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IČO 

STANOVY 
Honebního společenstva Pohledy-Hynčina. 

ČL 1 
Základní ustanovení 

Honební společenstvo Pohledy-Hynčina. 
Místo bydliště honebního starosty, od 4.10.2002 : 
ing. Antonín Hájíček, 56 9 O 7 Rmliměf ./12 

474 88 557 

Honebtú společenstvo (dále jen HS) vznilJo dnem 5.3.1993, podle čl. I. Smlom•y o zi'ízení 
honebního společenstva. 

Honební společenstvo je právnickou osobou založenou podle zákona č. 270/1992 Sb., a 
podle z. č. 449/2001 Sb. o myslivosti je transformováno na požadavky tohoto zákona. Je 
dobrovolným schuženún vlastníků honebních pozemků v katastrálních úzetních Pohledy, 
Horní Hynčina, .Tanůvky a Horní Rudná, které tvoi1 společenstevni honitbu Pohledy. HS je 
založeno na dobu neurčitou. 

Čl. 2 
Působnost a poslání HS 

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

" HS nesnú vlastním jménem podnikat, nesmí se účastnit podnikáni jiných osob a nesmí 
zf·izovat organizační složky. 

3. HS spolupracuje s orgány státní správy myslivosti a dalšinú státními orgány, s vlastníky a 
uživateli sousedních honiteb a s dalšími subjekty působícími na úseku myslivosti a 
ochrany pi1rody. 

4. HS proplácí mijemné svým členům a vlastni1:ům pr-ičleněných pozemků podle jejich 
v)·měry. 

Čl. 3 
Vznik a zánik členství v HS 

1. Členy HS mohou být pouze vlastníci nebo spoluvlastnici (dále jen vlastníci) souvislých 
honebních pozem1:ů, které tvoří společenstevní honitbu Polůedy. Spoluvlastníci 
honebních pozemků se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva člena, nebo 
mohou určit společného zmocněnce. 

2. Vlastníci honebních pozemků v honitbě Polůedy, kteří byli k 1. 7.2002 členy HS jimi 
zůstávají i nadále. Vlastníci, k1eří k tomuto datu členy HS nebyl~ se mohli stát členy na 
zá!Jadě podaného písemného souhlasu vlastníka honebních pozemků s členstvím v HS, clo 
14 ti dnů ode dne, kdy jim byla tato možnost HS prokazatelně nabídnuta. 



3. Vlastníci honebních pozemků, které orgán státní správy myslivosti přičlenil do 
společenstevni honitby Pohledy, se stávají řádnými členy HS, pokud do 30 ti dnů ocl 
domčení vyrozumění o přičleněni oznámí písemně HS, že trvají na členstvi. 

4. Převede-li člen HS vlastnické právo k honebním pozemkům, které jsou součástí 
společenstevní honitby, jeho členstvi v HS zaniká; nabyvatel těchto pozemků se stane 
členem, pokud do 30 ti dnů ode dne vzniku svého vlastnického práva oznámí písemně HS, 
že trvá na členst'vi; to platí obdobně o zániku členstvi úmrtím člena a o vzniku členství 
dědici. 

5. Člen HS může ukončit své členství na základě písemného oznámení dmučeného starostovi 
HS: élenstvi zaniká posledním dnem kalendáiniho roku, ve kterém bylo oznámeni 
učiněno. Zánikem členstvi nevzniká bývalému členovi núrok na náhradu za píičleněni. 

6. Jiní vlastníci honebních pozemků v obvodu společenstevni honitby (například vlastníc~ 
kteií netrvali na členství podle bodů 3. a 4., vlastníc~ kteří vystoupili podle bodu 5 ) se 
stáv.,jí členy HS na základě plijetí podané přihlášky valnou Iu·omadou. 

7. Členstvi v HS dále zaniká, staly-li se všeclmy honební pozemky člena v obvodu honitby 
pozemky nehonebními. 

8. Osoba, jejíž členství v HS zaniklo podle bodů 5. nebo 7., má nárok na vypořádací podíl ve 
výši 5 Kč za každý započat)• hektar v)•měry jeho honebních pozemků. Vypořádací podíl 
se této osobě vyplatí po schváleni roční účetní uzávěrky. 

9. HS vede seznam svých členů., v němž se zapisuje počet hlasů jednotliv~·ch členů, název, 
sídlo a identifikační číslo člena, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno, přijmení, rodné 
číslo a t1va!é bydliště fyzické osoby, která je členem. HS je povinno každému svému 
členu na jeho písemnou žádost nejpozději do 7 dnů od doručeni žádosti , vydat opis 
seznamu všech členů nebo požadované části seznamu, nebo opis stanov HS, za úlm1du 
nákladů ( 3 Kč za každou započatou písemnou stránku a 20 Kč poštovné). 

Hl. Souhlas vlastníka honebních pozemků s členstvím v HS nahrazuje nájemní smlouvu na 
včleněné honební pozemky. 

Čl. -l 
Práva a povinnosti Členů 

1. Člen HS má tato základní práva: 
- účastnit se jednáni a rozhodování na valný·ch hromadách. 
-volit a být vokn do honebního v~· boru, 
- podílet se na rozděleni čistého výtěžku, pokud nebude valnou hromadou rozhodnuto o 
jiném jeho využití, 
- podávat návThy a stížnosti orgánům HS, 

-obdržet na pož<ídání opis seznamu členů nebo jeho části, kopie zápisu zjednání valn~ 
hromady nebo jeho části, 
- obdržet pří zániku členství vypořádací podíl v plipac!ech uvedených ve stanovách. 

2. Člen HS má tyto základní povinnosti: 
- vyslat na jednání valné Iu·omady svého zmocněnce, nemůže- li se jí sám účastnit, 
- plnit ustanoveni těchto stanov, 
- plnit rozhodnutí přijatá orgány HS, 
- podílet se na úhradě plipadných škod zpi'1sobených HS. 
- prokazatelně písemně oznámit starostovi honebního společenstva každou změnu, která 
se týká jeho evidenčních údajů, které vede HS ( změna bydliště-sídla, piíjmeni, změny 
vlastnictv·i honebních pozemků), a to v terminu do 15 ti dnů ode dne, kdy ke změně došlo. 
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Čl.5 
Působnost valné hromady 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem HS. 
2. Do působnosti valné lu·omacly nákží: 

a) volba a odvolání honebního starosty, který je zároveň předsedou honebního v~'boru. 
honebního místostarosty a dalších členů honebního výbom z řad členů HS, 
b) schvalovat náVThy honebního starosty nebo honebního výbom o fmančním hospodařeni 
a o použití čistého v~·téžku. včt:tně případných návrhů půjček a úvěrů nebo jak~·chkoli\· 
návThů závazků, které mohou významn)'m způsobem ovlivnit hospodaření HS, 
c) rozhodnutí o přijetí a změně stanov, o návT!m změny honitby(§ 31 zákona o 
myslivosti), 
cl) rozhodnutí o piijetí vlastníka honebního pozemku za člena (článek 3 bod 6). 
e) rozhodnutí o zřízeni rezervního fondu a schvalování jeho př"íjmů a vydání, 
f) rozhodnutí o zpi'1sobu majetkoprávního vypořádáni pro piípacl zániku HS, 
g) rozhodnutí o zmšení HS a piípaclně o jmenování likvidátora, 
h) rozhodnutí o dalších otázkách, které si valná Ju·mnacla vylu·ac!í. 
Rozhodování o nájemci , kterému bude společenstevní honítba pronajata, v duchu čl. 9. 
včetně uzavi"ení, změny nebo vypovězeni smlouvy o nájmu honitby, valná lu·mnada 
pi·enáší na honební ·v~· bor. 

Čl. 6 
Jednání valné hromady 

1. V a lnou lu·omaclu svol;ív;í honební starosta nejméně jednou ročně a to nejpozději clo 15. 
února, V píípadě nečinností honebního starosty může valnou lu-omaclu svolat honební 
1nístostarosta. 

2. Člen nebo členové HS, jejichž hlasy činí alespoň 1 O %všech hlasů , mohou požádat 
honebního starostu o svolání valné lu·omacly k projednáni navTžených záležitostí 
(mimořádnou valnou lu·omadu). Náklady spojené s konáním takovéto valné lumnady 
hradí tito členové. Honební starosta je povinen do 30 dnů od doručení této žádosti tal;ovou 
valnou hromadu svolat; pok"Ud ji nesvolá, má právo ji svolat člen nebo členové, ktei1 
podali žádost o její svolání. 

3. Honební starosta je povínen zaslat pozvánk"U na valnou Ju·omadu s uvedením místa. data, 
hodiny a poi"adu jednáni valné hromady všem členům HS na adresu sídla nebo trvalého 
bydliště uvedenou v seznamu členů nejméně 15 dní př"ed konáním valné lu·omady. 
Součástí pozván!;y na valnou lu·omadu musí být i mivrhy na rozhodnutí uvedená c čl. 5 
bodu 2. písmenu b ). má- li o nich být na valné hromadě jednáno. Projednat záležitost, 
která nebyla uvedena v pozvánce na valnou lu·omadu, lze pouze se souhlasem př"í tomn~'ch 
členů. Povinnosti uvedené v tomto bodě pro honebního starostu platí i pro honebního 
1nístostarostu a člena nebo členy, kteří podle předchozích bodů mohou svolat valnou 
Ju·omaclu. 

4. Hlasovací právo na valné hromadě př"ísluši pouze členům HS. Člen se může na jednání 
valné lu·omady nechat zastoupit jinou osobou, která předloží plnou moc s uvedením 
pověření k hlasování. Na rozhodování se členové podílejí podle v~'měry honebních 
pozemků, které vlastní a které tvoří společenstevní honitbu. Za každ~'· i započatý hektar 
výměry honebního pozemku. kter)' v honitbě vlastní, p11slu.~í členovi jeden hlas. 
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5. Valná hromada je schopná se: usn:íšct. pokud jsou piitomni členové HS nebo jejich 
zástupci, ktdi mají alespoň polovinu hlasů. Nt:!scjck-li se poti·elmý počet členů 
s požadovan)·m počtem hlasů po uplynutí jedné hodiny ocl stanoveného počátku valné 
lu·omacly, může se valná lu·omacla platně usnášet za jakéhokoliv počtu hlasů pf"itomn)·ch 
čknů. 

G. Valná lu·omada rozhoc!!lie prostou většinou hlasů piitomn)•ch členů I-IS. s výjimkou čl. 5. 
bocl2. písm. b), c) a cl). kdy se vyžaduje souhlas tii Čt\Ttin piitomných hlasů. 

7. O jednání valné hromady musí být pořízen zápis obsahující průMh jednáni a piijatá 
ro?Jwclnuti. Zápis podepisuje honební starosta nebo honební místostarosta a valnou 
hromadou zvolen)· zapisovatel. Kažcl)• člen HS může , na své náklady požádat o vydáni 
kopie zápisu nebo jeho částí ( 3 Kč za každou stránku a 20 Kč poštovné). 

~. ('lenové HS mohou pfijimat rozhodnuti i mimo valnou hromadu. V takovém piipadě 
osoba, kierá je jinak oprávněna svolat valnou lu·omaclu, předloží návTh rozhodnuti členům 
k vyjádřeni s oznámením lhůty, ve které mají učinit písemné vyjádření. Nevyjádíi- li se 
člen ve lhůtě clo 15 ti dnů, platí, že souhlasí. Osoba, kierá pí·eclložila náVTh rozhodnutí. pak 
oznámí v~·skclky hlasováníjeclnotliv~·m členům. Většina se počítá z celkového počtu 
hlasů píislušejicich všem členům. 

9. Považuje- li člen I-IS rozhodnuti valné hromady za nezákonné nebo oclpomjicí stanovám. 
může clo 15 ti cin LI ode cine. kdy se o rozhodnutí clo zvěděl. nejpozději však clo 3 měsíců ocl 
konáni valn~ hromady. clom:ihnt. aby soud vyslovil neplatnost rozhodnuti valné 
lu·omacly,jinakjdw právo zaniká:toto platí obdobně i pro rozhodnuti pi·ijaté podle bodu 8. 

Čl. 7 
Honební starosta 

1. Honební starosta zastupuje HS navenek a je jeho statutárním orgánem. Honebního 
starostu v době jeho nepiítomnosti zastupuje honební místostarosta, kter)• pak jedná a 
rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny honebnímu starostovi. 
Honebního starostu a honebního místostarostu voli valná Ju·omacla na období Hl leL a to 
z členů I-IS. Honební starosta musí by;t clržitelem loveckého lístku. 

3. Jestliže honební starosta zemí·e, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční 
období, musí valná lu·omada clo 1 měsíce zvolit nového honebního starostu. Až do zvoleni 
nového honebního starosty vykonává tuto funkci honební místostarosta. 

-1. Honební starosta kromě působnosti uvedené v bodu 1.: 
a) obstarává všeclmy záležitosti HS, které nepatií clo působností valné Ju-omady, 
s výjimkou těch záležitostí, jejichž rozhodováni si valná lu-omada ''Yhraclila; je povinen 
řídit se pokyny valné Ju·omacly, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami; za 
svoji činnost valné hromadě oclpovíclá, 
b) rO?JJOd!lie po pi·edchozim souhlasu honebního výboru o způsobu využiti společenstevní 
honítby, včetně uzaví·eni, změny nebo vypovězeni smlouvy o nájmu honitby, jestliže 
valná lumnada tuto působnost na honební výbor podle čl. 5 pí·enesla, 
c) piíprawje. popiípaclě zajišťuje přípravu podkladů a náVThů pro jednání valné lu-omacly 
(její pl!sobnost pod k článku 5 ), zpr;:Í\U o činností za období ocl minulé valné Ju·omady a 
náHh čirmosti na další období, 
cl) svolává a íidi jednání valné Ju·omacly, 
e) realimje usnesení valné lu-omacly, 
f) dbá na dodržování právních předpisů v činnosti HS, 
g) uděluje plnou moc k zastupování HS, pokud je nemůže zastupovat sám nebo je nemůže 
zastoupit 1nistostarosta, 
h) pečuje o majetek HS, 



i) vede seznam členů HS, 
j) oclpovidá za dokumenty HS, které musí být uchovávány po celou dobu jeho existence; 
tj. především stanov a seznamu členů, rozhodnutí o uznání společenstevní honitby včetně 
jejího mapového zákresu, zápisy zjednání valných lu·omad a honebního výboru. 

5. Honební starosta je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. 
Honební starosta odpovídá HS za škodu, kterou způsobil pomšením právních povinností 
při výlwnu funkce. V řízení proti honebnímu starostovi zastupuje HS určen}• člen 
honebního výbom. 

Čl.8 
Honební výbor 

1. Honební výbor je pětičlenný. Tvoří jej: honební starosta, honební místostarosta a tři 
členové. Jeden z členů výbom vede účetní evidenci HS. 

2. Honební výbor svolává a jeho jednání předsedá honební starosta, v jeho nepřítomnosti 
honební místostarosta. Svolání výbom provede buď písemně, nebo telefonicky. 

3. Honební výbor je schopný se usnášet, je- li přítomna alespoň polovina jeho členů. 
K usnesení honebního výboru je zapotřebí souhlasu většiny jeho přítomných členů; při 
rovnosti hlasů je rozhodující lúas pi·edsedajícího. Každý člen výboru má jeden hlas. 

4. O jednání honebního výboru musí být pořízen zápis obsahující průběh jednaní a pi1jatá 
rozhodnutí. Zápis podepisuji všiclmi piitomní členové honebního výbom. 

5. 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 vý·bor se vyjadiuje k vypracovanému plánu mysliveckého hospodaření v honitbě 

Pohledy, který předkládá nájemce honitby. 

Čl. 9 
Využiti honitby 

Spokčenstevní honitba Pohledy bude využívána pronájmem. HS je povinno přednostně ji 
pronajmout za podmínek uvedených v § 32 zákona o myslivosti svému členov~ nebo 
mysliveckému sdružení vznildému z vlastníků honebních pozenúill začleněných v honitbě 
Polúedy. Myslivecké sdmžení má přednost před :fYzickou osobou. Pokud nejsou takoví 
zájemci o nájem, stanovi výbor HS kriteria pronájmu a pronajme pak honitbu zájemci, který 
pří dodržení kritérií předložíl nejvýhodnější nabídku. 

Čl. 10 
Zásady hospodařeni 

1. HS odpovidá 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 vkladů, 
d) jiné příjmy, stanoví-li tak zvláštní zákon. 

3. V}•dajem HS mohou být: 
a) nájemné za piičlenění honebních pozemků placená jejich vlastníkům a nájemné členům 
HS, 
b) odměny za činnost vykonanou pro HS, 
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c) použití čistého výtěžku na účely stanovené V<! lnou lu·omadou, popřípadě jeho rozdělení 
mezi členy podle počtu jejich hlasů (článek 6 bod + ), 
d) jiné nezbytné nutné výdaje. 
4. HS vede účetnictví podle předpisů o účetnictví platných pro sdružení. 

Čl. ll 
Zrušeni a zánik HS 

l. HS zaniká dnem výmazu z rejstříku HS veden)•ch orgánem státní správy myslivostí. 
Zániku HS předchází jeho zmšení s likvídací nebo bez likvidace. 

2. HS se zrušuje s likvidací 
a) dnem zániku společenstevTÚ honitby, 
b) dnem uvedeným v rozhodnutí valné lu·omady 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-li uzavŤena. 

3. HS se zrušuje bez lilividace sloučením do jiného HS nebo splynutím dvou nebo více HS. 
4. Na likvidaci majetku a závazků zrušeného HS se použiji pl·edpisy o likvidaci majetku a 

závazků obchodních společností. Zjistí- li likvidátor kdykoliv v průběhu likvidace, že 
majetek ?.rušeného HS je předlužen, je povinen navrhnout prohlášení konkursu. Skončí- li 
likvidace majetko\•ým zůstatkem, mzdě li jej likvidátor mezi členy HS vedené v seznamu 
členů ke dni vstupu do li1:vidace, a to podle počtu jejich hlasů (čl. 6 bod 4). 

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

6. 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 rej s tiik HS. 

Čl. 12 
Závěrečná ustanovení 

Tyto stanovy upravené podle § 69 odst. 2 zákona o myslivosti byly přijaty na valné lu·omadě 
HS Pohledy-Hynčina konané dne 4. iijna 2002. 


