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Stanovy Honebního společenstva Sklené 

Název : Honební společenstvo Sklené 

Sídlo : Sklené 30, 568 02 Svitavy 

IČO: 47491736 

Čl. I 

Honební společenstvo Sklené (dále jen honební společenstvo) je právnickou 
osobou a je dobrovolným sdružením vlastníků honebních pozemků v k.ú. Sklené a 
Horní Hynčina tvořících společenstevní honitbu, přičemž výměra těchto honebních 
pozemků v součtu dosahuje výměry požadované zákonem č. 449/2001 Sb. o 
myslivosti pro vznik společenstevní honitby. 

Čl. ll 

Založeni a vznik honebního společenstva 
1. Honební společenstvo vzniklo schválením a podepsáním zakládací listiny 

zakladateli (vlastníky honebních pozemků) na ustavující valné hromadě. 

2. Honební společenstvo je založeno přijetím usnesení valné hromady, která 
schválila transformaci stávajícího Honebního společenstva Sklené dle ust. § 69 
odst.2 zák. č. 449/2001 Sb. Na této valné hromadě musí být zvolen honební 
starosta, honební místostarosta, jeden člen honebního výboru a schváleny 
stanovy honebního společenstva. Honební společenstvo je právnickou osobou. 

3. Honební společenstvo vzniká dnem registrace orgánem státní správy myslivosti 
a tímto dnem také bude honební společenstvo zapsáno do rejstříku Honebních 
společenstev. 

3. Honební společenstvo je založeno na dobu neurčitou. 

Čl. 111 

Vznik a zánik členství v honebním společenstvu 

1. Členy honebního společenstva mohou být pouze vlastnící nebo spoluvlastníci 
(dále jen vlastníci) souvislých honebních pozemků, které tvoří společenstevní 
honitbu, jejímž držitelem je Honební společenstvo Sklené. Ti vlastníci, kteří 
podepsali prohlášení o souhlasu s členstvím v honebním společenstvu, který je 
přikládán k návrhu na registraci honebního společenstva, tím vyslovili souhlas 
s členstvím v honebním společenstvu a stali se tak jeho zakládajícími členy. 



2. Spoluvlastníci honebních pozemků, které jsou součástí společenstevní honitby, 
se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva člena honebního 
společenstva, nebo určit společného zmocněnce. Tomuto dohodnutému 
vlastníkovi bude také zasíláno nájemné. Tuto skutečnost Lsou povinni 
neprodleně písemně oznámit honebnímu výboru. 

3. Převede-li člen honebního společenstva vlastnické právo k honebním 
pozemkům, které jsou součástí společenstevní honitby, jeho členství 
v honebním společenstvu zaniká. O převodu informuje honebního starostu. 
Nabyvatel těchto pozemků stejně jako jejich dědicové se stávají členy 
honebního společenstva, pokud do 30 dnů ode dne vznikujejich vlastnického 
práva neoznámí písemně honebnímu společenstvu, že s členstvím nesouhlasí. 

4. Členství v honebním společenstvu dále zaniká úmrtím člena a dále písemným 
oznámením o ukončení členství doručeným honebnímu starostovi. V tomto 
případě členství zaniká posledním dnem kalendářního roku, v němž bylo 
oznámení učiněno. Zánikem členství nevzniká bývalému členovi nárok na 
náhradu za přičlenění. 

5. Vlastníci honebních pozemků, které orgán státní správy myslivosti přičlenil do 
společenstevní honitby, se stávají řádnými členy honebního společenstva, 
pokud do 30 dnů od doručení vyrozumění o přičlenění oznámí písemně 
honebnímu společenstvu, že trvají na členství. 

6. Členství v honebním společenstvu dále zaniká, pokud byly všechny honební 
pozemky člena v obvodu společenstevní honitby prohlášeny správním úřadem 
k tomu oprávněným za nehonební. 

7. Osoba, jejíž členství zaniklo dle bodů 3 nebo 6 má nárok na náhradu plné výše 
nájemného za kalendářní rok, v němž k ukončení členství došlo. V případě 
zániku členství úmrtím, přechází nárok na právního nástupce zemřelého. 

8. Honební společenstvo vede seznam svých členů s uvedením názvu, sídla a 
identifikačního čísla člena, jde-li o právnickou osobu, popř. jména, příjmení 
bydliště, jde-li o fyzickou osobu. 

Čl. IV 

Předmět činnosti honebního společenstva 

1. Předmětem činnosti honebního společenstva je pronájem společenstevní 
honitby. 

2. Honební společenstvo nesmí vlastním jménem podnikat, nesmí se zúčastnit na 
podnikání jiných subjektů a nesmí zřizovat organizační složky. 
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Čl. V 

Práva a povinnosti členů 

1. Člen honebního společenstva má tato základní práva : 

• účastnit se jednání a rozhodování valné hromady 
• volit a být volen do honebního výboru 
• podílet se na rozdělení čistého výtěžku, pokud nebude valnou hromadou 

rozhodnuto o jiném jeho použití 
• podávat návrhy a stížnosti orgánům honebního společenstva 
• obdržet na požádání kopie zápisu z jednání valné hromady 

2. Člen honebního společenstva má tyto základní povinnosti : 

• plnit ustanovení těchto stanov 
• ohlásit honebnímu starostovi veškeré změny ve vlastnictví pozemků 
• plnit rozhodnutí orgánů honebního společenstva 
• podílet se na úhradě případných škod způsobených honebním společenstvem 
• plnit oznamovací povinnost honebnímu starostovi, tj. změnu bydliště a změnu 

vlastnictví honebních pozemků, a to do 30 ti dnů od nastalé skutečnosti 

Čl. Vl 

Orgány honebního společenstva 

Orgány honebního společenstva jsou : 

• valná hromada 
• honebnívýbor 
• honební starosta 

Čl. Vll 

Valná hromada 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem honebního společenstva. Sestává ze 
všech členů honebního společenstva a do její působnosti náleží zejména : 

a) volit a odvolávat honebního starostu, který je zároveň předsedou honebního 
výboru, honebního místostarostu a dalšího člena honebního výboru 

b) schvalovat návrhy honebního výboru týkající se finančního hospodaření a 
rozhodovat o použití čistého výtěžku 

c) rozhodovat o změně stanov 



d) rozhodovat o přijetí vlastníka honebního pozemku, který byl přičleněn 
k honitbě za člena honebního společenstva 

e) rozhodovat o případných půjčkách a úvěrech 
f) rozhodovat o dalších otázkách, stanoví-li tak zákon o myslivostí nebo vyhradí-

li si to valná hromada ~ 
Valná hromada může přenést svoji působnost na honební výbor. 

2. Valnou hromadu svolává honební starosta zpravidla jednou rocne, a to 
pozvánkou umístěnou na úřední desce Obce Sklené a na webových 
stránkách http://www.akustíng.cz/cs/--51.html, min. 15 .dní před konáním 
valné hromady. 

3. Člen, nebo členové honebního společenstva, mající alespOň 10% všech hlasů, 
mohou požádat honebního starostu o svolání valné hromady k projednání 
navržených záležitostí. Valnou hromadu je pak honební starosta povinen svolat 
nejpozději do 30 dnů od doručení této žádosti. Pokud tak honební starosta 
neučiní, může valnou hromadu svolat člen nebo členové, kteří o svolání valné 
hromady požádali. 

4. Honební starosta je povinen vyrozumět členy honebního společenstva o konání 
valné hromady s uvedením místa, data, hodiny a pořadu jednání způsobem 
uvedeným v odst. 2. Člen honebního společenstva, mající trvalé bydliště mimo 
obvod honebního společenstva může požádat honebního starostu o zasílání 
písemné pozvánky na valné hromady. Tato žádost musí mít písemnou formu a 
musí v ní být uvedena adresa, na kterou má být pozvánka zaslána. Projednat 
záležitost, která nebyla uvedena na pozvánce na valnou hromadu, lze pouze se 
souhlasem všech přítomných členů honebního společenstva. 

5. Hlasovací právo na valné hromadě přísluší pouze členům honebního 
společenstva. Počet hlasů každého člena se určuje podle výměry honebních 
pozemků, které vlastní v Honebním společenstvu Sklené s tím, že za každý i 
započatý hektar přísluší jeden hlas. V případě, že je člen honebního 
společenstva spoluvlastníkem honebních pozemků zahrnutých do 
společenstevní honitby, a ostatní spoluvlastníci členy nejsou, náleží mu počet 
hlasů podle výměry honebních pozemků, které jsou v jeho vlastnictví. 

6. Účast na valné hromadě je právem, nikoli povinností člena. Člen se muze 
nechat na jednání valné hromady zastoupit na základě písemné plné moci, 
udělenou osobě, mající plnou způsobilost k právním úkonům. Tuto plnou moc je 
zplnomocněná osoba povinna předložit při prezenci. 

7. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomní členové, nebo jejich 
zástupci, kteří mají alespoň polovinu hlasů. Nesejde-li se potřebný počet hlasů, 
může se valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku valné 
hromady platně usnášet za jakéhokoli počtu hlasů přítomných členů. 

8. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Pouze v případech 
uvedených v čl. IV odst.1) písm. b), c) těchto stanov se vyžaduje souhlas tří 

čtvrtin přítomných členů. 

9. Valná hromada přenáší na honební výbor působnost rozhodovat o nájmu 
společenstevní honitby, včetně uzavření, změny, nebo vypovězení smlouvy o 
nájmu honitby podle §21 odstavce c) zákona 449/01 Sb. 
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1 O. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, který musí být podepsán 
honebním starostou a valnou hromadou zvoleným zapisovatelem. 

11. Členové honebního společenstva mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou 
hromadu, a to na základě písemného návrhu předloženého osobou oprávněnou 
svolat valnou hromadu s výzvou, aby se ve stanovené lhůtě k tomuto návrhu 
písemně vyjádřili. Platí, že pokud se člen ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se 
zato, že s návrhem souhlasí. Všichni členové musí být informováni o výsledku 
hlasování. V tomto případě se většina počítá vždy z celkového počtu všech 
členů. 

12. Člen honebního společenstva, který povazuJe rozhodnutí: valné hromady za 
nezákonné nebo odporující stanovám, může do 15 dnů ode dne, kdy se o 
rozhodnutí dozvěděl, nejpozději však do 3 měsíců ode dne konání valné 
hromady podat k soudu návrh, aby vyslovil neplatnost tohoto rozhodnutí. Totéž 
platí obdobně i pro rozhodnutí přijatá dle bodu 1 O. 

Čl. Vlil 

Honební výbor 

1. Honební výbor je tříčlenný a sestává z honebního starosty, honebního 
místostarosty a jednoho člena honebního výboru. Honební výbor je svoláván 
písemnými pozvánkami. 

2. Honební výbor se může usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jeho 
členů. K přijetí usnesení se vyžaduje souhlas většiny přítomných členů. Při 
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. 

3. Honební výbor je podle usnesení valné hromady oprávněn rozhodovat o nájmu 
společenstevní honitby, včetně uzavření, změny, nebo vypovězení smlouvy o 
nájmu honitby podle §21 odstavce 1, písm.c) zákona 449/01 Sb. 

4. Honební společenstvo je povinno přednostně pronajímat honitbu svému členovi, 
vlastnícímu lovecký lístek za podmínek dle §32 zákona 449/01 Sb., nebo 
Mysliveckému sdružení vzniklému z vlastníků pozemků začleněných v honitbě 
Sklené. Takovéto Myslivecké sdružení má před fyzickou osobou přednost. 

5. Honební výbor stanovuje výši nájemného za honební pozemky. 

6. O průběhu jednání honebního výboru se pořizuje zápis, který musí být 
podepsán všemi přítomnými členy honebního výboru. Tyto zápisy musí být 
zachovány po celou dobu existence honebního společenstva. 



Čl. IX 

Honební starosta 

1. Honební starosta zastupuje honební společenstvo navenek. 

2. Honební starosta a honební místostarosta jsou voleni valnou hromadou na 
období 10 let z členů honebního společenstva nebo z fyzických osob, na návrh 
člena honebního společenstva. 

3. Honební starosta je povinen vykonávat svou působnóst s péčí řádného 
hospodáře. Odpovídá honebnímu společenstvu za škodu způsobenou 
porušením svých právních povinností. 

4. Honební starosta je oprávněn v průběhu období, na které byl zvolen, na funkci 
rezignovat. Jeho funkce končí kromě uplynutí doby též doručením oznámení o 
vzdání se funkce zástupci honebního starosty. 

5. V době nepřítomnosti honebního starosty jej ve funkci zastupuje honební 
místostarosta. Nepřítomností se nerozumí krátkodobá nepřítomnost. 

6. V případě úmrtí honebního starosty, vzdání se funkce, nebo skončení jeho 
funkční období, musí valná hromada nejpozději na nejblíže následující valné 
hromadě zvolit nového honebního starostu. Do této doby vykonává tutu funkci 
honební místostarosta. 

Čl. X 

Majetek honebního společenstva a zásady hospodaření 

1. Prostředky honebního společenstva tvoří 

a) příjem z pronájmu společenstevní honitby 
b) dary a dědictví 
c) půjčky a úvěry a úroky z vkladů 
d) jiné příjmy, stanoví-li tak zvláštní zákon 

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

Zrušení a zánik honebního společenstva 

1. Honební společenstvo zaniká dnem výmazu z rejstříku honebních společenstev 
vedeného orgánem státní správy myslivostí. Zániku honebního společenstva 
předchází jeho zrušení s likvidací. 

2. Honební společenstvo se zrušuje : 

a) dnem zániku společenstevní honitby 
b) uplynutím doby, na kterou bylo založeno 
c) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení honebního 

společenstva, 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 uzavřena 

d) rozdělením nebo sloučením s dalším honebním společenstvem. V tomto 
případě se likvidace neprovádí 

e) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením 
konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující 

3. Na likvidací majetku a závazků zrušeného honebního společenstva se použijí 
předpisy o likvidaci majetku a závazků obchodních společností. Zjistí-li 
likvidátor kdykoli v průběhu likvidace, že majetek zrušeného honebního 
společenstva je předlužen, je povinen podat insolvenční návrh. Skončí-li 
likvidace majetkovým zůstatkem, likvidátor tento likvidační zůstatek rozdělí mezi 
členy honebního společenstva v poměru podle výměry honebních pozemků, 
které tvoří společenstevni honitbu, pokud nerozhodne valná hromada 
honebního společenstva jinak. 

7. Likvidátora jmenuje valná hromada honebního společenstva, pokud jej 
nejmenuje platí ustanovení Obchodního zákoníku a je jmenován soudem 

Čl. XII 

Závěrečná ustanovení 

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou Honebního společenstva 
Sklené konané dne: 14.1. 2013 

kg. Pila VJnd.ir,lnv 

Skiené 30 
02 Svitav-y 

IČO: 474 91 736 


