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STANOVY 
Honebního společenstva POHLEDY- HYNČINK· · -

Mósio :;;\li(,i·"i 

čl. 1 
Základní ustanovení 

Honební společenstvo Pohledy- Hynčina 
Pohledy 190, PSČ 568 02 
474 88 557 

Honební společenstvo (dále jen HS) vzniklo dnem 5.3.1993, podle čl. I. Smlouvy o zl·ízení 
honebního společenstva. 

Honební společenstvo je pr;lVnickou osobou založenou podle zákona č. 270/1992 Sb., a podle z. 
č. 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění, je transformováno na požadavky tohoto zákona. 
je dobrovolným sdružením vlastníkť• honebních pozemkť• v katastrálních územích Pohledy, 
Horní Hynčina, janl'1vky a Horní Rudná, které tvoří společenstevní honitbu Pohledy. HS je 
založeno na dobu neurčitou. 

Čl. 2 
Působnost a poslání HS 

1. HS je založeno za účelem tvorby a využití společenstevní honitby. Honitbu podle zákona o 
myslivosti využívá způsobem jejího pronajmutí. 

2. HS nesmí vlastním jménem podnikat, nesmí se účastnit podnikání jiných osob a nesmí 
zřizovat organizační složky. 

3. HS spolupracuje s orgány státní správy myslivosti a dalšími státními orgány, s vlastníky, a 
uživateli sousedních honiteb a s dalšími subjekty působícími na úseku myslivosti a ochrany 
přírody. 

4. HS proplácí nájemné svým členům a vlastníkům přičleněných pozemků podle jejich výměry. 
Nájemné je zasíláno na účet člena nebo poštovní poukázkou. Poukázaná částka je snížena o 
náklady spojené se zasláním nájemného. 
Nájemné se nezasílá v pl·ípadě, že náklad na jeho doručení pl·esahuje jeho výši. 

Čl. 3 
Vznil< a zánil< členství v honebním společenstvu 

1. Členy HS mohou být pouze vlastníci nebo spoluvlastníci (dále jen .,vlastníci") souvislých 
honebních pozemkl'1, které tvoří společenstevní honitbu Pohledy. Spoluvlastníci honebních 
pozemkl'l se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva člena, nebo mohou určit 
společného zmocněnce. 

2. Vlastníci honebních pozemků v honitbě Pohledy, kteří byli k 1.7.2002 členy HS jimi zl'1stávají 
i nadále. Vlastníci, kteří k tomuto datu členy HS nebyli, se mohli stát členy na základě 
podaného písemného souhlasu vlastníka honebních pozemkí'l s členstvím v HS, do 14 ti dm~• 
ode dne, kdy jim byla tato možnost honebním HS prokazatelně nabídnuta. 

3. Převede-li člen HS vlastnické právo k honebním pozemkl'lm, které jsou součástí 
společenstevní honitby, jeho členství v honebním společenstvu zaniká; nabyvatel těchto 
pozemků se stává členem HS, pokud do 30 dnť1 ode dne vzniku jeho vlastnického práva 
neoznámí písemně HS, že s členstvím nesouhlasí. 

4. Vlastníci honebních pozemků, které orgán státní správy myslivosti přičlenil do 
společenstevni honitby, se stávají i·ádnými členy HS, pokud do 30 dnť1 od doručení 

vymzuměni o pf·ičlenění oznámí písemně HS, že u·vají na členství. 



S. člen HS mllže ukončit své členství na základě písemného oznámení doručeného stamstovi 
HS; členství zaniká posledním dnem kalendáf'ního roku, ve kterém bylo oznámení učiněno. 
Zánikem členství nevzniká bývalému členovi nám k na náhradu za pl·ičlenění. 

6. jiní vlastníci honebních pozemkC1 v obvodu společenstevní honitby (například vlastníci 
pozemkii, kteří netrvali na členství podle bodCi 3. a 4., vlastníci, kter-í vystoupili podle bodu 
S.) se mohou stát členy HS jen phjetím za člena valnou hromadou na základě podané 
pf·ihlášky. 

7. Členství v HS dále zaniká v případě, že správní úřad k tomu oprávněný podle tohoto zákona 
prohlásil všechny pozemky ve vlastnictví člena HS za nehonební. 

8. Osoba, jejíž členství v HS zaniklo podle bodli S. nebo 7., má nárok na vypof·ádací podíl ve výši 
S Kč za každý započatý hektar výměry jeho honebních pozemkii. Vypot·ádací podíl se této 
osobě vyplatí po schválení mční účetní uz<ívěrky. 

9. HS vede seznam svých členil, v němž se zapisuje počet hlasl'1 jednotlivých člene,, název, sídlo 
a identifikační číslo člena, jde- li o právnickou osobu, nebo jméno, příjmení a t1·valé bydliště 
fyzické osoby, která je členem. HS je povinno každému svému členu na jeho písemnou 
žádost, nejpozději do 7 dnC1 od doručení žádosti, vydat opis seznamu všech členů nebo 
požadované části seznamu, opis stanov HS nebo zápis z jednání valné hmmady za úhradu 
náklad(! (3 l(č za každou započatou písemnou stránku a 20 Kč poštovné). 

10. Souhlas vlastníka honebních pozemkCi s členstvím v HS nahrazuje nájem ni smlouvu na 
včleněné honební pozemky. 

Čl. 4 
Práva a povinnosti členů 

1. Člen HS má tato základní práva: 
účastnit se jednání a rozhodování na valných hromadách, 
volit a být volen do honebního výboru, 
podílet se na rozdělení čistého výtěžku, pokud nebude valnou hromadou rozhodnuto o 
jiném jeho využití, 
podávat návrhy a stížnosti orgánl'1m HS, 
obdržet na požádání opis seznamu členil nebo jeho části, kopie zápisu z jednání valné 
hromady nebo jeho části, 
obdržet při zániku členství vypořádací podíl v případech uvedených ve stanovách. 

2. Člen HS má tyto základní povinnosti: 
plnit ustanovení těchto stanov, 
plnit rozhodnutí přijatá orgány HS, 
podílet se na úhradě případných škod způsobených HS, 
prokazatelně písemně oznámit starostovi HS každou změnu, která se týká jeho 
evidenčních údajů, které vede HS (změna bydliště nebo sídla, příjmení, změny vlastnictví 
honebních pozemků), a to v termínu do 15 ti dnů ode dne, kdy ke změně došlo. 

Čl. s 
Působnost valné hromady 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem HS. 
2. Do působnosti valné hromady náleží: 

a) volba a odvolání honebního starosty, který je zároveň předsedou honebního výboru, 
honebního místostarosty a dalších členC1 honebního výboru z řad členů HS, 

b) schvalovat návrhy honebního starosty nebo honebního výboru o finančním hospodaření 
a o použití čistého výtěžku, včetně případných návrhů plijček a úvěrť1 nebo jakýchkoliv 
návrhů závazkl'1, které mohou významným způsobem ovlivnit hospodaření HS, 

c) rozhodnutí o přijetí a změně stanov, o návrhu změny honitby(§ 31 zákona o myslivosti), 
d) rozhodnutí o přijetí vlastníka honebního pozemku za člena (článek 3 bod 6), 



e) rozhodnutí o zl-í zení rezervního fondu a schvalování jeho příjmů a vydání. 
f] rozhodnutí o způsobu majetkoprávního vypořádání pro případ zániku HS, 
g) rozhodnutí o zrušení HS a pl·ípadně o jmenování likvidátora, 
h] rozhodnutí o dalších otázkách, které si valná hromada vyhradí. 
Rozhodování o nájemci, kterému bude společenstevní honitba pronajata, v duchu čl. 9, 
včetně uzavření, změny nebo vypovězení smlouvy o nájmu honitby, valná hromada př·enáší 
na honební výbor. 

Čl. 6 
jednání valné hromady 

1. Valnou hromadu svolává honební starosta zpravidla jednou ročně, nejméně však jednou za 
deset let. V pr-ípadě nečinnosti honebního starosty může valnou hromadu svolat honební 
m ístosta ros ta. 

2. Člen nebo členové HS, jejichž hlasy činí alespm110'Vil všech hlasů, mohou požádat honebního 
starostu o svolání valné hromady I< projednání navržených záležitostí (mimořádnou valnou 
hromadu). Náklady spojené s konáním takovéto valné hromady hradí tito členové. Honební 
starosta je povinen do 30 dnů od doručení této žádosti takovou valnou hromadu svolat; 
pokud ji nesvolá, má právo ji svolat člen nebo členové, kteří podali žádost o její svolání. 

3. Honební starosta je povinen vyrozumět všechny členy HS o konání valné hromady s 
uvedením místa, data, hodiny a pořadu jednání. Vyrozumění se provede zasláním písemné 
pozvánky na adresu člena uvedenou v katastru nemovitostí na listu vlastnictví člena. Návrh 
na uzavr·ení, změnu nebo vypovězení smlouvy o nájmu honitby a návrh o finančním 

hospodaření a o použití čistého výtěžku musí být k nahlédnutí u honebního starosty 
nejpozději lS dní před konáním valné hromady. Součástí oznámení o konání valné hromady 
musí být také jakýkoliv návrh závazkC1, které mohou významným způsobem ovlivnit 
hospodaření HS. Projednat záležitost, která nebyla uvedena v pozvánce na valnou hromadu, 
lze pouze se souhlasem všecl1 pi"ítomných člen(i HS. 

4. Hlasovací právo na valné hromadě pl·ísluší pouze člen lim HS. Člen se mliže na jednání valné 
hromady nechat zastoupit jinou osobou, která pl·edloží plnou moc s uvedením pověření 
k hlasování. Na rozhodování se členové podílejí podle výměry honebních pozemkC1, které 
vlastní a které tvoří společenstevní honitbu. Za každý, i započatý hektar výměry honebního 
pozemku, který v honitbě vlastní, přísluší členovi jeden hlas. 

S. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomní členové HS nebo jejich zástupci, 
kteří mají alespoll polovinu hlasů. Nesejde-li se potřebný počet člen li s požadovaným 
počtem hlasů po uplynutí jedné hodiny od stanoveného počátku valné hromady, mCcže se 
valná hromada platně usnášet za jakéhokoliv počtu hlasů přítomných členů. 

6. Valná hromada rozhoduje většinou hlasl! př·ítomných členů, s výjimkou článku S, bodu 2 
písmen b], c) ad), kdy se vyžaduje souhlas tří čtvrtin hlasl'! přítomných členl'L 

7. O jednání valné hromady musí být pořízen zápis obsahující průběh jednání a přijatá 
rozhodnutí. Zápis podepisuje honební starosta nebo honební místostarosta a valnou 
hromadou zvolený zapisovatel. Každý člen HS lllLJŽe, na své náklady, požádat o vydání kopie 
zápisu nebo jeho části (3 Kč za každou stránku a 20 Kč poštovné]. 

8. Členové HS mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu. V takovém pr-ípadě osoba, 
která je jinak oprávněna svolat valnou hromadu, předloží návrh rozhodnutí č!enCm1 
k vyjádření s oznámením lh(ity, ve které mají učinit písemné vyjádření. Nevyjádří-li se člen 
ve lhi'1tě do lSti dnC1, platí, že souhlasí. Osoba, která předložila návrh rozhodnutí, pak oznámí 
výsledky hlasování jednotlivým člen(im. Většina se počítá z celkového počtu hlasCJ 
příslušejících všem členům. 

9. Považuje-li člen HS rozhodnutí valné hromady za nezákonné nebo odporující stanovám, 
může do lS dnů ode dne, kdy se o rozhodnutí dozvěděl, nejpozději však do 3 měsíců od 
konání valné hromady, domáhat, aby soud vyslovil neplatnost rozhodnutí valné hromady, 
jinak jeho právo zaniká; toto platí obdobně i pro rozhodnutí přijaté podle bodu 8. 
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Čl. 7 
Honební starosta 

1. Honební starosta zastupuje HS navenek a je jeho statutárním orgánem. Honebního starostu v 
době jeho nepf'ítomnosti zastupuje honební místostarosta, který pak jedná a rozhoduje ve 
všech věcech, které jsou svěřeny honebnímu starostovi. 

2. Honebního starostu a honebního místostarostu volí valná hromada na období 10 let a to 
z člení1 HS. 

3. Jestliže honební starosta zemf·e, vzdá se funkce, vykonává tuto funkci honební místostarosta 
až do zvolení nového honebního starosty nejbližší valnou hromadou. 

4. Honební starosta kromě píisobnosti uvedené v bodu 1.: 
a) obstarává všechny záležitosti HS, které nepatf·í do pttsobnosti valné hromady, s výjimkou 

těch záležitostí, jejichž rozhodování si valná hromada vyhradila; je povinen f·ídit se 
pokyny valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami; za svoji 
činnost valné hromadě odpovídá, 

b) rozhoduje po pf·edchozím souhlasu honebního výboru o zpí'tsobu využití společenstevní 
honitby, včetně uzavf·ení, změny nebo vypovězení smlouvy o nájmu honitby, jestliže 
valná hromada tuto piisobnost na honební výbor podle článku S pf·enesla, 

c) pf·ipravuje, popřípadě zajišťuje přípravu podkladl! a návrhů pro jednání valné hromady 
(její působnost podle článku S}, zprávu o činnosti za období od minulé valné hromady a 
návrh činnosti na další období, 

d) svolává a f'ídí jednání valné hromady do doby zvolení pf·edsedy valné hromady, 
e) realizuje usnesení valné hromady, 
f] dbá na dodržování právních pf·edpisů v činnosti HS, 
g) uděluje plnou moc k zastupování HS, pokud je neml!že zastoupit sám nebo je nemůže 

zastoupit honební místostarosta, 
h) pečuje o majetek HS, 
i) vede seznam člentt HS, 
j) odpovídá za dokumenty HS, které musí být uchovávány po celou dobu jeho existence; tj. 

pf·edevším stanov a seznamu členů, rozhodnutí o uznání společenstevní honitby včetně 
jejího mapového zákresu, zápisy z jednání valných hromad a honebního výboru. 

S. Honební starosta je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Honební 
starosta odpovídá HS za škodu, kterou způsobil porušením právních povinností při výkonu 
funkce. V f·ízení proti honebnímu starostovi zastupuje HS určený člen honebního výboru. 

Čl. 8 
Honební výbor 

1. Honební výbor je tříčlenný. Tvoří jej honební starosta, honební místostarosta a jeden člen 
HS. Jeden z člen ll výboru vede účetní evidenci HS. 

2. Honební výbor svolává a jeho jednání předsedá honební starosta, v jeho nepr-ítomnosti 
honební místostarosta. Svolání výboru se provede buď písemně, nebo telefonicky. 

3. Honební výbor je schopný se usnášet, je- li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 
K usnesení honebního výboru je zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů; při rovnosti 
hlasů je rozhodující hlas předsedajícího. Každý člen výboru má jeden hlas. 

4. O jednání honebního výboru musí být pořízen zápis obsahující průběh jednání a přijatá 
rozhodnutí. Zápis podepisují všichni přítomní členové honebního výboru. 

S. Při obstarání záležitostí HS má honební výbor postavení honebního starosty, s výjimkou 
práva zastupovat HS navenek a s výjimkou udělení plné moci. 

6. Jednání honebního výboru se mohou účastnit pozvané osoby. 
7. Honební výbor rozhoduje o vyplacení odměn za činnost vykonanou pro HS. 
8. Honební výbor se vyjadřuje k vypracovanému plánu mysliveckého hospodaření v honitbě 

Pohledy, který předkládá nájemce honitby. 
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Čl. 9 
Využití honitby 

Společenstevní honitba bude využívána pronájmem. HS je povinno přednostně ji pronajmout za 
podmínek uvedených v § 32 zákona o myslivosti svému členovi nebo mysliveckému sdružení 
vzniklému z vlastníkii honebních pozemkť1 začleněných v honitbě Pohledy. Pokud nejsou takoví 
zájemci o nájem, st<Jnoví výbor HS kriteria pronájmu a pro najme pak honitbu zájemci, který ph 
dodržení kriterií předložil nejvýhodnější nabídku. 

Čl. 10 
Zásady hospodaření 

1. HS odpovíd<í za své závazky celým svým majetkem. Členové HS ručí za závazky HS do výše 1 
Kč na každý hektar vlastněných honebních pozemků. 

2. Příjmem HS mohou být: 
a) příjmy z pronájmu společenstevní honitby, 
b) dary a dědictví, 
c) úroky z vkladí'1, 
d) jiné pl'íjmy, stanoví-li tak zvláštní zákon. 

3. Výdajem HS mohou být 
a) nájemné za přičlenění honebních pozemkí'1 placená jejich vlastníkí'1m a nájemné členťun 

HS, 
b) odměny za činnost vykonanou pro HS, 
c) použití čistého výtěžku na účely stanovené valnou hromadou, popi·ípadě jeho rozdělení 

mezi členy podle počtu jejich hlasli (článek 6 bod 4.), 
d) jiné nezbytně nutné výdaje. 

4. HS vede účetnictví podle pi·edpisů o účetnictví platných pro sdružení. 

Čl. ll 
Zrušení a zánil{ HS 

1. HS zaniká dnem výmazu z rejstříku HS vedených orgánem státní správy myslivosti. Zániku 
HS předchází jeho zrušení s likvidací. 

2. HS se zrušuje 
a) dnem zániku společenstevní honitby, 
b) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení HS, jinak dnem, kdy toto 

rozhodnutí bylo přijato; rozhodnout o zrušení lze pouze tak, aby nejpozději v den zrušení 
zanikla smlouva o nájmu honitby, je-Ji uzavřena, 

c) rozdělením nebo sloučením s dalším HS. V tomto případě se likvidace neprovádí. 
3. Na likvidaci majetku a závazkCI zrušeného HS se použijí předpisy o likvidaci majetku a 

závazků obchodních společností. Zjistí-li likvidátor kdykoliv v průběhu likvidace, že majetek 
zrušeného HS je předlužen, je povinen navrhnout prohlášení konkursu. Skončí-li likvidace 
majetkovým zůstatkem, rozdělí jej likvidátor mezi členy HS vedené v seznamu členů ke dni 
vstupu do likvidace, a to podle počtu jejich hlasi'1 (čl. 6 bod 4). 

4. Likvidátora jmenuje a jeho odměnu stanoví valná hromada HS. Neučiní-li tak bez zbytečného 
odkladu, je likvidátor jmenován soudem. 

S. Zrušení HS (bod 1) a vstup do likvidace včetně jména, příjmení a místa trvalého pobytu 
likvidátora je HS povinno bezodkladně oznámit orgánu státní správy myslivosti, který vede 
rejstřík HS. 
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Čl. 12 
Závěrečná ustanovení 

Tyto stanovy upravené podle § 69 odst. 2 zákona o myslivosti byly přijaty na valné hromadě 
HS Pohledy-Hynčina konané dne 4. října 2002 a změněny na valné hromadě konané dne 

13.2.200~· a na valné hromadě konané dne 16.2.2013. 
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