
HONEBNÍ SPOLEČENSTVA

SPOLKOVÝ REJSTŘÍK

EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ

Aktiv mysliveckých hospodářů 

– Bažantnice 
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HONITBY

Uznány v roce 1993, popř. 2003

Uznány na dobu neurčitou

Novela ZM není připravena k projednání

Žádné změny vynucené zákonem (?)



HONEBNÍ SPOLEČENSTVO (HS)

vede seznam členů, v němž zapisuje:

počet hlasů jednotlivých členů

název (jméno) a sídlo (bydliště) člena

je povinno každému svému členu na 

písemnou žádost (za úhradu nákladů) 

vydat opis seznamu všech členů, a to 

nejpozději do 7 dnů od doručení žádosti



REJSTŘÍK HS

vede orgán státní správy myslivosti

je veřejný, od února 2022 na internetu

obsahuje zákonem stanovené údaje, 

včetně členů honebního výboru a 

stanov HS



VALNÁ HROMADA HS

volí a odvolává honební výbor

schvaluje finanční hospodaření a  použití 

čistého výtěžku

rozhoduje o způsobu využití honitby (může 

přenést na honební výbor)

rozhoduje o změně stanov

rozhoduje o přijetí vlastníka honebních 

pozemků za člena HS



PŘÍPRAVA VALNÉ HROMADY

Valnou hromadu svolává:

honební starosta, při nečinnosti 

místostarosta

zpravidla jednou ročně



PŘÍPRAVA VALNÉ HROMADY

Honební starosta je povinen:

Vyrozumět všechny členy HS o konání valné 

hromady (místo, datum, hodina, program)

15 dní před konáním u sebe mít k 

nahlédnutí návrh na uzavření, změnu nebo 

vypovězení smlouvy o nájmu honitby a 

návrh o finančním hospodaření a použití 

čistého výtěžku



JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

Usnášeníschopná při účasti více než poloviny 

hlasů, po jedné hodině za účasti libovolného 

počtu hlasů

Projednání bodu, který nebyl na programu 

jednání, musí schválit všichni přítomní členové 

HS

Hlasovací právo členové HS, každý započatý 

ha 1 hlas



JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

Rozhoduje většinou hlasů přítomných členů 

(volba honebního výboru)

Rozhoduje ¾ většinou hlasů přítomných členů 

(schválení finančního hospodaření a  použití 

čistého výtěžku, způsobu využití honitby, 

změny stanov, přenesení rozhodnutí o využití 

honitby na honební výbor)

Stanovy mohou určit vyšší počet hlasů



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

Dle ZM musí být pořízen 

Popisuje průběh jednání

Podepíše honební starosta a zapisovatel

HS uchovává zápisy celou dobu své existence

Člen HS může požádat o kopii



HONEBNÍ STAROSTA

Volen valnou hromadou na 10 let

Člen HS nebo fyzická osoba, kterou navrhne 

člen HS

Obstarává všechny záležitosti HS, pokud 

nejsou vyhrazeny valné hromadě

Zastupuje místostarosta (taktéž nemusí být 

členem HS)



HONEBNÍ VÝBOR

Pokud je členů HS více než 10

Starosta, místostarosta (na 10 let) a 1-5 členů

Usnášeníschopná je nadpoloviční většina 

Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas starosty

O jednání se pořizuje zápis

Zápis se uchovává po celou dobu existence HS



DOPORUČENÍ

Aktualizovat seznam členů a výměr jejich 

pozemků počet hlasů

Informovat o konání valné hromady (v souladu 

se ZM a stanovami HS - místo, datum, hodina)

Zveřejnit program valné hromady

U honebního starosty k nahlédnutí návrh na 

uzavření smlouvy o nájmu honitby a návrh o 

finančním hospodaření a použití čistého výtěžku



DOPORUČENÍ

Zvolit starostu a místostarostu HS, členy 

honebního výboru, rozhodnout o způsobu využití 

honitby, uzavřít smlouvu o nájmu, schválit finanční 

hospodaření a způsob použití finančního výtěžku

Oznámit změny orgánu státní správy myslivosti (i v 

případě, že osoby v honebním výboru jsou stejné

Zaslat nájemní smlouvu orgánu státní správy 

myslivosti do 15 dnů od uzavření



SOFTWARE

https://aginfo.cz/index.php/programy/honitby

Software: 9500,- Kč bez DPH

Data KN: cca 5000,- Kč dle množství dat

Další roky 2000,- upgrade + 1000,- data KN

http://www.hfbiz.cz/cs/honitba-snadno-a-rychle.html

Webová aplikace: 8000,- Kč bez DPH

Data KN: 3000 – 6000,- Kč dle množství dat

Další roky 1000,- podpora + 1000,- data KN

https://aginfo.cz/index.php/programy/honitby
http://www.hfbiz.cz/cs/honitba-snadno-a-rychle.html


DALŠÍ MOŽNOSTI

Získání dat z KN – Katastrální úřad – valná hromada HS není 

důvodem pro vydání dat KN

KÚ vydává pouze data ve formátu .VFK – anonymizovaná

Data kvůli GDPR pro přípravu valné hromady nelze získat!

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Jiné možnosti ??

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/


SPOLKOVÝ REJSTŘÍK

Myslivecký spolek je povinen:

oznámit změny zapsaných údajů (např. 

složení statutárního orgánu, kontrolní komise, 

znění stanov, změnu sídla atd.) na rejstříkový 

soud

zveřejnit účetní závěrku zasláním na 

rejstříkový soud

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz


SPOLKOVÝ REJSTŘÍK

většina spolků se „transformovala“ podle 

nového občanského zákoníku v roce 2015

statutární orgány zvoleny na 5 let, tzn. 

funkční období skončilo v roce 2020

O novém složení statutárního orgánu je 

povinen spolek opět informovat soud a to i 

v případě, že nové složení statutárního 

orgánu je totožné s původním



OZNÁMENÍ ZMĚN

Vyplnit inteligentní formulář na odkazu: 

https://or.justice.cz/ias/ui/podani

Odeslat elektronicky, vytisknout a podepsat 

(úředně ověřený podpis)

zápis z členské schůze

prezenční listinu

čestná prohlášení člena statutárního orgánu nebo 

kontrolní komise s úředně ověřeným podpisem

Odeslat poštou (DS) na Krajský rejstříkový soud.

https://or.justice.cz/ias/ui/podani


EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ (ESM)

Vede krajský (rejstříkový) soud

Spolky mají povinnost zajistit aby v ESM byli 

zaevidování skuteční majitelé

Změny se hlásí bez zbytečného odkladu

Nevedou honební společenstva!!



SKUTEČNÝ MAJITEL

Jen fyzická osoba

Pokud má spolek jen 3 členy, jsou všichni 

skutečnými majiteli

Pokud má spolek 4 a více členů, jsou skutečnými 

majiteli členové statutárního orgánu (buď jen 

předseda nebo všichni členové výboru)



KDY A JAK MAJITELE ZAPSAT DO ESM?

Stávající spolky mají majitele zapsány – přepis ze 

spolkového rejstříku k 1.6.2021

Do 1.6.2022 provést aktualizaci – bez poplatku

Prostřednictvím krajského soudu nebo notáře

Formulář na stránkách Ministerstva spravedlnosti

Přílohou výpis ze spolkového rejstříku, popř. zápis o 

volbě  či odvolání člena statutárního orgánu

Automaticky se propisuje ze spolkového rejstříku!!



RIZIKA 

Při nesrovnalosti stavu skutečného se zapsaným –

řízení soudu – poznámka v ESM

Poznámka o pochybení zůstává v ESM

Soud je povinen informovat správní orgán 

oprávněný projednat přestupek

Pokuta až 500 tis. Kč

Ohrožení čerpání peněz z veřejných rozpočtů



DATOVÁ SCHRÁNKA (DS)

Umožňuje jednoduchou komunikaci s 

rejstříkovým soudem – oznámení změn, zaslání 

účetní závěrky - zdarma

Umožňuje získat výpis z evidence skutečných 

majitelů

Od 1.1.2023 povinnost pro právnické osoby mít 

DS. Týká se i spolků



DĚKUJI ZA POZORNOST !

Ing. Tomáš Sedláček 

Tel.: 724 189 090

Mail: sedlacektom@centrum.cz


