěvek bude 
proplacen jen ve výši odpovídající opatřením ke zlepšování přírodního prostředí provedeným 
řádně a včas za podmínek stanovených touto dohodou, tj. v dohodnutém rozsahu, kvalitě, při 
dodržení dohodnutých postupů a termínů a pokynů orgánu ochrany přírody. 
 

 
V. 

Podmínky použití příspěvku 
 

1. Příjemce se zavazuje, že v průběhu roku, v němž je příspěvek poskytnut, nebude čerpat 
na předmět příspěvku specifikovaný v čl. II. podporu z jiných veřejných zdrojů.  
 

2. Příjemce umožní kontrolu plnění podmínek této dohody pověřeným pracovníkům Odboru 
životního prostředí Magistrátu města Brna. Příjemce je povinen předložit pověřeným 
pracovníkům kontrolních orgánů za účelem provedení kontroly veškeré potřebné podklady 
a informace, jakož i umožnit přístup na jím užívané pozemky.  

 
3. Pokud se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
bude postupováno dle tohoto ustanovení zákona. 
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4. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního 

převodu na účet orgánu ochrany přírody, v termínu a na číslo účtu, které příjemci orgán ochrany 
přírody sdělí. 

 
5. Příspěvek či jeho části se považují za vrácené dnem, kdy byly připsány na účet orgánu ochrany 

přírody. 
 

VI. 
Doba plnění 

 
1. Příjemce zahájí práce nejdříve v den podepsání dohody oběma smluvními stranami a provádění 

prací ukončí do 30. 9. 2022. 
 

2. Orgán ochrany přírody poskytne finanční příspěvek nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy převzal 
vyčíslení výdajů a provedená opatření. 

 
 

VII. 
Ostatní ujednání 

 
1. Příjemce je povinen se při provádění prací řídit pokyny orgánu ochrany přírody. Orgán ochrany 

přírody si vyhrazuje právo kontrolovat rozsah a kvalitu opatření, prováděných v rámci této 
dohody. Příjemce je povinen předložit pověřeným pracovníkům kontrolních orgánů za účelem 
provedení kontroly veškeré potřebné podklady a informace, jakož i umožnit přístup do jím 
užívaných objektů a na jím užívané pozemky. O průběhu kontroly bude sepsán protokol 
podepsaný oběma smluvními stranami. 
 

2. Zjistí-li orgán ochrany přírody, že příjemce opatření neprovedl nebo je provedl jiným než v této 
dohodě sjednaným postupem, případně v rozporu s pokyny orgánu ochrany přírody, příspěvek 
na péči příjemci nevyplatí. Budou-li opatření provedena pouze částečně, orgán ochrany přírody 
příspěvek v souladu s § 19 odst. 4 vyhlášky přiměřeně zkrátí. 

 
3. Závazkový vztah založený touto dohodou lze ukončit na základě písemné dohody smluvních 

stran nebo výpovědí, kterou může dát pouze orgán ochrany přírody. Výpověď lze dát bez 
uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 14 dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni 
doručení výpovědi druhé straně. 

 
4. Město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména 
§ 9 odstavec 2 zákona). 

 
5. Příjemce bere na vědomí, že je na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 
6. Město Brno, jako správce osobních údajů plní prostřednictvím tohoto ustanovení informační 

povinnost vůči subjektu údajů ve smyslu čl. 13 obecného 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, a souvisejících právních 
předpisů (dále jen „GDPR“) a informuje subjekt údajů, že na webových stránkách 
(https://www.brno.cz/GDPR v sekci Ochrana osobních údajů) jsou uveřejněny informace 
o právech subjektů údajů dle GDPR. Právním titulem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 
1 písm. b) a e) GDPR. 

 
7. Příjemce souhlasí se zveřejněním všech skutečností v této dohodě uvedených s výjimkou 

svého bankovního spojení. Dohoda bude uveřejněna v registru smluv. Město Brno zašle dohodu 
správci registru smluv k uveřejnění. 
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8. Změny a doplňky této dohody lze provést jen formou písemné dohody obou smluvních stran, 
a to číslovanými dodatky k této dohodě. 

 
9. Dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž orgán ochrany přírody obdrží dvě 

vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení. Tato dohoda obsahuje čtyři strany textu. 
 

10. Obě strany podepisují tuto dohodu jako důkaz souhlasu s jejím obsahem. 
 

 
 
 
 

 
      V Brně dne 9.8.2022                         V Brně dne 2.8.2022                          V Brně dne 2.8.2022 
   
 
 
 
 
      …………………………..                    ……………………………                    …………………………… 
         Ing. Martin Vaněček                              Ing. Tomáš Pojezný                       Tomáš Lattenberg 
vedoucí Odboru životního prostředí      předseda Myslivecké spol.          místopředseda Myslivecké spol. 
                                                                       STARÉ ZÁMKY, z.s.                    STARÉ ZÁMKY, z.s.                                                                                          


