
STANOVY HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA 

Čl. 1 
Založeni honebního společenstva 

!. i'Jť-tzev. sídlu a regrstrace honetmi11u spoiet:enstvn. 
N8zev: Honebnf spoleó::>nstvo Hmdf'c n"ld 3~i!<~ 110.~1 . 

Jménu obce (městskB!Jc oL11lOthl fJúbJ t:<:ísli). 1.' jt•ji!i.'Ž u .. :v:ni j.':J 1/f:~t.:..~illr.'l' l;i~·!>"'h!:,_·i: ,f"•_-:::.u!ihl spo/i}(~CI~-

stevní /JonJtbu. pi'l vtce lloneimtcfJ společenstev v ohcl jmeuo podle kataslrc~lniflo uzemí 
.Sicllo 8 8 dres<:1: -rr_~d~~ n_mr ~·At<w?u é:_'I!G ............ PSČ.~-~~-~-~-- tc>~?:"~.~~-~~-~-

Honebni spole,3enstvo vznildo dn~rn: .1./f. ltftf3 . kfer'/ ie dnem re~tislmce u prl'Jéřen~h(! ohet~lli-
llo úťaclu (orqónu stólni sprZrvv rnyslivoslr) v. ":._~-' 1 '~''•:d 1___ •••••••••••••••••••••••••••••••••••• s registraGnim 

<':.íslen~_ž"ljkflj~t:':}1J.t.~CJ_ _ -:-: .. l/.. ·--~-- . Suu~21sn~ s regisln:Jcí jal-;n pnrlminkc1lf vz.nihu IV!llP.l·,nílw 
spuleccns!vé1 dC'slo !( uznc1nr ICilo spolr:!cr:-:m~tevrH hnnrtby 
s nciz.vom Honclml '>IJť:leC!~IJO;!vo Hr:;d_:~:-~~0:!.~~itm-'OU . rl lo fOLhorJnuUm 

pocl č. i 

2. Honební společenstvo je pr2wniclu)U osobou založeno podle z8.1wna č. 449/200·1 Sb., o myslivosti. 

Je založeno nn dobu .':1~-~r-~l~f:l~. leL (Zálíon o mvslivosti nevylučuje založení na do!Ju neurčitou) 

ČL 2 
Púsobnost a posláni honebního společenstva 

Honební společenstvo je založeno za účelem tvorby a vyuZ.itl spoleCenslevnr honitby. Honitbu podle 

...:<Jkuna u rny.slivosli vyu1ív:J snmn /ve vlastní relii/ nebo ji pron<Jjirná 

2. Honební společenstvo nesmi vlastním jménem podnil\al. nesmí se učastnit podnikBni jinyd1 osob 8 

nesmí zřizovat organizační slo.tl.;y. 

3. Honební společenstvo spnlupracuje s org~my st~~tni spr3vy myslivosti a d8lšimi st8tnimi urg8ny. s 

vlns\!IÍ~;y. popřípacié už.ivatf=:lt sousedních 1·1onileb n s daiSín1i subjekty pUsobícími na llst.d<U mysli

vosti a ocl1r;:my přlrody. 

ČL 3 
Vznik a zánil< členství v honobnim spoiGčonstvu 

(:!eny 11onebníl1o spoleť:enstva mohou být pouze vlastníci nebo spoluvl~stnici (rlťllr! jen "vlastnl
cr"):;r--,u'm-:1~;::11 !vn--:sbnich poz;:~nlld.t !der~~ tvoři spole(:enstBvni t1onitt-Ju. Spoluvlnstnici honebnich 

pozemldJ se musi dol1ndnout. l\do z 11icl1 bude vykonóvat prBva l:IE:Il<.t, ne.:bu rn('lJ,:_.u urCit :e::pole(:né·· 

110 z.mocnénce 

2. Vlastníci honebllicll l:,(l;:cmku rin1 7.:,:: podepsoli ~ezn(lm vlastnil<ťJ předldádanY I\ návrhu na rr-'Jgist

raci honebního společenstva, vyslovili soulllas s členstvím v llonetJnim společenstvu a jsou tal\ jeho 

zal<ladajicimi členy. 
3. V!ustníci hDnelmícll poz.em!<.ll. li.teré orgEm st8lni správy myslivosti přičlenil clo spo!ečenstevní honit~ 

by, se stavají řéidnými členy lloneiJního společenstva, pokud do 30 UJJLJ ud doručení vyrozuméni o 

přičlenění oznémí písemně l1onebnímu spoleCenstvu . .i.e !rvnji na ClenstvL 

:! Přr>\,'C-'"ie- li . .::.lc:n h0nchního ;;pnleC:nm~tva vlclslnic!a~ právo k l10nebním pozemlwrn. lderé jsou sou

č<.'lstí spoir~čenstevní honitby, jeho členství v honebním společenstvu z.Jni!\á nahyvat;;:;l těchtiJ 

pozeml<lr se stane G!enern, polwd do 30 dmJ ode dne vznil~;u svE!11o vlastniclu~ho prava uznarni píse

mně t10nebnímu s;poiP.C.~~nstvu, ŽP- trv8 nn členstvf: to platí obdoiJnó o ;_flnilw ř.!0nslv! Lnnrtírn č:lenPJ 

a o vznilw členství dědici. 
5. (~lAn honební11o společenstva muže ukončit své r~lenstvi na zál~ladě písemného uznómeni doručn

nr~ho StrJroS!0VlllOW!bniho společenstv-n: člrmstvi Z~lllil\8 poS!Pr.lnirn dno.m l\éllend8řnihO roi\U. \f{~ !dQ

r8m bylo ozn8meni ut"::inr~no. Zťmil~r;!rn c~lenství nevznil\á bývaiBrnu členovr nc.~rol·, na n2lt1racJu za při~ 

č!enéni. 

6. Jini v!aslnfci honebních pozemi~U v obvodu spo!ečenstevní honitby /napřilo;;lad Vlastníci !Jozernl(,ú, 

1\teří netrvali na členství podle bodů 3. a 4., vlastníci. kteři vystoupil\ tJOdle bodu 5./ se stávají členy 

11onebni!1o S!JoiF~(~enstva ml zái<I<-'Kié pfijeh pod8né Jil011ll8šky 

·BU· 



7. ('lcnství v honebním :;polcčcnstv1J d;ilc ,;mik:i. st:J!y-Ji se v.,cclllly' hond,ni Jl<'7:.'11Jky čh:na v ,,Jwodn 

honillw pomn1kv nchondmimi. 
~L Osoba. jl~iíž éknst\-l v honebním spokčcnstvu 7lmikln pndk bodli 5. nLho 7. ma n~'n·<,k na Yypohldaci 

pudil. \"ypoi·údací podíl se t•éto osobé vypJali po schvúk11i roční účelní u;.:"Jv0rkv. vvpočlc se z honeb
ních pozcmkiL l.:.tcrC h~·,·aJS· L·lcn \·lastní. k v~·múh.~ lwncbnícil poz~tnkú tvnf"iclrh ~pnkčL~IlSk\lli 
honitbu. (SiiJJJOV\. mohou stanovit jiní· v)-počcl vypoí·údacilw podílu.) 

'!. J Ione bm spolel'cnstvn vede sczn:1111 snch cknu. v ncmz se -;apist!i" počel !Jiasi'J _iednotliv~·eh éknťl. 
n;i;:cv. si dl o a icknti!ibčtlÍ číslo člena. jde-li '' pr.i1 11ickou osobu, nebo jmc'no, phjmc11í, rl.'dllé čdo 
a trvalé bydliiilě 1yzick0 oso hy. k kro"~ je členem. Horwbní společenstvo je povinno kažclemu svému 
čknnn,1 jeho písemnou 7ádosl a jen ?J úhradu nji;J:HIÚ ''"cliit opis sezm111<1 všech člen ll 11dm poiaclo
van~ č~ísti scznanw. a to 111 .. :jpozdč.ii 7 dni'! od doručt.:ni ž~ldosti. 

('I. -1 
Prúva a povinnost i t·ll'm'J 

I. Ól'n honebního společenstva mú tato zúldadni prúva 
- u~aslnil se jednáni a rnz.hodov;ini na valn:i'ch hrmnadúch. 
-volil a l,\·t vokn do hondmiiH> 1\ boru. 
- účastnil se prov;idční nwslivnsti ve společcnstevni honitbč. pokud ji honclmi spolccc·nstvo vvu;.iv:i 

na 1-·lastní účel. 
- podílel se na rozd01cní čiskllli l·y lč;~Lu. pokud ncbuclc valnou hrumaddu rm_h,ldnutn o jiném jd1o 

\Yt!:~'_iti_ 

- pwJávalnúvrhy a slíi.nosli lll"g_.:iui'mJ lumdmillu spokčcnslva_ 
- nhdr:i.cl na požúdtlni opis St,~zrwnw l"l~.:.:nú nebo iehu čúsll. kopie !.Úpisu 1. JL'dnaw valnl.i hromady llt;llu 

jeho čústi. 
- obdržel pfi z,íniku čknsl\·i \--vpoi·ádaci poclil v pi"ipadech uvcclen"Í'ch ve stanovách. 

2. Č'lcn honebního společenstva má tyto zúklaclni povinnosti 
- V}'slal na jednání vJln0 hromady s ve ho zmocnčnce, nemiiže-Ii se ji sám účastnil. 
- plnil usumovcní tčchlo stanov a provozního í·údu pi"~jatélw pro pi·ipad provúd0ai myslivosti ve spoh.:-
čcnslcmi honitbč. pokud ji honcbaí společenstvo \Yllž.ivú na vlastní účel. 

- podíld se na úhradě pi-ípadn}'ch škod zpl!soben)·ch honebním společenstvem. 

ó.s 
Půsuhnost valnt' hrnmacly 

l. Valná hromada je ncjvvšším orgánem honební hu společenstva. 
J)o pt!Sobnosti Valné hromacJv n;iJcžj: 

a) volba a mlvolúní hunchni!J,, staro:;ly, kkr)· j~ /Ún>WIÍ ph:dscd<Ju lumdmiho v.:·hmu. 
honebního misloslarosly a dalšrch c-knú lwncbniho vvboru z i·acl ~Jenu honc:IJmhu 
společenstva. 

h) schvalovat níivThv honehniho ~laroslv nebo honcbmho v\:horu o Jinanénlm hospndai·cm íl o 
pou7.1ti éi~.:t,~híJ ·,·_~··t·:?LJ:_ 

c 1 rod10dovat o zpúsobu v\·užiti spolcčenstevni honitbv bud· 
1 ,_. nújmu honitby (jcjim uzavi"eni, z.m0ně nebo vypovězeni), nebo 
2. ruLlwdnulr u ,:m0u0 stanov, u núvrhu nni:ny honitby (Jl zákona o myslivosti), 
3. roz.Jmdnuti o pi·[ieti vlastníka honclmiho společenstva za člen<~ (čtínck 3 bod 6.) 
-1. rozJwdnuti o zi"izcJÚ rc/corYniho follllu :1 schvalo\'<ÍilÍ jdw přijmC1 a \}d:mL 
5. rozhodnuti o způsobu m'~ictkoprúvmhn vypohidáni pro pi"ipacl z;lniku honebního 

společenstva. 

ú. rozhodnuti o zrušeni honebního spolt.:<Ot.:nslva pi"ipaclné o jmt.:nuvúní lik\-1dúlora. 
7 rozhodnuti o dah1ieh ot~íz.k;ieh. které ~i ,·aln;i hromada '"'hradí. 



ČL 6 
Jednání valné hromad .. 

1. Valnou hromadu svolává honebnl starosta nejméně jednou ročně a to nejpozději do 1S. února. 
V připadě nečinnosti honebnlho starosty mOže valnou l1romadu svolat l1onebnl mlstostarosta. 

2. Člen nebo členové honebnlho společenstva. jejichž hlasy činí alespoň 10% všecl1 hlasů, mohou 
polildal honebního starostu o svolEní valné hromady k projednani navrženYch zále:Z.Hosli (mimo
řádnou valnou hromadu). Honebnl starosta je povinen do 30 dniJ od doručeni léto žádosti talmvou 
valnou hromadu svolat; pokud ji nesvolá, má právo ji svolat člen nebo členové, kle řl podali žádost 
o je ji svoláni. 

3. Honebni starosta je povinen zaslat pozvánku na valnou hromadu s uvedenim mista, data. hodiny 
a pořadu jednáni všem členOm honebnlho společenstva na adresu sídla nebo trvalého bydliště uve
denou v seznamu členO nejméně 1S dni před lmnánlm valně 11romady. Součásti pozvánky na val
nou hromadu musf být i návrhy na rozhodnuti uvedená v čl. 5 bodu 2. plsmenech b) a c). má- li 

o nich být na valné hromadě jednáno. 
Projednat záležitost, která nebyla uvedena v pozvánce na valnou l1romadu, lze pouze se souhlasem 
při lomných členů. Povinnosti uvedené v tomto bodě pro honebnil10 starostu platl i pro honebnlho mls
tostarostu a člena nebo členy, kteří podle předchozích bodu mohou svolat valnou hromadu. 
4. Hlasovacl právo na valné hromadě příslušl pouze členům honebního společenstva. Člen se může 

na JEdnáni valné hromady nechat zastoupit jinou osobou. která pfedloži plnou moc s uvedenim 
pověření I< hlasováni. Na rozhodováni se členové podilejí podle výměry honeb nich pozemku, které 
vlastnf a které tvoří společenstevní l1onitbu. Za 1-.:až.dY, i zapcč8t~· hektar výměry llonebnit1o pozem

ku. který v honitbě vlastni, přfsluši členovi 1 hlas. 
5. Val na hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přitom ni élenové honebnfho společenstva nebo 

jejich zástupci, kteřf mají alespoň polovinu hlasů. Nesejde- li se potřebný počel členů s požadova
ným počtem hlas !i po uplynuti jedné hodiny od stanoveného počéll<u valné hromady, může se valná 
11romada platně usnášel za jal<éhokoliv počtu hlas !i při lomných členů. 

6. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přllomnýcll člen li honebního společenstva. K roz-
hodnuti podle článku S bodu 2 plsmen b), a d) a podle članku S bodu 3 se vyžaduje souhlas tři 
čtvrtin hlasů přllomných členů. (Stanovy mohou určil vyššl počet hlasil potřebných I< rozhodnuti). 

7. O jednáni valné hromady musl být pořízen zápis obsahujici průběh jednáni a přijatá rozhodnuti. 
Zápis podepisuje honebni starosta nebo honebni mislostarosta a valnou hromadou zvolený zapiso
vatel. Každý člen honebního společenstva může, na své naklady, požádat o vydáni kopie zápisu 
nebo jeho části. 

, .. 
9. Považuje- li člen hunebniho společenst·,;d 10zhodnutí valné hromady za nezákonné nebo odporují

cl stanovám, může do 15 dnů ode dne. kdy se o rozl1odnutl dozvěděl, nejpozději však do 3 měsí
ců od konáni valné hromady, domál1at. aby soud vyslovil neplatnost rozl1odnuti valně hromady, jinak 
jeho právo zaniká; loto plati obdobné i pro rozhodnuti přijaté podle bodu 8. 

ČL 7 
Honební starosta 

1. Honební starosta zastupuje honebnl společenstvo navenek a je jeho statutámlm orgánem. Honeb
niho starostu v době jeho nepřilomnosti zastupuje honební mistostarosta, který pal< jedná a rozho
duje ve všech věcech, které jsou svěřeny honeb ni mu staroslovi. 

2. Honebního starostu a honebniho mistostarostu voli valná hromada na obdob i 1 O let a to z členů 
honebnlllo společenstva. (Stanovy mohou upravft zpdsob této volby a umožnit zvoleni i nečtena 
IJonebnfho společenstva, pokud stanovl. že IJonebnf starosta musf být držitelem loveckého lístku 
a musf mft složenu zkoušku pro myslivecké hospodáře nebo absolvovánu školu. která tuto zkousku 



nallfaZUJe, a to pro p!'ípad, že z členu IJonebnlho spolecenstva tyio kvalifikacní ptedpok/ady nikdo 
nespliiuje, pújde o ptlpady, kdy /Jonebnl společenstvo chce fJonitbu využlvat ve vlastni rezii) 

3. Jestliže l1onebni starosta zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skonči jeho funl,čni období, 
musí valná 11romada do ·1 měsíce zvolit nového honebního starostu. Až do zvoleni novél1o honeb
ního starosty vykonavá tuto funkci honební místostarosta. 

4. Honební starosta kromě působnosti uvedené v bodu ·1. 
a) obstarává všechny záležitosti honebního společenstva, !(teré nepalří do pťisobnosli valné hromady, 

s výjimkou těch záležilosll, jejichž rozhodování si valná hromada vyhradila; je povinen řídil se po1(1j
ny valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami; za svoji činnost valné 
hromadě odpovídá, 

b) rozhoduje po předchozím souhlasu honebního výboru o způsobu využilf společenslevni honitby, 
včetně uzavřeni, změny nebo vypovězeni smlouvy o nájmu i1onitby, jestliže valna hromada tuto 
pUsobnosl na honební výbor podle člán!(U 5 přenesla, 

c) připravuje popřípadě zajišťuje přípravu poclkladil a návrl1ů pro jednáni valné hromady Qejf působ
nost podle člán!(U 5), zprávu o činnosti za období od minulé valné hromady a návrh činnosti na další 
období. 

d) svolává a řídí jednáni valné hromady, 
e) realizuje usneseni valné hromady, 
i) dbá na dodržováni právních předpisů v činnosti honebního společenstva, 
g) uděluje plnou moc k zastupováni honebního společenstva, pokud je nemůže zastoupil sám nebo je 

nemílže zastoupit místostarosta, 
h) pečuje o majetel' 11onebniho společenstva, 
i) vede seznam členů honebnf11o společenstva, 
j) odpovídá za dokumenty honebního společenstva, které musí být uchovávány po celou dobu jeho 

existence .. tj. především vyhotoveni stanov a seznamu členů s vyznačením registrace, rozl1odnuli 
o uznáni společenstevní honitby včetně jejího mapového zá!(resu. zápisy z jednáni valných hromad 
a honebního výboru. 

5. Honební starosta je povinen vykonávat svou pusobnost s péči řádného hospodaře. Honební sta
rosta odpovídá honebnímu společenstvu za šl<odu, !derou zpťrsobil porušením právních povinnosti 
při vý!wnu funl\ce. V řízení proti honebnímu starostovi zastupuje honební společenstvo určený člen 
honebního vy boru, a ne ni-li l1onebni vy bor zvolen, lder)ilwliv člen honebního společenstva 

ČL8 
Honební výbor 

·t. Po!(Ud počel členíi honebnil1o společenstva přesahuje i O, je honební společenstvo povinno zvolit 
honebnl výbor, l<lerý tvoři l1onebni starosta, honební místostarosta a nejméně i a nejvýše 5 dalších 
členů. (Stanovy mohou určit vyššl počet členu.) 

2. Pro svolávání honebního výboru platí ustanoveni o svoláváni valné hromady obclobně. 
3. Jednáni honebni!1o vyberu se mohou Llčaslnil pozvané osoby. 
4. Honební výbor je schopný se usnášel, je- li přilomna nadpoloviční většina jeho členli. (Stonovy 

mo;JOu určil nižšl nebo i vyšší počet člen!J pro usnášeni se schopnost IJOnebníiJO výboru.) I< usnese
ni honebního výboru je ::apolřebí souhlasu většiny přítomných členCJ; při rovnosti 111asu ie rozhodu
jící hlas oředsed2iiciho. 

o. u Jcdnanl nonebnlno vyDoru musí být pořlzen zápis obsahující prC1běh jednání a přijatá rozhodnu
ti. Zápis podepisuji všichni pritomni členové honebního výboru. 

6. Pii obsiaráni záležitosti honebnil1o společenstva má honeb ni výbor postaveni honebního starosty, 
s výjimlwu práva zastupovat llonebni společenstvo navenel' a s vyjimkou uděleni plné moci.. 



l.llonilha se z:isadně prunajim:i. 

('(. 9 
\"yužiti lluuitl>_l 

2. Pf·i využili spolcčenslc1·1Ii honitby prunújuieiil je houebni spokčenslvn povinnu pfcdnustné 
ji pronajtllout za podmin~k uvedcn~·,ch v~ .12 zc:ikona o myslivosti svt.:nm členovi. popf'ip;Hlé vl:tslnt
kul·i honebního pt>;-.cmku v té fo lumitbč. kkr~· ncn1 čkncn1 honebního ;;pulcécw:t\ :1. nebo 
mvslivcckchu sdruzcni v;.níkkmu z tt:chl" clen ti ( vl:1stníkn honebních Jl"!cnikÚJ. l'ukud ncjsllll 
tal~n\.Í z~íjL"mci o nóiL'm. slanuú hond1nÍ společenstvo krilcria pron•íjtnu a pnqi~l_jnh: pJL houitbu 
;.ój..,;mci .. kt~,;r\· pi'i tiudri.eni krih:rii ph.:dlu/.il n~..·.iv.\·litH..Iu0jší u.ll,idl...u. Fudminl..ou prooújwu llJÚŽ...: b.\ l 
tll~lfún0ni úč·a~;li čil.'!lll IHJ11t.'hniho .•:poh:čl'w:l\.:1 r,Jri.ilcli'J lf"TcL~.'Th li~lki't) ne pn1\·:.i(10ni 111yslivo~li. 
Listu pec niticmcc 1nÍií.c l>_\t plÍl. lilii na jcdl!alli hunci>uiiiu 101 bu1u ll.IJHÍi-J,,d k prujcuuúui pJ:ntu 
mvsliwckeho hospodai·eni. 

('1. 111 
Zúsady huspodal·cní 

1. Honební spokCcnslvo odpovitlú za svC /.Úva:~.ky cd_Ým svýnt ni,~jclkem. t..'lcrHJ\·~ liuudmiliu 
"J1Dicčcnstvn méi za z:iv:lll;y lwndmílw 'P"lcéenstva . 

., Příjmem hnncbniho o;;polečcnstv~J ntnhnn h~'l 
a) phje111 z\·) u::iti spuh..:~L~llsk\·llÍ ltunitb) u,;;. l.t:.illlÍ účd. 
h) pi'ij111y z pnmújmu spokč.L:"nstevoi hnnilh_, .. 
e) dary a dčdíct ví. 
d) úroky 7 vkladi'1. 
•:) jiné pi'íjmy. stanmi-li t:1k zl'iústní z:ikun. 

j_ 1 hmcbní spoleé:cnstvo vede uC:ctnicl\'Í podle pi·cdpisil o ú..:etttictvi platn}·ch pokynú 1111; (tc 
.1. t.'l. I O pokud klcr\·knliv z <'lc:ntl hrmchnihn ,.-\·horu bez pkdchnziho schv~lcni. podle pnvahv 1·éci .. 

na sehl'ui vdJUru nebo 1 :du0 hrunwd_y hondlllihu společenstva, zavili.c honební :;pokécu,t 1 u 
1:. pm·innoskm. pnnc,;c ns<'blll' wskcré: pr:ivni di'l!<lcdkv z nich plvnnuci. 

< 'I. I I 
í'.ruŠL'liÍ a zúnik hnm·hniho spoki'L•nsln 

I. llonební spokčL•IISfl·n zanik:i dnem v\·rna!ll 1. I'CJSti'lku hondmich spoicccnslcv vcdcnvch nrg;ineni 
st~tni spr:ivy mysiivnsfi. /.~niku spolcčcnslvn pi·clkh:izi jeho zrušeni s likvidaci nebo bez 
líb~dncc. 

2. I Ioncbni společenstvo se zrw1I~jc s lil;vidaci 
a) dnem z,iniJ,u spukčcnski ni ltunitby, 
b) uplynutím doby. na kterou b)'ln zalo~.cno. 
c) dn~.;m ll\'cdcn~·, , .. ro/.hodnutí valn~ hromady u /.rušt.:ní honebního spolc(·.cn~LV~I. jinal~ dnt.:JJI. 

l.;tlv loto rozhodnuti bylo phj.ato. ro:~.hodnuli o ;rwh~III I1.L~ pouze tak. :1by nc_ipo!.dG_ii v dl:ll 

:z.rušcni zanil\la sntlouv~J C· n:ljlllu ilunitby, je-li tu.avfcna. 
3. I Iondmi společenstvu se 1.rusuj~ b~z likvidace sloučeni ni du jiudtu hu nehni hu spulccenstva ndHJ 

splynutím dvou nebo \·icc honebních spolcécn:<!c\'. 
-1. :~a likvidaci majctl,u ,, úvazU\ zruiicuéhu ltoudmiho společenstva se: poui.iji pi'cdpisy o lihidaci 

majetku a z:ivazklt obchodních společnosti. Zjisti-li likvidúlor kdykoliv v priH,č:lm likvidace. 7.c 
majetek z.rugcnéltu honebního společenstva je: pinllu;·~cn. je povincll n:l\1hnuut prohi:Išcni 
konkursu. Skonči-li lihidacc ma.ietkovvm ;,i'lstatkcm. rnzd<,IJ .IL'j likvJdiitor lllL'I.Í cknv Jmndmihn 
spolučen~lva \\~Lkne ,. :-;c/.nannl čknl\ \-:k·. Lln1 Ystupn do lil ... vidac--· a ~n tV'dL: rP(tu j...:jich hb~:ťt 

( čl:inek (, bod c. -1) 
'5. l.il~-iclútora jmenuje: a _j,:hn Pllmt2nH ~t:mnYi ·v:1'n:l hrnrnada hm1t'1"~P~hn o.·pnh.~!2cn<:!lva_ 1\.knčlni-\i tak 

!JeZ zbytc~ného odkladu. je tik viu:itor jmenuvún soudem. 



r,. Zrušení IHm<:hníhu spolcčcnst\·a (bod I.) a \·stup <lo likvidace véctn<:o jm0na. piíjnwní a místa 
trval~ho pobytu likvidútora je honební společenstvo povinno bcmdkladn0 uwúntil org;ÍIIU ,;i;.,tui 
•;prÚ\'\' mvslivosti. kle!-;· vt·dc rcjsti'ik honebních společenstev. 

(J. 12 
Zah·l·rt'Čnú ustanoYt'nÍ 

Tyto stanovy upm'·"m' podle !i (,'1 odst.:! zilkona o myslivosti byly pl·ijaty na valm\ hmmadi' 
lwn~bniho spulc~cll.>lm kon<tll~ dne JH. 10. WU2. 

Tuto znčni stauuv vyplj·\ú ze zmťn sdtvúlcnjch na ntlné hrumadč konané dne !8. 10. 2002. 


