
Současný stav úpravy honebního společenstva 

 

Založení honebního společenstva (§ 19 zákona č. 449/2001 Sb., dále jen „zákon o myslivosti“) 

Návrh na založení spolu s návrhem na uznání společenstevní honitby podávají alespoň dva vlastníci 

pozemků starší 18 ti let (dále jen „přípravný výbor“). Návrh podepíší členové přípravného výboru 

spolu se svými jmény, bydlištěm a rodným číslem. Dále uvedou kdo je zmocněn jednat jejich jménem 

(jménem přípravného výboru). Podpisy musí být ověřeny. Součástí žádosti musí být ve dvojím 

vyhotovení seznam vlastníků honebních pozemků, kteří jsou členy honebního společenstva (včetně 

adres), mapový zákres honitby a souhlasy všech vlastníků honebních pozemků se členstvím 

v honebním společenstvu (dále jen „HS“). Dále se k návrhu připojí zápis z ustavující valné hromady 

HS, na kterém byli zvoleni funkcionáři HS a schváleny stanovy, tyto se též připojí k návrhu ve dvojím 

vyhotovení. Zápis z valné hromady podepisuje honební starosta a zapisovatel. 

 Členem HS může být pouze vlastník nebo spoluvlastník honebního pozemku, který je součástí 

společenstevní honitby (souvislé pozemky mající výměru nejméně 500 ha)   

Honební společenstvo nesmí podnikat, nesmí se na podnikání účastnit a nesmí zřizovat organizační 

složky. 

Návrh na registraci se podává příslušnému orgánu státní správy myslivosti. Nemá-li návrh na 

registraci předepsané náležitosti anebo jsou-li údaje v něm neúplné nebo nepřesné, orgán státní 

správy myslivosti na to přípravný výbor bezodkladně, nejpozději do 5 dnů od doručení návrhu, 

upozorní s tím, že nebudou-li tyto vady ve stanovené lhůtě odstraněny, řízení bude zastaveno (§20 

zákona o myslivosti).  

Orgány HS jsou Valná hromada, Honební výbor, Honební starosta (zastupuje ho místostarosta). 

 

Valná hromada (§21 a §22 zákona o myslivosti) 

Vrcholný orgán HS  svolává ji zpravidla jednou ročně honební starosta, při nečinnosti může svolat 

místostarosta nebo členové s min 10% hlasů HS 

Honební starosta je povinen vyrozumět všechny členy honebního společenstva o konání valné 

hromady s uvedením místa, data, hodiny a pořadu jednání. Způsob vyrozumění může upřesnit valná 

hromada honebního společenstva. 

Součástí oznámení o konání valné hromady musí být také jakýkoliv návrh závazků, které mohou 

významným způsobem ovlivnit hospodaření honebního společenstva. Projednat záležitost, která 

nebyla uvedena v pozvánce na valnou hromadu, lze pouze se souhlasem všech přítomných členů 

honebního společenstva. 

 



Návrh na uzavření, změnu nebo vypovězení smlouvy o nájmu honitby a návrh o finančním 

hospodaření a o použití čistého výtěžku musí být k nahlédnutí u honebního starosty nejpozději 15 dní 

před konáním valné hromady. 

Valná hromada rozhoduje o všech důležitých záležitostech HS (§21 odst. 1 zákona o myslivosti) 

Hlasovací právo na valné hromadě přísluší pouze členům honebního společenstva. Na rozhodování se 

členové honebního společenstva podílejí podle výměry honebních pozemků, které vlastní a které 

tvoří společenstevní honitbu. Za každý, i započatý hektar výměry honebního pozemku, který v 

honitbě vlastní, přísluší členovi honebního společenstva jeden hlas.  

Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni členové nebo jejich zástupci, kteří mají 

alespoň polovinu hlasů. Nesejde-li 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. 

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. K rozhodnutí podle § 21 odst. 1 písm. b), 

c) a d) nebo § 21 odst. 2 se vyžaduje souhlas tří čtvrtin hlasů přítomných členů. Stanovy mohou určit 

vyšší počet hlasů potřebných k rozhodnutí. 

Může svým rozhodnutím přenést pravomoc rozhodovat o způsobu využití společenstevní honitby, 

včetně uzavření, změny nebo vypovězení smlouvy o nájmu honitby na honební výbor. 

O rozhodnutích valné hromady musí být pořízen zápis obsahující průběh jednání. Zápis podepíší 

honební starosta a valnou hromadou zvolený zapisovatel. Každý člen honebního společenstva může, 

na své náklady, požádat o vydání kopie zápisu nebo jeho části. Honební společenstvo musí uchovávat 

zápisy po celou dobu jeho existence. 

Členové honebního společenstva mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu. V takovém 

případě osoba, která je jinak oprávněna svolat valnou hromadu, předloží návrh rozhodnutí členům k 

vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají učinit písemné vyjádření. Nevyjádří-li se člen ve lhůtě, 

platí, že souhlasí. Osoba, která předložila návrh rozhodnutí, pak oznámí výsledky hlasování 

jednotlivým členům. Většina se počítá z celkového počtu hlasů příslušejících všem členům. 

 

Honební výbor (§ 24 zákona o myslivosti) 

Pokud počet členů honebního společenstva přesahuje 10, je honební společenstvo povinno zvolit 

honební výbor, který tvoří honební starosta, honební místostarosta a nejméně jeden a nejvýše 5 

dalších členů honebního společenstva; počet členů určí stanovy. Pro svolávání honebního výboru 

platí ustanovení o svolávání valné hromady obdobně. 

Neurčí-li stanovy jinak, může se honební výbor usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jeho 

členů; k usnesení je zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující 

hlas předsedajícího. O jednání honebního výboru musí být pořízen zápis obsahující průběh jednání. 

Zápis podepíší všichni přítomní členové honebního výboru. Honební společenstvo musí uchovávat 

zápisy z jednání honebního výboru po celou dobu jeho existence. 



Stanovy mohou připustit i písemné hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky 

mimo zasedání honebního výboru, pokud s tím souhlasí všichni jeho členové. 

Při obstarání záležitostí honebního společenstva má honební výbor postavení honebního starosty, s 

výjimkou práva zastupovat honební společenstvo navenek. 

 

Honební starosta (§ 23 zákona o myslivosti) 

Honební starosta zastupuje honební společenstvo navenek. Uzavřít, změnit nebo vypovědět smlouvu 

o nájmu honitby může honební starosta jenom s předchozím souhlasem příslušného orgánu 

honebního společenstva, jinak je jím provedený úkon neplatný. 

Honebního starostu a jeho zástupce volí valná hromada na období 10 let způsobem uvedeným ve 

stanovách, a to z členů honebního společenstva nebo z fyzických osob, které navrhne člen honebního 

společenstva. 

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

odpovídá honebnímu společenstvu za škodu, kterou způsobil porušením právních povinností při 

výkonu funkce. V řízení proti honebnímu starostovi zastupuje honební společenstvo určený člen 

honebního výboru, a není-li honební výbor zvolen, kterýkoliv člen honebního společenstva. 

Honebního starostu v době jeho nepřítomnosti zastupuje honební místostarosta; jedná a rozhoduje 

ve všech věcech, které jsou svěřeny honebnímu starostovi. 

 

Zrušení a zánik honebního společenstva (§25 zákona o myslivosti) 

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 konkursu z důvodu, že 

majetek dlužníka je zcela nepostačující. 

Na likvidaci majetku a závazků zrušeného honebního společenstva se použijí předpisy o likvidaci 

majetku a závazků obchodních společností. Zjistí-li likvidátor kdykoliv v průběhu likvidace, že majetek 

zrušeného honebního společenstva je předlužen, je povinen podat insolvenční návrh. Skončí-li 

likvidace majetkovým zůstatkem, naloží s ním likvidátor způsobem určeným ve stanovách. Likvidátora 



jmenuje valná hromada honebního společenstva. Neučiní-li tak bez zbytečného odkladu, je likvidátor 

jmenován soudem. Odměnu likvidátora stanoví ten, kdo likvidátora jmenoval. 

 

Členství v honebním společenstvu (§26 zákona o myslivosti) 

Členem HS může být pouze vlastník nebo spoluvlastník honebního pozemku, který je součástí 

společenstevní honitby (souvislé pozemky mající výměru nejméně 500 ha)   

Převede-li člen honebního společenstva vlastnické právo k honebním pozemkům, které jsou součástí 

společenstevní honitby, jeho členství v honebním společenstvu zaniká; nabyvatel těchto pozemků se 

stává členem honebního společenstva, pokud do 30 dnů ode dne vzniku jeho vlastnického práva 

neoznámí písemně honebnímu společenstvu, že s členstvím nesouhlasí. Členství v honebním 

společenstvu dále zaniká i v případě, že správní úřad k tomu oprávněný podle tohoto zákona prohlásil 

pozemky ve vlastnictví člena honebního společenstva za nehonební.  

Člen honebního společenstva může ukončit své členství na základě písemného oznámení; členství 

zaniká posledním dnem kalendářního roku, ve kterém bylo oznámení učiněno. Osoba, jejíž členství v 

honebním společenstvu zaniklo, má nárok na vypořádací podíl. Výši tohoto podílu nebo způsob jeho 

výpočtu určí stanovy. 

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. 

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. 

 

Majetek honebního společenstva (§27 zákona o myslivosti) 

Honební společenstvo odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Členové honebního 

společenstva ručí za závazky honebního společenstva. 

 Příjmem honebního společenstva mohou být 

a) příjem z využití společenstevní honitby 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. 

  Honební společenstvo vede účetnictví podle zvláštního zákona. 



 

Rejstřík honebních společenstev (§ 28 zákona o myslivosti) 

Rejstřík honebních společenstev vedený orgánem státní správy myslivosti je veřejný seznam, do 

kterého se zapisují nebo vyznačují zákonem stanovené údaje týkající se honebních společenstev. Jeho 

součástí je sbírka listin obsahující stanovy. 

 Rejstřík honebních společenstev je každému přístupný. Každý má právo do něj nahlížet, pořizovat si 

na své náklady kopie a výpisy. Na požádání vydá orgán státní správy myslivosti úřední potvrzení o 

zápisu nebo o tom, že zápis není proveden. 

 Do rejstříku honebních společenstev se zapisují tyto údaje: 

a) název a sídlo honebního společenstva s uvedením dne a čísla registrace, 

 b) zánik honebního společenstva s uvedením dne a právního důvodu výmazu, 

 c) identifikační číslo osoby honebního společenstva, 

 d) jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu honebního starosty, honebního místostarosty a 

dalších členů honebního výboru, 

 e) identifikace honebních pozemků tvořících společenstevní honitbu, a to slovním popisem hranice 

honitby, 

 f) zrušení honebního společenstva, 

 g) vstup do likvidace včetně jména, příjmení a adresy místa trvalého pobytu likvidátora, 

 h) zahájení insolvenčního řízení, prohlášení konkursu, jméno, příjmení (obchodní firma) a sídlo 

insolvenčního správce. 

 Do rejstříku honebních společenstev se zapíše také změna nebo zánik výše uvedených skutečností  

 Identifikační číslo osoby přiděluje honebnímu společenstvu orgán státní správy myslivosti; 

identifikační číslo osoby poskytne orgánu státní správy myslivosti správce základního registru osob. 

  

 ____________________ 

 


