
Uvozovací text Obsah položky

         KATEGORIE (např. OBČAN) Příroda a zemědělství

         PODKATEGORIE (např. BYDLENÍ) Myslivost

         ZAŘAZENÍ (např. HASIČI) Státní správa myslivosti

         POJMENOVÁNÍ (NÁZEV) ŽIVOTNÍ SITUACE (např. Postup občana, u kterého vznikl požár) Uznání honitby

         Základní informace k životní situaci

Honitbou je soubor souvislých honebních pozemků jednoho nebo více vlastníků

vymezený v rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti, v němž lze provádět

právo myslivosti. Právem myslivosti je souhrn práv a povinností zvěř chránit, 

         Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník souvislých honebních pozemků o výměře alespoň 500 ha nebo honební

společenstvo (přípravný výbor honebního společenstva), jehož členové vlastní

souvislé honební pozemky o výměře alespoň 500 ha. Podává-li žádost přípravný

výbor honebního společenstva, je nutné žádost o uznání honitby podat současně

s žádostí o registraci honebního společenstva (viz Založení a vznik honebního

společenstva).

Příloha 2 - Osnova popisu postupu (šablona dokument Excel)

Průvodce životními situacemi je rozdělen do kategorií: OBČAN, PODNIKATEL a CIZINEC, podkategorií např. BYDLENÍ, CESTOVÁNÍ atp. a podkategorie se dělí na zařazení např. HASIČI, KATASTRÁLNÍ ÚŘAD 

atp.

Šablona vychází z vyhlášky č. 442/2006 Sb., stanovující strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňující dálkový přístup. Pro aktualizaci Vašich údajů prosíme využijte 

této šablony a vyplněnou ji zašlete zpět v editovatelné podobě nebo ve verzi před konverzí.



         Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Na  uznání honitby je právní nárok v rozsahu souvislých honebních pozemků ve 

vlastnictví žadatele, pokud nejsou dány důvody pro zamítnutí žádosti. V 

rozhodnutí se stanoví název honitby, držitel honitby, jakostní třídy a minimální a 

normované stavy pro navržené druhy zvěře, popis hranic honitby (obvod 

honitby) a výčet a výměry přičleněných honebních pozemků s uvedením jejich 

vlastníků a důvodu přičlenění. Z moci úřední mohou být honební pozemky 

přičleněny k honitbě pouze se souhlasem žadatele.

Zamítnout žádost (i z části) lze z těchto důvodů:

• Žadatel nebo jeho členové nevlastní alespoň 500 ha souvislých honebních 

pozemků (v případě obory 50 ha),

• honitba má tvar úzkého pozemkového pruhu, jehož šířka nepřekračuje 500 ha 

(netýká se okrajových částí honitby – výběžků),

• hranice honitby je tvořena zejména rozhraním zemědělských a lesních 

pozemků, a nebo

• celková výměra vyměňovaných nebo přičleňovaných honebních pozemků je 

více než 10 % z výměry honebních pozemků ve vlastnictví žadatele.

         Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost o uznání honitby se podává u příslušného obecního úřadu obce s 

rozšířenou působností a musí obsahovat:

• Identifikace žadatele; u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození a místo 

trvalého pobytu; u právnické osoby název, IČO a sídlo,

• označení, že jde o žádost o uznání honitby s uvedením jejího názvu,

• návrh na stanovení minimálních a normovaných stavů druhů zvěře, které mají 

být v honitbě chovány,

• mapový zákres navrhované honitby s jednoznačným vymezením hranic 

(nejlépe katastrální mapa s vyznačenou hranicí honitby po hranicích parcel); 

hranice navrhované honitby mají být v terénu zřetelné (např. cesty, vodní toky, 

silnice); hranice navrhované honitby nemá být tvořena rozhraním zemědělských 

a lesních pozemků,

• zpracované údaje o vlastnictví honebních pozemků, a

• jde-li o oboru, předkládá se:

a. studie o vhodnosti přírodních a jiných podmínek pro intenzivní chov daného 

druhu zvěře (vypracována odborně způsobilou osobou, např. univerzita, 

výzkumný ústav, soudní znalec), 

b. projekt chovu a výstavby potřebných zařízení, a



         Na které instituci životní situaci řešit

Příslušným orgánem státní správy myslivosti je obecní úřad obce s rozšířenou

působností, v jehož působnosti leží většina honebních pozemků navrhované

honitby. 

         Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
S úřední osobou, která na daném úřadě zajišťuje agendu státní správy myslivosti, 

a to v úředních hodinách.

         Jaké doklady je nutné mít s sebou Předložení dokladů není stanoveno.

         Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Formuláře nejsou stanoveny.

         Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Správní poplatek není stanoven.

         Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Je upravena v § 71 správního řádu. S ohledem na to, že rozhodnutí o uznání

honitby/o zamítnutí žádosti nelze vydat bezodkladně, je obecní úřad obce

s rozšířenou působností povinen rozhodnout do 30 dnů ode dne obdržení 

         Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Účastníky řízení jsou žadatel, vlastníci přičleňovaných honebních pozemků a dále

uživatelé a držitelé sousedních honiteb.

         Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Žádné další činnosti nejsou po žadateli vyžadovány.

         Elektronická služba, kterou lze využít

         Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znení pozdějších předpisů

         Jaké jsou související právní předpisy Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

         Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání může podat každý účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne obdržení

rozhodnutí o uznání honitby, případně o zamítnutí žádosti, u obecního úřadu

obce s rozšířenou působností, který napadené rozhodnutí vydal. O odvolání 



         Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Za nepodání žádosti o uznání honitby není možné uložit sankci, jelikož není 

stanovena povinnost žádost podat.

         Nejčastější dotazy

         Další informace

Byla-li žádost o uznání honitby zamítnuta, obecní úřad obce s rozšířenou

působností přičlení z moci úřední honební pozemky, které nejsou součástí žádné

honitby, dle 30 odst. 1 zákona o myslivosti. Totéž platí i v případě zastavení řízení 

         Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné 

formě

Byla-li žádost o uznání honitby zamítnuta, obecní úřad obce s rozšířenou

působností přičlení z moci úřední honební pozemky, které nejsou součástí žádné

honitby, dle 30 odst. 1 zákona o myslivosti. Totéž platí i v případě zastavení řízení 

         Související životní situace a návody, jak je řešit Registrace honebního společenstva

         Za správnost návodu odpovídá útvar Ministerstvo zemědělství, Odbor státní správy lesů, myslivosti  a rybářství

         Kontaktní osoba Mgr. Jiří Emingr

         Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Posouzení, zda jde o honební pozemky a zda je dána jejich souvislost, je možné

pouze na základě skutečného stavu pozemků, nikoli z údajů katastru nemovitostí

bez ohledu na skutečný stav pozemku. Skutečný stav honebních pozemků je

rozhodný též pro stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře

v rozhodnutí o uznání honitby.


