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Článek I. 

Úvodní ustanovení. · 

Honební společenstvo Opatov je právnickou osobou a dobrovolným 
sdn1ženim vlastníků honebních pozemků v území obcí společenství 
honitby Opatov. Honební společenstvo je založeno v souladu s § 6 
odst. 3 zákona ČNR č. 270/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon 
o myslivosti a zákona č. 449/200l Sb. ze dne 27.ll.200l. 

Článek II. 

Vznik Honebního společenstva; 

Honební společenstvo vzniklo dne l6.l2.l992 a sc~válilo a 
podepsalo zakládací listiny Honebního společenstva. 
Na ustavující valné hromadě dne 6.5.1993 byly schváleny Stanovy 
Honebního společenstva, zvolen honební starosta a honební výbor. 

Článek III. 

Členství v Honebním společenstvu. 

Členy Honebního společenstva jsou vlastníci souvislých honebních 
pozemků, jejichž V'.{lllera dosahuje v součtu výměr.t požadované 
zákonem pro založení společenstevní honitby Opatov. 
al Členem Honebního společenstva se stává vlastník hon€bních 

pozeillh"ťl patřících do společenstevní honitby Opatov podpisem 
zakládací smlouvy nebo písemným prohlášením o přistoupení ke 
smlouvě a podpisem Stanov Honebního společenstva. 

b) Spoluvlastníci honebních pozemků, které jsou součástí 
společenstevní honitby, se musí dohodnout, kdo z nich bude 
vykonávat práva člena honebního společenstva nebo určit 
společného zmocněnce. Tuto skutečnost jsou povinni neprodleně 
pisemně oznámit honebnímu výboru. 

c) Převede-li člen honebního společenstva vlastnické právo k 
honebním pozemkům, které jsou součásti společenstevní honitby, 
nebo při úmrtí člena, jeho členství zaniká, nabyvatel těchto 
pozemků se stane členem honebního společenstva, pokud do 30 
dnů od dne vzniku jeho vlastnického práva oznámí písemně 
Honebnímu společenstvu, že trvá na členství. 

d) Členství v Honebním společenstvu dále zaniká v případě, že 
správní úřad k tomu oprávněný podle zákona č. 449/200l Sb. 
Brohlásil pozemky ve vlastnictví člena za nehonební. 

e) Clen Honebního společenstva může ukončit své členství na 
základě písemného oznámení, členství zaniká posledním 
kalendářním dnem roku, ve kterém bylo oznámení učiněno. 

f) Vlastníci honebních pozemků, které orgán státní správy 
myslivosti přičlenil do společenstevní honitby, se stávají 
členy Honebního společenstva, pokud do 30 dnů od doručeni 



vyrozumění o přičleněni oznámí písemně Honebnímu společenstvu, 
že trvají na členství. 

g) Členové Honebního společenstva nejsou oprávněni k uzavření 
dohody o pronájmu honebních pozemků jiným osobám před ukončení 
členství v Honební společnosti a za trvání honitby. 

h) Pokud se vlastník honebních pozemků, které jsou součástí 
společenstevní honitby, nest.al členem Honebního společenstva, 
přísluší mu proplácení nájemného za honební pozemky ve 
sjednané výši, pokud zašle Honebnímu společenstvu na 
proplacení nájemného fakturu nebo písemně požádá honebního 
starostu o zaslání příslušné úhrady na sdělenou adresu, a to 
do 1. prosince běžného roku. 

Článek IV. 

Činnost Honebního společenstva. 

a) Honební společenstvo nesmí vlastním jménem podnikat, nesmí se 
účastnit na podnikáni jiných osob a nesmí zřizovat organizační 
složky. 

b) Honební společenstvo je právnickou osobou, která buď zajišéuje 
sama výkon práva myslivosti, anebo společenstevní honitbu 
pronajme podle zákona č. 449/2001 Sb. 

c) Honební společenstvo je . právnickou osobou, která je oprávněna 
přijímat nájemné z pronajaté společenstevní honitby a toto 
nájemné rozdělit každoročně jednotlivým vlastníkům honebních 
pozemků, a to platbou ve stejné výši za jeden pronajatý hektar 
vynásobenou počtem hektarů. U nečlenů Honebního společenstva, 
kteří požadují proplacení nájemného fakturou dle Čl. III odst. 
h/ může být fakturovaná částka za pronajatý hektar rozdílná 
podle uzavřené smlouvy. 

d) Termín vyplacení nájemného je do 15.12 . běžného roku. 
e) Honební společenstvo netvoří zisk vyšší než 1000.- Kč za běžný 

rok, proto člen, jehož členství v honebním společenstvu 
skončilo, nemá nárok na vypořádací podíl. . 

f) Honební společenstvo je oprávněno poskytnout nájemci příspěvek 
na opravy mysliveckých zařízení ve společenstevní honitbě, 
které jsou ve vlastnictví Honebního společenstva .. 

g) Honební společenstvo vede seznam členů, v němž zapisuje počet 
hlasů jednotlivých členů a jejich sícUo. 

h) Honební společenstvo uchovává zápisy z jednání honebního 
výboru a valné hromady po celou dobu existence Honebního 
společenstva. 

Článek V. 

Valná hromada Honebního společenstva. 

1. Valnou hromadu svolává honební starosta nejméně jednou ročně, 
ve lhůtě do 15. února. Písemnou pozvánku na valnou hromadu 
včetně uvedení místa, data, hodiny a pořadí jednání všem 
členúm Honebního společenstva je honební starosta povinen 
zaslat na adresu bydliště nejméně 15 dní přede dnem konání 
valné hromady. 

2. Členové valné hromady mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou 
hromadu. V tomto případě toto rozhodnutí nahrazuje konáni 
valné hromady. V takovémto případě honební starosta předloží 
prokazatelně návrh rozhodnutí všem člentim písemně k vyjádření 



s lhůtou jednoho měsíce, ve které maJ2 učinit písemné 
vyjádřeni. Nevyjádří-li se člen ve lhůtě, platí, že souhlasí. 
Honební starosta následně oznámí výsledky hlasování 
prokazatelně písemně jednotlivým členům. Většina se počítá z 
celkového počtu hlasů přis1ušejících všem členům. 

3. Hlasovací právo na valné hromadě přísluší pouze členúm 
Honebního společenstva nebo zplnomocněným zástupcům. za každý, 
i započatý hektar výměry honebních pozemků, které vlastní, 
přísluší členovi jeden hlas. · 

4. Valná hromada je schopná se usnášet, pok1.1d jsou pří tomni 
členové, . nebo jejich .zástupci, kteří mají alespoň polovinu 
hlasů. Nesej de-li se potřebný počet hlasú po uplynutí jedné 
hodiny od stanoveného počátku valné hromady, může se valná 
hromada platně usnášet za jakéhokoliv počtu hlasů přítomných 
členů. 

5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných č1enů, K 
rozhodnutí dle článku 8 písm. a) a b) se vyžaduje souhlas 
hlasů tří čtvrtin přítomných členů. 

6. O jednání a rozhodnutích valné hromady je pořízen zápis, který 
podepíše honební starosta a valnou hromadou zvolený 
zapisovatel. . _ . 

~-Do oůsabnosti valné hrornqdy náleží : 
· a) 'Schvalovat návrh honebního výboru o finančním hospodařeni' a 

použití čistého výtěžku _ _ 
b) schváleni a změna stanov Honebn2ho spolec~stva 
c) volba a odvoláni honebního výboru a honebn2ho starosty 
dl rozhodnutí o dalších otázkách dle zákona č. 449/200~ Sb. 

§ 2~ 

Jednání valné hromady se obecně 
449/200~ Sb. 

Článek VI. 

řídí ust. § 22 zákona č. 

Honební výbor 

Honební Výbor tvoří honební starosta, honební místostarosta a 
jeden člen honebního výboru, které zvolá valná hromada. Pro 
svoláni honebního výboru platí _ ustan9v~í. b .svo~áni __ valné 
hromady Honební výbor je schopny usnásen~ Jen Je-l~ pr~tomna 
nadoolo~iční většina jeho členů, k usnášení je zapotřebí s~uhlasu 
větŠiny hlasů přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhodu~e.hlas 
honebního starosty. Každý ze členů honebního výbo~ .ma Jede~ 
hlas. o jednání honebního výboru je_ poř~zován zap~s. ktery 
podepíši všichni přítomní členové honebn~ho vyboru. 
Roz-hoduje valná hromada HS . 

Článek VII. 

Honební starosta. 

1) Honební starosta zastupuje 
2) Honebního starostu volí 

společenstva, a to na dobu 

Honební 
valná 
~o let. 

společenstvo navenek. 
hromada z členů honebního 



Honební starosta se řídí ustanoveními § 23 zákona č. 449/2001 Sb. 

Článek VIII. 

Zrušení a zánik Honebního společenstva. 

Honební společenstvo zaniká 
předchází jeho zrušení s 
zrušuje 

dnem výmazu z rejstříku . Zániku 
likvidací. Honební společenstvo se 

a) dnem zániku společenstevní honitby 
b) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení honebního 

společenstva. 

Likvidátora jmenuje valná hromada Honebního společenstva. 
Rozhodnutím valné hromady o zániku Honebního společenstva oznámí 
honební starosta neprodleně orgánu státní správy myslivosti. 
Zánik Honebního společenstva se řídí ustanoveními § 25 zákona č. 
449/2001 Sb. 

v případech 
společenstvo 
Sb. 

Článek IX. 

Závěrečná ustanovení. 

neuvedených v 
řídí ustanoveními 

těchto stanovách se Honební 
zákona o myslivosti č. 449/2001 


