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Čl. I. Úvodní ustanovení 
Honební společenstvo Sldené je právnickou osobou a je dobrovolným sdružením vlastníků 
honebních pozerrůru v katastrálním území Sklené a Horní Hynčina tvořících společenstevni 
honitbu. Honební společenstvo je založeno v souladu s § 6 odst.3 zákona ČNR č. 270/92 Sb., 
kterým se mění a doplňuje zákon o myslivosti a zákona 449/2001 Sb. ze dne 27.11.2001. 

Čl. II. Vznik Honebního společenstva 
Honební společenstvo vzniká schválením a podepsáním zakládací listiny zakladateli 
(vlastníky honebních poze!IŮŮI) na ustavující valné hromadě, kterou svolává plipravný výbor. 
Valná hromada schválí stanovy, zvolí honební výbor a honebního starostu. 

Čl. III. Členství v Honebním společenstvu 
Členy Honebního společenstva jsou vlastníci nebo spoluvlastníci (dále jen vlastníci) 
souvislých honebních pozemků, jejichž výměra dosahuje v součtu výměry požadované 
zákonem pro založení společenstevni honítby Sklené. 

a) Členem Honebního společenstva se stává vlastník honebních poze!IŮŮI pailicích do 
společenstevni honítby Sklené, a to podpisem zaldádací smlouvy, nebo písenmým 
přihláškou za člena HS a přijetím člena valnou hromadou. Podpis členské přihlášky 
nahrazuje nájemní srrůouvu na včleněné pozemky. 

b) Spoluvlastníci honebních poze!IŮŮI, které jsou součástí společenstevni honítby, se 
musí dohodnout, kdo z ních bude vykonávat práva člena honebního společenstva, 
nebo určit společného zmocněnce. Tuto skutečnost jsou povinní neprodleně písenmě 
oznámít honebnímu výboru. 

c) Převede-li člen honebního společenstva vlastnícké právo k honebním poze!IŮŮim, 
které jsou součástí společenstevni honítby, nebo pli úmrtí člena, jeho členství 
v Honebním společenstvu zaniká, nabyvatel těchto poze!IŮŮI se stane členem 
honebního společenstva, pokud do 30 dnů ode dne vzniku jeho vlastníckého práva 
oznámí písenmě Honebnímu společenstvu, že trvá na členství. 

d) Členství v Honebním společenstvu dále zaniká v plipadě, že správní úřad k tomu 
oprávněný podle zákona 449/01 Sb. prohlásil pozemky ve vlastnictví člena za 
nehonební. 

e) Člen Honebního společenstva může ukončit své členství na záldadě písenmého 
oznámení, členství zaniká posledním dnem kalendářního roku, ve kterém bylo 
oznámení učiněno. 

f) Vlastníci honebních poze!IŮŮI, kieré orgán státní správy myslivosti pličlenil do 
společenstevní honitby, se stáv<\ií členy Honebního společenstva, polmd do 30 dnů od 
doručení vyrozumění o pličleněni oznámí písenmě Honebnímu společenstvu, že trvají 
na členství. 

g) Pok'Ud se vlastník honebních poze!IŮŮI, které jsou součástí společenstevní honítby, 
nestal členem Honebního společenstva -jeho pozemk'Y jsou p!ičleněny, přísluší mu 
proplácení nájenmého za honební pozemky ve sjednané výši. 

Čl. IV: Činnost Honebního společenstva. 
a) Honební společenstvo nesmí vlastním jménem podnilmt, nesmí se účastní! na 

podnikání jiných osob a nesmí zlizovat organizační složky 



b) Honební společenstvo je právníckou osobou, která společenstevní honítbu pronajme 
podle z.1kona 449/01 Sb. 

c) Honební společenstvo je právníckou osobou, která je oprávněna pi'ijúnat nájemné 
z pronajaté společenstevní honítby a toto nájemné rozdělit každoročně jednotlivým 
vlastníkům honebních pozemků, a to platbou výdajů ve stejné výši za jeden pronajatý 
hektar vynásobenou počtem hektarů. U nečlenů Honebního společenstva, kteří 
požadují proplacení nájemného fakturou dle Čl. m odst.h může být fakturovaná částka 
za pronajatý hektar rozdílná od nájemného členů podle uzavřené smlouvy o přičlenění. 
Termín vyplácení nájemného je nejpozději do 15.12. běžného roku. 

d) Honební společenstvo (pověřený člen Honebního výboru) vede účetní evidenci podle 
předpisů o účetníctví platných pro sdružení. 

e) Vypořádací podíl je stanoven pro každého odcházejícího člena HS, a to ve výši 
1, -Kč za každý započatý hektar. 

f) Honební společenstvo je oprávněno poskytnout nájemci příspěvek na opravy 
mysliveckých zalízení ve společenstevní honítbě, které jsou ve vlastníctví honebního 
společenstva. 

g) Honební společenstvo vede seznam členů, v němž zapisuje počet hlasů jednotlivých 
členů , jejich sídlo a rodné číslo, příp. identifikační číslo. Povinností HS je vydat 
členovi na požádání seznam členů, a to za úhradu 3 Kč za stránku a poštovné dle 
skutečnosti. 

h) Honební společenstvo uchovává zápísy zjednání honebního výboru a valné hromady 
po celou dobu existence Honebního společenstva. 

Čl. V. Valná hromada Honebního společenstva- je nejvyšším orgánem HS. 
1. Valnou hromadu svolává honební starosta nejméně jednou ročně, ve lhůtě do 

15.února.Písemnou pozvánku na valnou hromadu všem členům Honebního 
společenstva je honební starosta povinen zaslat na adresu bydliště (sídla) 
nejméně 15 dní před dnem konání valné hromady s uvedením místa, data, 
hodiny a pořadu jednání. Na valné hromadě mohou být projednány také 
záležitost~ které nebyly uvedeny na pozvánce, ale pouze se soulůasem většiny 
plítomných členů. Honebního starostu může zastoupit honební místostarosta. 

2. Členové valné hromady, jejichž hlasy mají alespoň 10% všech hlasů, mohou 
požádat honebního starostu o svolání mimořádné valné hromady k projednání 
navržených záležitostí , a to za úhradu vynaložených nákladů na konání VH. 
Povinností hon. Starosty je svolat valnou hromadu do 30 ti dnů od doručení 
takovéto žádosti. 

3. Členové valné hromady mohou příjúnat rozhodnutí i mímo valnou hromadu, 
v tomto plípadě toto rozhodnutí nahrazuje konání valné lu-omady. V takovémto 
případě honební starosta předloži návrh rozhodnutí všem členům písemně 
k vyjádření se lhůtou jednoho měsíce ve kieré mají učinít písemné vyjádření. 
Nevyjádří-li se člen ve lhůtě, platí že souhlasí. Honební starosta následně 
oznámí výsledky hlasování písemně jednotlivým členům. Většina se počítá 
z celkového počtu hlasů příslušejícího všem členům. 

4. Hlasovací právo na valné lu-omadě přísluší pouze členům Honebního 
společenstva nebo zplnomocněným zástupcům. Za každý, i započatý hektar 
výměry honebních pozemků, které vlastní, přísluší členovi jeden hlas. 

5. Valná lu·omada je schopná se usnášet, pokud jsou plitomni členové, nebo jejich 
zástupe~ kteří mají alespoň polovinu hlasů. Nesejde-lí se potřebný počet hlasů 
po uplynutí jedné hodiny od stanoveného počátku valné hromady, může se 
valná hromada platně usnášet za jakéhokoliv počtu hlasů přítomných členů. 



6. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítonmých členů, k rozhodnutí dle 
bodu 9 písmeno a), b) a f) se vyžaduje souhlas hlasů tří čtvrtin přítonmých 
členů. 

7. O jednání a rozhodnutích valné hromady je pořízen zápis, který podepíše 
honební starosta a valnou hromadou zvolený zapisovatel. Zápis z VH si může 
každý z členů vyžádat za úhradu 3 Kč za stránku a poštovoé dle skutečnosti. 

8. Valná hromada přenáší na honební výbor působnost rozhodovat o nájmu 
společenstevoí honítby, včetně uzavření, změny nebo vypovězení smlouvy o 
nájmu honítby podle §21 odstavce c zákona 449/01 Sb. 

9. Do působnosti valné hromady náleží: 
a) schvalovat návrh honebního výboru o finančním hospodaření a použití čistého 

výtěžku 
b) schválení a změna stanov Honebního společenstva 
c) volba a odvolání honebního výboru, honebního starosty a honebního 

místostarosty 
d) rozhodnutí o dalších otázkách dle zákona 449/01 Sb. 
e) Rozhodnutí o přijetí nového člena HS. 
f) Rozhodnutí o zmšení HS a jmenování příp. likvidátora 

Jednání valné hromady se obecně řídí §22 zákona 449/01 Sb. 

Čl. VI. Honební výbor. 
Honební výbor tvoří honební starosta, honební místostarosta a jeden člen honebního výboru, 
které zvolí valná hromada. Pro svolání honebního výboru platí ustanovení o svolání valné 
hromady, nebo honební výbor svolá honební starosta telefonícky, a to 7 dní předem. 

Čl. VII. Honební starosta 

Honební výbor je schopný usnášení jen je-li píitonma 
nadpoloviční většina jeho členů, k usnesení je zapotřebí 
souhlasu většiny hlasů přítonmých členů, při rovoosti hlasů 
rozhoduje hlas honebního starosty. Každý ze členů honebního 
výboru má jeden hlas. 
O jednání honebního výboru je pořizován zápis, který podepíší 
všicluů přítomní členové honebního výboru. Jednání honebního 
výboru se mohou zúčastnít pouze pozvané osoby. 
Honební výbor je oprávoěn pověřit hon. Starostn uzavřít, 
změnít nebo vypovědět smlouvu o nájmu honítby. HS je 
povinno přednostně pronajmout honítbu svému členovi za 
podmínek dle § 32 zákona 449/01 Sb., nebo mysliveckému 
sdružení vzníldému z vlastníků honebních pozemků 
začleněných v honítbě Sklené. Takovéto Myslivecké sdružení 
má před fyzickou osobou přednost. 

1) Honební starosta zastnpuje honební společenstvo navenek. Honební 
starosta obstarává všechny záležitosti HS, pokud nejsou vyhrazeny 
valné hromadě. 

2) Honební starosta je oprávoěn uzavřít, změnít, nebo vypovědět 
smlouvu o nájmu honítby po předchozím souhlasu honebního výboru. 



3) Honebního starostu volí valná hromada na období 10 let, a to z členů 
honebního společenstva, kteří vlastní lovecký lístek. 

4) 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. 

5) Honební starosta potvrzuje plán lovu v honítbě Sklené. 

Honební starosta se ři(lí ustanoveními §23 z.1kona 449/01 Sb. 

Čl. Vlil. a zánik Honebního společenstva. 
Honební společenstvo zaníká dnem výmazu z rejstříku. Záníku předchází jeho zrušení 
s likvidací. Honební společenstvo se zrušuje: 

a) dnem záníku společenstevní honítby 
b) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení honebního společenstva. 

Likvidátora jmenuje valná hromada Honebního společenstva. Rozhodnutí valné hromady o 
záníku Honebního společenstva oznámí honební starosta neprodleně orgánu státní správy 
myslivosti. 
Zánilc Honebního společenstva se řídí ustanovením §25 zákona 449/01 Sb. 

Čl. LY. Závěrečná ustanovení. 
V případech neuvedených v těchto stanovách se Honební společenstvo řídí ustanoveními 
z.1kona o myslivosti č.449/01 Sb. 
Stanovy honebního společenstva byly schváleny jednáním valné hromady Honebního 
společenstva Sklené konané dne 25.10.2002. 


