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Stanovy 

honebního společenstva 

Název: Honební společenstvo Želívsko, Březinka 

Sídlo: Chrastavec 66 

Čl. I 

Úvodní ustanovení 

Honební společenstvo Želívsko, Březinka (dále jen honební společenstvo) je 

dobrovolným sdružením vlastníků souvislých honebních pozemků, jejíchž výměra v součtu 

dosahuje výměry požadované zákonem o myslivostí pro vznik společenstevní honitby a které 

zajišťuje sama výkon práva myslivosti, anebo společenstevní honitbu pronajme podle 

uvedeného zákona. Honební společenstvo je založena v souladu s ustanovením § 19 a násl. 

zákona č. 49/2001 Sb. Honební společenstvo je právnickou osobou. 

Čl. II 

Založení a vznik honebního společenstva 

1. Honební společenstvo je založeno schválením usnesení ustavující valné hromady, 

kterou svolává přípravný výbor písemnými pozvánkami zaslanými všem známým 
vlastníkům pozemků. Na této ustavující valné hromadě musí být zvolen honební 

starosta, případně honební výbor a schváleny stanovy. 

2. Honební společenstvo vzniká dnem registrace orgánem státní správy myslivosti a 

tímto dnem také bude honební společenstvo zapsáno do rejstříku honebních 

společenstev. 

3. Návrh na registraci honebního společenstva spolu s návrhem na uznání společenstevní 

honitby podává přípravný výbor. Návrh musí být podepsán všemi členy přípravného 

výboru s uvedením jména, příjmení, rodná čísla a bydliště. Současně sdělí, kdo je z 

přípravného výboru zmocněncem oprávněným jednat jejich jménem. Podpisy členů 

přípravného výboru musí být na návrhu úředně ověřeny. 



ČL III 

Vznik a zánik členství v honebním společenstvu 

I. Členství v honebním společenstvu vzniká zakládajícím jeho členům dnem vzniku 

honebního společenstva, ostatním členům na základě písemného prohlášení o 

přistoupení k těmto stanovám. 

2. Členství v honebním společenstvu je spojeno s vlastnictvím honebních pozemků, 
jelikož členy mohou být pouze vlastníci nebo spoluvlastníci souvislých honebních 

pozemků, jejichž výměra v součtu dosahuje výměry požadované zákonem o myslivosti 

pro vznik společenstevní honitby. 

3. Pozbytím vlastnického práva k honebnímu pozemku dochází k zániku členství v 

honebním společenstvu a práva a povinnosti člena přecházejí na jejich nabyvatele. 

5. Členství v honebním společenstvu zaniká dále úmrtím a také písemným oznámením 

doručené honebnímu výboru. 

IV. 

Předmět činnosti honebního společenstva 

I Předmětem činnosti honebního společenstva je pronájem společenstevní honitby. 

2. Honební společenstvo nesmí vlastním jménem podnikat, nesmí se zúčastnit na 

podnikání jiných osob a nesmí zřizovat organizační složky. 

v. 
Orgány honebního společenstva 

Orgány honebního společenstva jsou: 

a) valná hromada 

b) honební výbor 

c) honební starosta 

d) revizor účtů 

Vl. 
Valná hromada 

I. Valná hromada je nevyšším orgánem honebního společenstva sestávající ze všech . 

členů a do její působností náleží: 

a) volba a odvolání honebního starosty, který je zároveň předsedou honebního výboru, 

honebního místostarosty a dalších členů honebního výboru, 

b) schvalovat návrhy honebního starosty nebo honebního výboru týkající se finančního 

hospodaření a návrhy na použití čistého výtěžku, 

c) rozhodovat o způsobu využití společenstevní honitby včetně uzavření, změny nebo 



vypovězení smlouvy o nájmu honitby, 

d) rozhodovat o změně stanov, 

e) rozhodovat o přijetí vlastníka honebního pozemku přičleněného k honitbě za člena 
honebního společenstva, 

f) volit a odvolávat členy honebního výboru 

g) volit a odvolávat revizora účtů. 

2. Valnou hromadu svolává honební starosta nejméně jednou ročně, a to vždy nejpozději 

do 15. února přislušeného roku. Člen nebo členové, kteří mají alespoň 10% všech 

hlasů, mohou požádat honebního starostu o svolání vlané hromady k projednání 

na vržených záležitostí. Valná hromada pak musí být svolána nejpozději do 3 O dnů od 

doručení této žádosti. Pokud tak neučiní, může valnou hromadu svolat člen nebo 

členové, kteří o svolání valné hromady požádali. 

3. Honební starosta je povinen zaslat pozvánku na valnou hromadu, s uvedením místa, 

data, hodiny a pořadu jednání, všem členům honebního společenstva na adresu jejich 

bydliště či sídla, a to nejméně 15 dnů před jejím konáním. Součástí pozvánky musí být 

také podklady, které mají být valnou hromadou projednány (např. nájemní smlouvy, 

návrh o finančním hospodaření, návrh závazků, které mohou ovlivnit hospodaření 

apod). Pouze se souhlasem přítomných členů honebního společenstva může valná 

hromada projednat i jinou záležitost v pozvánce neuvedenou. 

4. Hlasovací právo na valné hromadě přísluší pouze členům honebního společenstva. 
Počet hlasů každého člena se určuje podle výměry honebních pozemků, které vlastní s 

tím, že za každý i započatý hektar těchto pozemků mu přísluší jeden hlas. V případě, 

že je člen honebního společenstva spoluvlastníkem honebních pozemků zahrnutých do 

společenstevní honítby a ostatní spoluvlastníci členy nejsou, náleží mu počet hlasů 

podle výměry honebních pozemků. V případě, že je více spoluvlastníků členy 

honebního společenstva, náleží každému z nich počet hlasů odvozený od 

spoluvlastnického podílu, tedy ve stejném poměru k celku. V případě, že budou 

členy jen někteří spoluvlastníci, počet jejich hlasů bude rovným dílem povýšen o 

spoluvlastníky, kteří členy honebního společenstva nejsou. 

5. Účast na valné hromadě je právem, nikoliv povinností člena. Ten se může nechat na 

jednání valné hromady zastoupit na základě písemné moci, kterou pověřená osoba je 

povinna předat při prezenci. 

6. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomní členové nebo jejich 
zástupci, kteří mají alespoň polovinu hlasů. Nesejde-li se potřebný počet hlasů, po 

uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku valné hromady, může se valná hromada 
platně usnášet za jakéhokoliv počtu hlasů přítomných. 



I 7. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Pouze v případech 

vymezených v odst. I písm. bl a d/ těchto stanov nebo v případě, že rozhodne valná 

hromad přenést svoji působnost na honební výbor se vyžaduje souhlas tří čtvrtin hlasů 

přítomných členů. 

8. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, který musí být podepsán 

honebním starostou a valnou hromadou zvolený zapisovatel. 

9. Členové honebního společenstva mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu, a 

to na základě předloženého návrhu osobou oprávněnou svolat valnou hromadu s 

výzvou, aby se ve stanovené lhůtě k tomuto návrhu vyjádřili. Platí, že pokud se člen v 

této lhůtě nevyjádří, že s návrhem souhlasí. Všichni členové musí být informováni o 

výsledku hlasování. V tomto případě se většina počítá vždy z celkového počtu všech 

členů. 

10. Člen honebního společenstva, který se domnívá, že rozhodnutí valné hromady je 

nezákonné nebo odporující stanovám, může do 15 dnů ode dne, kdy se o rozhodnutí 

dozvěděl, nejpozději do 3 měsíců od konání valné hromady podat k soudu návrh, aby 

vyslovil neplatnost tohoto rozhodnutí, jinak právo zaniká. 

Vll. 

Honební výbor 

1. Honební výbor je 6 členný sestává z honebního starosty, honebního místostarosty a 

dalších 3 členů honebního společenstva. Pro svolávání honebního výboru platí 

ustanovení o svolávání valné hromady obdobně. 

2. Honební výbor se může usnášet jen, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K 

přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny přítomných členů. Každý člen honebního 

výboru má pouze jeden hlas. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího. 

3. O průběhu jednání honebního výboru se pořizuje zápis, který musí být podepsán 

všemi přítomnými členy výboru. Tyto zápisy musí být zachovány po celou dobu 

existence honebního společenstva. 

VliL 

Honební starosta 

I. Honební starosta zastupuje honební společenstvo navenek. Bez souhlasu valné 

hromady však nemůže uzavřít, změnit nebo vypovědět smlouvu o nájmu honitby, jinak 

je právní úkon neplatný. 



2. Honební starosta a honební místostarosta jsou volní valnou hromadou na období 1 O 

let z členů honebního společenstva nebo z fYzických osob, které navrhne člen 

honebního společenstva. 

3. Honební starosta je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. 

Odpovídá honebnímu společenstvu za škodu porušením svých právních povinností při 

výkonu funkce. 

4. V době nepřítomnosti honebního starosty zastupuje jej honební místostarosta. Tím se 

nerozumí pouze krátkodobá nepřítomnost. 

5. Honební starosta je oprávněn v průběhu období, na které byl zvolen na funkci 

rezignovat. Jeho funkce končí dnem doručení vzdání se funkce místostarostovi. 

6. Jestliže honební starosta zemře, zdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční 

období, musí valná hromada do jednoho měsíce zvolit nového honebního starostu. Do 

té doby vykonává tuto funkci místostarosta. 

IX. 

Revizor účtů 

1. Revizor účtů je revizním a kontrolním orgánem honebního společenstva. Kontrolu 

hospodaření honebního společenstva a podává o tom zprávu valné hromadě. 

X. 

Majetek honebního společenstva a zásady hospodaření 

l. Prostředky honebního společenstva tvoří 

a) příjem z využití společenstevní honítby na vlastní účet, 

b) příjmy z pronájmu společenstevní honitby, 

c) dary a dědictví, 

d) půjčky a úvěry a úroky z vkladů, 

e) jiné příjmy, stanoví-li tak zvláštní zákon. 

2. Honební společenstvo odpovídá za své závazky celým svým majetkem. 

honebního společenstva ručí za závazky honebního společenstva. 

3. Honební společenstvo vede účetnictví dle z. č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění jeho 

novel a při své činnosti se řídí dalšímí právními předpisy, včetně daňových zákonů. 
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XI. 

Zrušení a zánik honebního společenstva 

l. Honební společenstvo se zrušuje: 

a) dnem zániku honitby 

b) uplynutím doby, na kterou bylo založeno 

c) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení honebního společenstva, jinak 

dnem, kdy rozhodnutí bylo přijato s tím, že lze rozhodnout o rušení pouze tak, aby v 

den zrušení zanikla nájemní smlouva k honitbě, pokud je uzavřena. 

2. Rozhoden-li valná hromada o zrušení honebního společenstva nebo bude zrušené jiným 

způsobem, musí se uskutečnit jeho likvidace. Likvidátora jmenuje vlaná hromad 

honebního společenstva. Pokud tak valná hromada neučiní, bude likvidátor jmenován 

soudem. Odměnu likvidátorovi stanoví ten, kde jej do funkce jmenoval. 

3. Na likvidaci majetku a závazků se použije předpisy o likvidaci majetku a závazů 

společnosti (dle obchodního zákoníku). Zjistí-li likvidátor předluženi honebního 

společenstva, je povinen podat návrh na prohlášení konkursu. 

4. Skončí-li likvidace majetkovým zůstatkem, likvidátor tento likvidační zůstatek rozdělí 

mezi členy honebního společenstva v poměru výměry honebních pozemků, které 

tvořily společenstevní honitbu, pokud nerozhodne valná hromada honebního 

společenstva jinak, např o daru obecně prospěšným zařízením. 

5. Návrh na výmaz honebniho společenstva z rejstříku podá likvidátor orgánu státní 

správy myslivosti. 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

Tyto stanovy byly schváleny valnou 
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hromadou Honebního společenstva 
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honební starosta 


