STANOVY HONEBNÍHO SPOLE ENSTVA

Název:

Honební spole enstvo ISTÁ V KRKONOŠÍCH

Sídlo a adresa:

543 01 Vrchlabí, Nádražní 104

O:

47465824

l. 1
1. Honební spole enstvo vzniklo dnem 16.03.1993, tedy dnem nabytí právní moci rozhodnutím
Okresního ú adu Trutnov o uznání honitby istá v Krkonoších .j. ŽP/732b/92/93-Na2061 ze
dne 19.02.1993.
2.
elem vytvo ení honebního spole enstva je tvorba spole enstevní honitby na dobu
neur itou a její využití.
3. Právní povaha honebního spole enstva se ídí ustanoveními zákona . 449/2001 Sb., o
myslivosti (dále jen zákon o myslivosti)
4. Honební spole enstvo vede seznam len , v n mž se zapisuje po et hlas jednotlivých len ,
název a sídlo lena, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno a bydlišt fyzické osoby, která je
lenem. Honební spole enstvo vydá každému svému lenu požadované ásti seznamu, a to
jen za úhradu náklad opis seznamu všech len nebo požadované ásti seznamu, a to
nejpozd ji do 7 dn od doru ení žádosti (§ 19/8)
5. Honební spole enstvo odpovídá za své závazky celým svým majetkem. lenové honebního
spole enstva ru í za závazky honebního spole enstva (§ 27/1)
6.
íjem honebního spole enstva mohou být (§ 27/2)
a)
íjem z využití spole enstevní honitby,
b)
íjmy z pronájmu spole enstevní honitby,
c) dary a d dictví,
d)
ky a úv ry a úroky z vklad ,
e) jiné p íjmy, stanoví-li tak zvláštní zákon
7. Honební spole enstvo vede ú etnictví podle zákona . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní
pozd jších p edpis (§ 27/3)
8. Honební spole enstvo vlastním jménem nepodniká ve smyslu § 2 odst.1 obchodního
zákoníku, neú astní se na podnikání jiných osob a nez izuje ani organiza ní složky (§ 19/2).
9. Honební spole enstvo spolupracuje s orgány ve ejné správy, p edevším státní správy
myslivosti a s dalšími subjekty p sobící na úseku myslivosti a ochrany p íroda, jakož i s držiteli
a uživateli sousedních honiteb.
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l. 2
lenové honebního spole enstva
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

leny honebního spole enstva mohou být pouze vlastníci nebo spoluvlastníci (obojí dále jen
„vlastník“) souvislých honebních pozemk , jejichž vým ra v sou tu dosahuje vým ry
požadované zákonem o myslivosti pro vznik spole enstevní honitby (§ 19/1a).
Spoluvlastníci honebních pozemk , které jsou sou ástí spole enstevní honitby, se musí
dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva lena honebního spole enstva (dále jen len),
nebo mohou ur it spole ného zmocn nce (§ 26/5)
len je vlastník, uvedený na registra ním seznamu vlastník honebních pozemk s uvedením
jména, p ímení, rodného ísla a bydlišt , a jde-li o právnickou osobu, jejího názvu, sídla a
identifika ního ísla, který dal s lenstvím v honebním spole enstvu souhlas svým podpisem
na tomto seznamu, a jehož pozemky leží uvnit registra ního mapového zákresu hranic
honitby na map vlastnických vztah v m ítku 1 : 2880, 1 : 2000 nebo m ítku podrobn jším
(§ 19/5)
Vlastníci honebních pozemk , které orgán státní správy myslivosti p lenil do spole enstevní
honitby, se stávají ádnými leny, pokud do 30 dn od doru ení vyrozum ní o p len ní
oznámí písemn honebnímu spole enstvu, že trvají na lenství (§ 26/6)
evede-li len vlastnické právo k honebním pozemk m, které jsou sou ástí spole enstevní
honitby, jeho lenství v honebním spole enstvu zaniká, nabyvatel t chto pozemk se stane
lenem, pokud do 30 dn ode dne vzniku jeho vlastnického práva neoznámí písemn
honebnímu spole enstvu, že nesouhlasí s lenstvím (§ 26/1); to platí obdobn v p ípad
úmrtí lena a o vzniku lenství d dici.
Jiní vlastníci honebních pozemk v územním obvodu spole enstevní honitby mohou být
ijati za lena jen na základ rozhodnutí valné hromady (§ 21/1e).
len má právo ú astnit se jednání a rozhodování valné hromady, volit a být volen do orgán
honebního spole enstva, podávat jim návrhy a stížnosti.
len má povinnost plnit ustanovení t chto stanov, p ípadn provozního ádu, p ijatého
v p ípad , že honební spole enstvo bude honitbu užívat samo, plnit rozhodnutí orgán
honebního spole enstva.
len m že ukon it své lenství na základ písemného oznámení honebnímu starostovi nebo
honebnímu místostarostovi; lenství zaniká posledním dnem kalendá ního roku, ve kterém
bylo oznámení u in no (§ 26/3). Zánikem lenství nevzniká nárok na úhradu za p len ní
honebních pozemk podle § 30/2.
lenství v honebním spole enstvu dále zaniká v p ípad , že správní ú ad k tomu oprávn ný
podle tohoto zákona prohlásil pozemky ve vlastnictví lena za nehonební (§ 26/2)
Osoba, jejíž lenství v honebním spole enstvu zaniklo, má nárok na vypo ádací podíl (§ 26/4).
Vypo ádací podíl se rovná ro nímu nájmu vým ry honebních pozemk ve vlastnictví
bývalého lena honebního spole enstva.
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l. 3
Valná hromada honebního spole enstva
1. Do p sobnosti valné hromady náleží (§ 21)
a) volba a odvolání honebního starosty, který je zárove p edsedou honebního výboru,
honebního místostarosty a dalších len honebního výboru,
b) schvalovat návrhy honebního starosty nebo honebního výboru o finan ním hospoda ení
a o použití istého výt žku,
c) rozhodovat o zp sobu využití spole enstevní honitby, v etn uzav ení, zm ny nebo
vypov zení smlouvy o nájmu honitby,
d) rozhodnutí o zm
stanov,
e) rozhodnutí o p ijetí vlastníka honebních pozemk p len ných k honitb za lena,
f) rozhodnutí o dalších otázkách, stanoví-li tak zákon o myslivosti, nebo vyhradí-li si tak
valná hromada,
g)
enést p sobnost podle písm. c) na honební výbor.
2. Valnou hromadu svolává honební starosta zpravidla jednou ro . V p ípadu ne innosti
honebního starosty m že valnou hromadu svolat honební místostarosta. len nebo lenové,
jejichž hlasy iní alespo 10 % všech hlas , mohou požádat honebního starostu o svolání
valné hromady k projednání navržených náležitostí. Honební starosta je povinen do 30 dn
od doru ení této žádosti valnou hromadu svolat, pokud tuto valnou hromadu nesvolá, má
právo valnou hromadu svolat len nebo lenové, kte í podali žádost p edchozí v ty (§ 22/1).
3. Valná hromada je nejvyšším orgánem honebního spole enstva. Do její p sobnosti dále náleží
rozhodnutí o dalších otázkách, které si vyhradí.
4. Honební starosta je povinen vyrozum t všechny leny honebního spole enstva o konání
valné hromady s uvedením místa, data, hodiny a po adu jednání. Vyrozum ní m že být
provedena poštou, výv snými tabulemi OÚ, internetem, SMS zprávami apod., a to nejmén
15 dní p e konáním valné hromady. Návrh na uzav ení, zm nu nebo vypov zení smlouvy o
nájmu honitby a návrh o finan ním hospoda ení, návrh rozhodnutí o p ce a o použití
istého výt žku musí být sou ástí pozvánky na valnou hromadu. Sou ástí pozvánky na valnou
hromadu musí být také jakýkoliv návrh závazk , které mohou významným zp sobem ovlivnit
hospoda ení honebního spole enstva. Projednat záležitost, která nebyla uvedena v pozvánce
na valnou hromadu, lze pouze se souhlasem p ítomných len (§ 22/2). To platí obdobn pro
každou osobu oprávn nou dle zákona o myslivosti ke svolání valné hromady.
5. Hlasovací právo na valné hromad p ísluší pouze len m. Na rozhodování se lenové podílejí
podle vým ry honebních pozemk , které vlastní a které tvo í spole enstevní honitbu. Za
každý, i zapo atý hektar vým ry honebního pozemku, který v honitb vlastní, p ísluší lenovi
jeden hlas (§ 22/3). len se m že na jednání valné hromady nechat zastoupit jinou osobou,
která p edloží plnou moc s uvedením pov ení k hlasování.
6. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou p ítomni lenové nebo jejich zástupci, kte í
mají alespo polovinu hlas . Nesejde-li se pot ebný po et hlas po uplynutí jedné hodiny od
stanoveného po átku valné hromady, m že se valná hromada platn usnášet za jakéhokoliv
po tu p ítomných hlas (§ 22/4). K rozhodnutí podle l. 3, bod 1, písm. b),c),d),g), je nutný
souhlas t í tvrtin p íslušných hlas (§ 22/5).
7. O rozhodnutích valné hromady je vždy po ízen zápis obsahující pr
h jednání. Zápis
podepisuje honební starosta a valnou hromadou zvolený zapisovatel. Honební spole enstvo
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uchovává zápisy po celou dobu jeho existence. Každý len m že, na své náklady, požádat o
vydání kopie zápisu, nebo jeho ásti (§ 22/6)
8. lenové mohou p ijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu. V takovém p ípad osoba, která
je jinak oprávn na svolat valnou hromadu, p edloží návrh len m k vyjád ení s oznámením
lh ty, ve které mají u init písemné vyjád ení. Nevyjád í-li se len ve lh , platí, že souhlasí.
Osoba, která p edložila návrh rozhodnutí, pak oznámí výsledky hlasování jednotlivým
len m. V tšina se po ítá z celkového po tu hlas p íslušejících všem len m (§ 22/7).
9. Považuje-li len rozhodnutí valné hromady za nezákonné, nebo odporující stanovám, m že se
do 15 dn ode dne, kdy se o rozhodnutí dozv
l, nejpozd ji však do 3 m síc od konání
valné hromady, domáhat, aby soud vyslovil neplatnost rozhodnutí valné hromady, jinak jeho
právo zaniká, toto platí obdobn i pro rozhodnutí p ijaté podle p edchozího odstavce
(§ 22/8).

l. 4
Honební starosta
1. Honební starosta zastupuje honební spole enstvo navenek (§ 23/1)
2. Honebního starostu a jeho zástupce volí valná hromada na období 10 let zp sobem
uvedených ve stanovách a to z len nebo fyzických osob, které navrhne len (§ 23/2).
3. Uzav ít, zm nit nebo vypov
t smlouvu o nájmu honitby m že starosta jenom s p edchozím
souhlasem valné hromady nebo honebního výboru (pokud na n j valná hromada tuto
pravomoc p enesla), jinak je jím provedený úkon neplatný (§ 23/1).
4. Honební starosta obstarává všechny náležitosti honebního spole enstva, pokud nejsou
vyhrazeny valné hromad , je p itom povinen ídit se pokyny valné hromady, pokud jsou
v souladu s právními p edpisy a stanovami (§ 23/4).
5. Honební starosta mimo jiné jmenovit :
a)
ipravuje podklady pro jednání valné hromady a výboru honebního spole enstva, zprávu
o innosti od jejich p edešlého jednání a návrh innosti na další období,
b) svolává a ídí jednání valné hromady a výboru honebního spole enstva,
c) dbá na dodržování právních p edpis v innosti honebního spole enstva,
d) realizuje usnesení valné hromady,
e) ud luje plnou moc k zastupování honebního spole enstva, pokud je nem že zastupovat
sám nebo je nem že zastoupit místostarosta,
f) odpovídá za uchování dokument honebního spole enstva (nap íklad seznam vlastník
honebních pozemk , mapový zákres hranic honitby na map vlastnických vztah ,
souhlasy vlastník honebních pozemk s lenstvím v honebním spole enstvu, seznam
len s po tem hlas jednotlivých len , stanovy honebního spole enstva s vyzna ením
registrace a zápisy z jednání valných hromad a honebního výboru),
g) pe uje o majetek honebního spole enstva.
6. Honební starosta je povinen vykonávat svou p sobnost s pé í ádného hospodá e. Honební
starosta odpovídá honebnímu spole enstvu za škodu, kterou zp sobil porušením právních
povinností p i výkonu funkce. V ízení proti honebnímu starostovi zastupuje honební
spole enstvo ur ený len honebního výboru, a není-li honební výbor zvolen, kterýkoliv len (§
23/5).
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7. Honebního starostu v dob jeho nep ítomnosti zastupuje honební místostarosta, jedná a
rozhoduje ve všech v cech, které jsou sv eny honebnímu starostovi (§ 23/6)
8. Jestliže honební starosta zem e, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skon í jeho funk ní
období, musí valná hromada do jednoho m síce zvolit nového honebního starostu. Až do
zvolení nového honebního starosty vykonává tuto funkci místostarosta (§ 23/3).

l. 5
Honební výbor
1. Pokud po et len p esahuje 10, je honební spole enstvo povinno zvolit honební výbor, který
tvo í honební starosta, honební místostarosta a jeden až p t dalších len . Pro svolání
honebního výboru platí ustanovení o svolávání valné hromady obdobn (§ 24/1).
2. Honební výbor se m že usnášet, jen je-li p ítomna nadpolovi ní v tšina jeho len ,
k usnesení je zapot ebí souhlasu v tšiny p ítomných len . P i rovnosti hlas je rozhodující
hlas p edsedajícího. O jednání honebního výboru po izuje honební výbor zápis obsahující
pr
h jednání. Zápis podepisují všichni lenové honebního výboru. Honební spole enstvo
uchovává zápisy z jednání honebního výboru po celou dobu své existence. Jednání honebního
výboru se mohou zú astnit pozvané osoby.
3.
i obstarání záležitostí honebního spole enstva má honební výbor postavení honebního
starosty, s výjimkou práva zastupovat honební spole enstvo navenek (§ 24/4).

l. 6
Využití honitby
Honební spole enstvo istá v Krkonoších jako držitel spole enstevní honitby ji pronajme.

l. 7
Zrušení a zánik honebního spole enstva
1. Honební spole enstvo zaniká dnem výmazu z rejst íku. Zániku honebního spole enstva
edchází jeho zrušení s likvidací. Honební spole enstvo se zrušuje (§ 25/1):
a) dnem zániku spole enstevní honitby
b) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení honebního spole enstva, jinak
dnem, kdy toto rozhodnutí bylo p ijato; rozhodnout o zrušení lze pouze tak, aby v den
zrušení zanikla smlouva o nájmu honitby, je-li uzav ena.
2. Na likvidaci majetku a závazku zrušeného honebního spole enstva se použijí p edpisy o
likvidaci majetku a závazk obchodních spole ností. Zjistí-li likvidátor kdykoliv v pr
hu
likvidace, že majetek zrušeného honebního spole enstva je p edlužen, je povinen navrhnout
prohlášení konkursu. Skon í-li likvidace majetkovým z statkem, rozd lí likvidátor zbylý
majetek len m honebního spole enstva, v pom ru rovnajícím se rozloze vlastn ných
pozemk v honitb honebního spole enstva.
3. Likvidátora jmenuje valná hromada honebního spole enstva. Neu iní-li tak bez zbyte ného
odkladu, je likvidátor jmenován soudem. Odm nu likvidátora stanoví ten, kdo likvidátora
jmenoval.
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4. Zánik honebního spole enstva oznámí orgán státní správy myslivosti do 7 dn od výmazu
eskému statistickému ú adu.

l. 8
Úhrada nájemného
1. Úhrada nájmu za pozemky len m honebního spole enstva, jejichž vým ra je menší než 50
ha (u pozemk jednotlivého vlastníka) se vyplácí každoro
na valné hromad honebního
spole enstva ve výši, která je uvedena ve smlouv o nájmu honitby. Na základ písemné
žádosti je možno zaslání poštou nebo na ú et, ovšem na náklady žadatele. Nájemné
v pr
hu trvání nájemní smlouvy nepropadá, je možno si platbu vyzvednout naráz za
kolik let. Nárok však propadá po ukon ení nájemní smlouvy, zbylé prost edky honební
spole enstvo použije na krytí provozních náklad honebního spole enstva. Úhrada
nájemného právnických osob vlastnících p len né pozemky se eší samostatnými
smlouvami a je ešena zásadn p evodem na bankovní ú et zpravidla do 31.10. Dohodu o
výši nájmu p edloží honební starosta ke schválení nejbližší valné hromad honebního
spole enstva. Nájemné stanoví honební spole enstvo nájemci tak, aby byly zajišt ny
prost edky na nutný provoz honebního spole enstva.

l. 9
Záv re né ustanovení
1. V p ípad pochybností, vzniklých na základ aplikace t chto stanov, se právní povaha a v ci
týkající se honebního spole enstva p ednostn ídí ustanoveními zákona . 449/2001 Sb., o
myslivosti.
2. O schválení t chto stanov ve smyslu § 69/2 zákona o myslivosti rozhodla valná hromada
v isté v Krkonoších dne 21.07.2012

…………………………………………………
honební starosta

…………………………………………..
honební místostarosta

3. Registrace stanov honebního spole enstva
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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