
~\ 
I 
\\ 

~~ ~--~-~----,:--· 

ftllésto Svitavy 
L- t, r, ~~::· '.T E __ ~!::_~:~ __ !;H.: sT s~\ E Ho U Rr•.o u 

Valná hromada Honebního společenstva Svitavy, která se konala dne 3o.!i;,r;20l2 2013 -02- 1 9 
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schválila úplné změny STANOV HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA SVITAVY (dále jen 
stanovy) schválené na ustanovující valné hromadě dne 15.11.2002 , které byly změněny 
v souladu se stávající právní úpravou, tj. se zákonem č. 449/2001 Sb., myslivosti ve znění 
jeho novel, zejména zákona č. 59/2003 Sb. 

Podle§ 21 odst. I zákona o myslivosti a stávajících stanov HS náleží. do působnosti 
valné hromady, mimo jiné také schvalování změn stanov HS. Výbor HS navrhuje provedení 
uvedení stanov do souladu s novelizovanou právní úpravou. Vzhledem k tomu, že Honební 
společenstvo Svitavy a také společenstevní honitba nejsou dotčeny uplynútím 1 O let trvání 
nájemních smluv, jsou ze stanov vypuštěna ta ustanovení, která se týkala zakládání honebního 
společenstva, zakládajících členú nebo tvorby honitby. 

Výbor HS navrhuje proto ke schválení úplné znění stanov Honebního 
společenstva ve znění změn a doplňků provedených v souladu se stávající právní 
úpravou a z praktických důvodů. 

(2) 

Čl. I 
Úvodní ustanovení 

(1) Honební společenstvo je právnickou osobou založenou podle zákona č. 449/2001 Sb., 
o myslivosti. 

(2) Honební společenstvo bylo založeno rozhodnutím ustavující valné hromady a vzniklo 
dnem registrace orgánem státni správy myslivosti a je založeno na dobu neurčitou. 

(3) Honební společenstvo zajišťuje výkon práva myslivosti na společenstevní honitbě 
fonnou jejího pronajatí. 

(4) Honební společenstvo nesmí vlastním jménem podnikat, nesmí se účastnit na 
podnikáni jiných právnických osob a nesmí zřizovat organizační složky. 

Čl. 2. 
Název a sídlo honebního společenstva 

(1) Honební společenstvo založené ustavující valnou hromadou nese název Honební 
společenstvo Svitavy( dále jen honebni společenstvo nebo HS). 
Sídlo honebního společenstva jeJ avornik 45, 568 02 Svitavy 

Čl.3 
Členství v honebním společenstvu 

(1) Členy honebního společenstva jsou vlastníci nebo spoluvlastnici (dále jen vlastnik) 
souvislých honebních pozemků, jejichž výměra v součtu dosahuje výměry 

požadované zákonem o myslivosti pro vznik společenstevni honitby. Spoluvlastnici 
se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva člena nebo se mohou 
dohodnout na společném zmocněnci. 

(2) Převede-li člen honebniho společenstva vlastnické právo k honebním pozemldun, 
které jsou součástí společenstevní honitby, jeho členství v honebnim společenstvu 
zaniká; nabyvatel těchto pozemků se stává členem honebního společenstva, pokud 



do 30 dnú ode dne vzniku jeho vlastnického práva neoznámí písemně honebnímu 
společenstvu, že s členstvím nesouhlasí. 

(3) Členství v honebním společenstvu dále zaniká v případě, že správní úřad k tomu 
oprávněný podle tohoto zákona prohlásil pozemky ve vlastnictví člena honebního 
společenstva za nehonební. 

(4) Člen honebního společenstva múže ukončit své členství na základě písemného 
oznámení; členství zaniká posledním dnem kalendářního roku, ve kterém bylo 
oznámení učiněno. 

(5) Osoba, jejíž členství v honebním společenstvu zaniklo, nemá nárok na vypořádací 
podíl, ledaže by byli členové honebního společenstva rozhodnutím valné hromady 
povinni složit vklad a v tomto případě se vypořádací podíl se roVná vloženému 
vkladu. Vklad je honební společenstvo povinno vypořádat s člepem, jehož účast 
v honebním společenstvu zanikla do I roku ode dne ukončení jeho členství. 

(6) Spoluvlastníci honebních pozemků, které jsou součástí společenstevní honitby, se 
musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva člena honebního společenstva, 
nebo mohou určit společného zmocněnce. 

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

Čl. 4 
Valná hromada honebního společenstva 

(1) Do púsobnosti valné hromady 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 o fmančním 

hospodaření a o použití čistého výtěžku, 
c) rozhodnutí o změně stanov, 
d) rozhodnutí o přijetí vlastníka honebních pozemkú přičleněných k honitbě za člena 

honebního společenstva, 
e) přijetí pftjčky nebo úvěru, 
d) rozhodnutí o dalších otázkách, stanoví-li tak tento zákon nebo vyhradí-li si to valná 

hromada. 

Čl. 5 
Jednání valné hromady 

(I) Valnou hromadu svolává honební starosta zpravidla jednou rocne. V případě 
nečinnosti honebrn'ho starosty může valnou hromadu svolat honební místostarosta. 
Člen nebo členové honebrn'ho společenstva, jejichž hlasy činí alespoň 10 % všech 
hlasú, mohou požádat honebního starostu o svolání valné hromady k projednání 
navržených záležitostí. Honební starosta je povinen do 30 dnů od domčení této žádosti 
valnou hromadu svolat; pokud tuto valnou hromadu nesvolá, má právo valnou 
hromadu svolat člen nebo členové honebního společenstva, kteří podali žádost podle 
předchozí věty. 
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(2)ValÍÍá hromada honebního společenstva se koná prvý pátek měsíce listopadu 
příslušného roku, počínaje rokem 2013, vždy od 17:00 hod v restauraci "Zubr", 
Pražská I, Svitavy. V případě změny tohoto tennínu, z jakéhokoli důvodu, je honební 
starosta povinen vyrozumět všeclmy členy honebního společenstva o změně konání 
valné hromady s uvedením místa, data, hodiny a pořadu jednání, a to prostřednictví 
internetu na stránkách Honebního společenstva Svitavy 
http://honebspolecenstvosvitavv.wz.cz. Ti členové, kteří písemně sdělí do 30. 6. 2013 
honebnímu starostovi, že žádají vždy písemně vyrozumět o konání valné hromady, je 
honební starosta povinen toto vyrozumění odeslat na poslední adresu sdělenou mu 
tímto členem. V případě, že takový člen honebního společenstva nesdělí změnu 

adresy, bude mu doručováno na adresu, kterou sdělil honebnímu starostovi naposledy 
a takové doručení má pak účinky řádného doručeného vyrozumění. . 

(3) Má-li být valnou hromadou projednáván návrh o finančním hospodaření a o použití 
čistého výtěžku, musí být tento návrh k nahlédnutí u honebního starosty nejpozději 15 
dní před konáním valné hromady. Součástí oznán1ení o konání valné hromady musí 
být také jakýkoliv návrh závazků, které mohou významným zpf1sobem ovlivnit 
hospodaření honebního společenstva. Projednat záležitost, kierá nebyla uvedena v 
pozvánce na valnou hromadu, lze pouze se souhlasem všech přítomných členf1 

honebního společenstva. 
(4) Hlasovací právo na valné hromadě přísluší pouze členům honebního společenstva, 

popř. jejich zástupcům na základě řádné plné moci jim členem honebního společenstva 
udělené, přičemž nejí vyloučena plná moc na dobu neurčitou,~., k jednání na všech 
valných hromadách po dobu trvání plné moci. V případě, že se nechá člen honebního 
společenstva zastupovat na základě plné moci jinou osobou, pak toto zastoupení trvá, 
je-li na dobu neurčitou, do doby, než tento zastoupený člen honebnímu starostovi 
oznámí odvolání plné moci z jeho strany nebo, vypovězení plní moci ze strany 
zástupce. Do doby takového sdělení jedná honební společenstvo se zástupcem takto 
zastoupeného člena se všemi dúsledky s tím spojenými. 

(5) Na rozhodování se členové honebního společenstva podílejí podle výměry honebních 
pozemkú, které vlastní a které tvoří spo!ečenstevní honítbu. Za každý, i započatý 
hektar výměry honebního pozemku, který v honítbě vlastní, přísluší členovi honebního 
společenstva jeden hlas. 

(6) Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomní členové nebo jejich 
zástupci, kteří mají alespoň polovinu hlasl!. Nesejde-li se potřebný počet hlasů po 
uplynutí jedné hodiny od stanoveného počátku valné hromady, múže se valná hromada 
platně usnášet za jakéhokoliv počtu hlasů přítonmých členú. 

(7) Valná hromada rozhoduje většinou hlasl! přítonmých členů. K rozhodnutí podle § 21 
odst. I písm. b), c) ad) nebo § 21 odst. 2 zákona o myslivosti a k přijetí půjčky nebo 
úvěru se vyžaduje souhlas tří čtvrtin hlasů přítomných členú. 

(8) O rozhodnutích valné hromady musí být pořízen zápis obsahující průběh jednání. 
Zápis podepíší honební starosta a valnou hromadou zvolený zapisovatel. Každý člen 
honebního společenstva múže, na své náklady, požádat o vydání kopie zápisu nebo 
jeho části. Honební společenstvo musí uchovávat zápisy po celou dobu jeho existence. 

(9) Členové honebního společenstva mohou přijímat rozhodnutí i rnímo varnou hromadu. 
V takovém případě osoba, která je jinak oprávněna svolat valnou hromadu, předloží 
návrh rozhodnutí členf1m k vyjádření s oznámením íhúty, ve které mají učiní! písenmé 
vyjádření. Nevyjádří-li se člen ve lhútě, platí, že souhlasí. Osoba, která předložila 
návrh rozhodnutí, pak oznámí výsledky hlasování jednotlivým členúm. Většina se 
počítá z celkového počtu hlasl! příslušejících všem členúm. 



(I O) Považuje-li člen honebního společenstva rozhodnutí valné hromady za nezákonné 
nebo odporující stanovám, může se do 15 dnú ode dne, kdy se o rozhodnutí dozvěděl, 
nejpozději však do 3 měsícú od konání valné hromady, domáhat, aby soud vyslovil 
neplatnost rozhodnutí valné hromady, jinak jeho právo zaniká. 

Čl. 6 
Honební starosta, místostarosta 

(I) Honební starosta zastupuje honební společenstvo navenek. Uzavřít, změnit nebo 
vypovědět smlouvu o nájmu honitby múže honební starosta jenom s předchozím 
souhlasem výboru honebního společenstva, jinak je jím provedený úkon neplatný. 

(2) Honebního starostu a místostarostu volí valná hromada na období I O let, a to veřejným 
hlasováním pokud valná hromada na návrh některého člena honebního společenstva 
nerozhodne o tajné volbě. zpúsobem o kterém rozhodne valná hromada před jeho 
volbou, a to z členú honebního společenstva. Funkce místostarosty však neskončí 
dříve, než bude zvolen nový honební starosta nejbližší valnou hromadou. 

(3) Jestliže honební starosta zemře nebo se vzdá funkce, vykonává tuto funkci 
místostarosta až do zvolení nového honebního starosty nejbližší valnou hromadou. 

(4) Honební starosta obstarává všeclmy záležitosti honebního společenstva, pokud nejsou 
vyhrazeny valné hromadě; je přitom povinen řídit se pokyny valné hromady, pokud 
jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. 

(5) Honební starosta je povinen vykonávat svou púsobnost s péčí řádného hospodáře. 
Honební starosta odpovídá honebnímu společenstvu za škodu, h.1:erou zpúsobil 
porušením právních povinností při výkonu funkce. V řízení proti honebnímu starostovi 
zastupuje honební společenstvo určený člen honebního výbom, a není-li honební 
výbor zvolen, kterýkoliv člen honebního společenstva. 

(6) Honebního starostu v době jeho nepřítonmosti zastupuje honební místostarosta; jedná 
a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny honebnímu starostovi. 

Čl. 7 
Honební výbor 

(I) Valná hromada volí honební výbor, který tvoří honební starosta, honební místostarosta 
a jeden člen honebního společenstva, který je povinen jednat v honebním výboru 
osobně. Pro případ, že člen honebního společenstva nebude zjakéhokoli dúvodu 
schopen funkci zastávat, zvolí valná hromada náhradníka, který se stane řádným 
členem honebru11o výboru okamžikem skončení funkce dosavadního člena. 

Následující valná hromada pak zvolí dalšího náhradníka člena výboru pro případ, že 
by se toto mělo opakovat. N áhradník nemúže být zvolen za honebního starostu a 
místostarostu. 

(2) Honební výbor svolává starosta honebního společenstva podle potřeby kdykoli, 
nastanou-li dúvody kjeho jednání a rozhodování, vždy však před konáním valné 
hromady, a to osobně nebo písenmě na adresu místostarosty a člena výboru nejméně 
10 dnú před jejím konání. 

(3) Neurčí-li stanovy jinak, múže se honební výbor usnášet, jen je-li přítonma nadpoloviční 
většina jeho členú; k usnesení je zapotřebí souhlasu většiny přítonmých členú. Při 
rovnosti hlasú je rozhodující hlas předsedajícího. O jednání honebního výbom musí 
být pořízen zápis obsahující pruběh jednání. Zápis podepíší všichní přítomní členové 
honebního výbom. Honební společenstvo musí uchovávat zápisy z jednání honebru11o 
výbom po celou dobu jeho existence. 



(4) Hlasování pomocí prostředků sdělovací teclmiky mimo zasedání honebního výboru 
není přípustné. 

(5) Při obstaráni záležitostí honebního společenstva má honební výbor postavení 
honebního starosty, s výjimkou práva zastupovat honební společenstvo navenek. 

(6) Do působnosti honebního výboru přenáší valná hromada právo rozhodovat o způsobu 
využití společenstevní honitby, včetně sjednání náležitostí nájemní smlouvy, její 
uzavření, změny nebo její vypovězení. 

Čl. 8 
Využití honitby 

(1) Smlouva o nájmu honitby musí být uzavřena písenmě na dobu 10 let. Držitel honitby 
je povinen do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy zaslat jedno její ryhotovení orgánu 
státní správy myslivosti. 

(2) Smlouva o nájmu honitby zaniká 
a) uplynutím doby, pokud se účastníci nájenmí smlouvy nedohodnou ještě před 

uplynutím doby trvání nájmu na jejím dalším trvání o dalších I O let, což by se dělo 
dodatkem k nájemní smlouvě, 

b) zánikem honitby, 
c) zánikem nebo smrtí nájemce honitby, 
d) přestane-li nájemce splňovat podmínku uvedenou v § 32 odst. 3, 
e) dohodou, 
f) výpovědí s 18měsíčni výpovědní lhútou po změně držitele honitby v případě, že 

nový držitel honitby ji bude využívat na vlastní účet, 
g) výpovědí pronajímatele nebo nájemce pro nedodržení podmínek smlouvy o nájmu, 
h) rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti v případech, kdy porušením smlouvy 

nájemcem dojde k vážnému ohrožení životního prostředí anebo poklesu počtu zvěře 
v honitbě pod stanovené minimální stavy. 

(3) Přejde-li vlastnické právo k honebním pozemkům v honitbě, která je pronajata, 
vstupuje nový vlastník do smlouvy o nájmu honitby na místo vlastníka dosavadního. 
Dojde-li ke změně pronajaté honitby, vyplývající ze změn vlastnictví honebních 
pozemkú, o kterou požádá vlastrn'k: honebních pozemků, provede orgán státní správy 
myslivosti vždy k 31. prosinci roku následujícího po roce, v němž vlastník o úpravu 
požádal, upraví se stávající nájemní smlouva k datu provedené změny. 

(4) Právní vztahy ze smlouvy o nájmu honitby se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku o nájmu. 

Čl. 9 
Zásady hospodaření 

(1) Honební společenstvo odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Členové 
honebního společenstva ručí za závazky společně a nerozdílně. 

(2) Příjem honebního společenstva mohou být 
příjem z využití společenstevní honitby na vlastní účet, 
příjmy z pronájmu společenstevní honitby, 
dary, dědictví, 
půjčky a úvěry, úroky z vkladú, 
jiné příjmy, pokud to umožňují zákony 

(3) výdajem honebního společenstva mohou být 
náhrada za přičlenění honebních pozemků placená jejich vlastníkům, 



použití čistého výtěžku, který bude poskytnut ke zvýšení standardu péče o předškolní 
mládež Základní škole a Mateřské škole v Javorníku a Základní škole a Mateřské 
škole Svitavy- Lačnov. 

( 4) Honební společenstvo vede účetnictví podle předpisú o účetnictví platn)Íeh pro 
občanská sdružení. 

Čl. 10 
Zrušení a zánik honebního společenstva 

(1) Honební společenstvo zaniká dnem výmazu z rejstříku. Zániku honebního 
společenstva předchází jeho zrušení s likvidací. 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 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 konknrsu z 
dúvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující 

(2) Na lihidaci majetku a závazh.'Ů zrušeného honebního společenstva se použijí 
předpisy o likvidaci majetku a závazkú obchodních společností. Zjistí-li likvidátor 
kdykoliv v prúběhu likvidace, že majetek zmšeného honebního společenstva je 
předlužen, je povinen podat insolvenční návrh. Skončí-li likvidace majetkovým 
zústatkem, naloží s ním likvidátor zpúsobem určeným ve stanovách. 

(3) Lik'vidátora jmenuje valná hromada honebního společenstva. Neučiní-li tak bez 
zbytečného odkladu, je likvidátor jmenován soudem. Odměnu likvidátora stanoví 
ten, kdo likvidátora jmenoval. 

( 4) Zánik honebního společenstva oznámí orgán státní správy myslivosti do 7 dnú od 
výmazu Českému statistickému úřadu. 

Čl. ll 
Závěrečné ustanovení 

Tyto stanovy v jejich úplném znění platném ke dni 30.11.2012 schválila valná 
hromada Honebního společenstva dne 30.11.2012 

Dana Čechalová 
starosta honebního společenstva v.r. 
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