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Rybolov

Rybolov je odchyt ryb z moří, tekoucích vod, jezer, umělých nádrží (rybníků a 

přehrad). 

Pojem zahrnuje dvě odlišné činnosti: 

 hospodářské výlovy – při nich se odchyt provádí pomocí sítí, případně i 

elektrického proudu

 sportovní aktivity – také označované termínem rybaření; zde se pro lov ryb 

používají udice s nástrahou



Rybolov

V České republice se za účelem rybolovu vedle přirozených vodních toků, řek a 

potoků, využívají především menší i rozsáhlejší umĕlé vodní nádrže – rybníky, 

jejichž budovaní má v této zemi tradici již nĕkolika stovek let. 

Celkový výnos těchto nádrží je často navyšován pravidelným či nárazovým 

přidáváním živin – přikrmováním.



Rybolov

modelový příklad z praxe

Pravidla a omezení při lovu na soukromém revíru

Působnost řádu 

Tento provozní řád tvoří všeobecné obchodní podmínky k zajištění odlovu ryb na rybníku.

Každý (lovící, návštěvník) je povinen se řídit tímto „Provozním řádem”, dodržovat ho včetně 
dalších právních norem.

Majitel soukromého revíru si vyhrazuje právo na změnu provozního řádu, přijetí dalších 
opatření..

Lovící odlovují ryby na vlastní nebezpečí. Případná vzniklá majetková škoda nebo újma na 
zdraví nebude lovícím hrazena a majitel za ni nenese žádnou odpovědnost. Obdobné platí i u 
návštěvníků, kteří se koupají na vlastní nebezpečí.

Každý je povinen při své činnosti zejména respektovat obecný zájem na zachování rekreačního 
rázu rybníka.

Státní rybářský lístek není podmínkou k odlovu.



Rybolov

modelový příklad z praxe

Pravidla lovu

 Odlovující je povinen před započetím odlovu vždy informovat 
správce, který zaeviduje jeho přítomnost a vydá mu pověření k 
odlovu.

 Doba odlovu se řídí typem pověření, denní od 8:00 do 20:00 nebo 
non-stop 24 hodin.

 Lovící je povinen zachovávat pořádek a přistupovat šetrně a 
ohleduplně k vodnímu dílu, chránit krajinu a přírodu, chovat se 
způsobem, který neobtěžuji jakýmkoliv způsobem ostatní rybáře 
nebo veřejnost nebo na toto jednání upozornit správce.



Rybolov

modelový příklad z praxe

Pravidla lovu

 Odlovující je povinen po skončení lovu uklidit po sobě místo a okolí.

 Je přísně zakázáno nešetrné zacházení s rybami.

 Odlovuje se metodou chyť a pusť, výjimka platí u okouna, který se nesmí vracet zpět.

 Odlov probíhá na 2 pruty, každý o 1 háčku bez protihrotu na 1 pověření.

 Platí přísný zákaz zavážení a zanášení návnad a nástrah.

 Lovící je povinen umožnit kontrolu pověření k odlovu, rybářského náčiní nebo vozidla.



Rybolov

modelový příklad z praxe

Pravidla lovu

1. Nedílnou přílohu provozního řádu tvoří i mapa rybníku, kde je vyznačen úsek (červeně), 
ze kterého platí zákaz rybolovu.

2. Povinnou výbavu tvoří bazénová podložka, podběrák min. 80 cm, peán.

3. Zakazuje se používání pletených šňůr výjma návazců, platí přísný zákaz sakování ryb.

4. Odlovující je povinen zacházet šetrné s rybami při zdolávání, vylovení, focení a pouštění. 
Focení s rybou je dovoleno výlučně nad podložkou s podřepu max. 2 minut, poté musí 
být ryba puštěna zpět do vody.

5. Zákaz vnadění živočišnými nástrahami.

6. Přísný zákaz nočního odjezdu od rybníka pro rybáře s pověřením NON-STOP.



Rybolov

modelový příklad z praxe

Ostatní ustanovení

1. Každý bere na vědomí, že rybník a jeho okolí je součástí Chráněné krajinné 

oblasti  a tomu je povinen přizpůsobit své chování a jednání.

2. Je přísně zakázáno rozdělávání ohňů (tábořiště), výjma uzavřených grilů.

3. Je přísně zakázáno stavění párty stanů, ukotvování plachet o okolní porosty a 

jiných přístřešků, výjimku tvoří speciální bivak/deštník zelené barvy, který je 

možno postavit výlučně po dobu lovu, pokud to vyžaduje počasí (déšť, sníh 

apod.) k ochraně zdraví rybáře.

4. Je přísně zakázáno parkování vozidel na hrázi rybníka,  vozidla mohou být 

zaparkována pouze na místě určeném správcem.

5. Pokud je zjištěno porušení, je majitel oprávněn lovícího bez náhrady vyhostit 

a jeho nárok na odlov zaniká bez náhrady.



Rybolov

modelový příklad z praxe

Ceny povolenek

• Denní pověření pro 1 osobu od 8:00 do 20:00 hod –200,-Kč

• Pověření 24 hod (non-stop) pro 1 osobu –300,-Kč

• Třetí prut –100,-Kč/den

• Rezervace celého rybníka – dle domluvy

• Možnost zakoupení ulovené ryby po dohodě se správcem. Kapr, pstruh – 120.-

Kč / kg

 Možnost pronájmu revíru jako celku, Noční lov, Občerstvení, Parkoviště, 

Přístupné pro ZTP, Správce na místě, Stany, Ubytování



Myslivost

Myslivost

je soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři, jako

součást ekosystému, a spolková činnosti směřující k udržení a rozvíjení

mysliveckých tradic a zvyků, jako součást kulturního dědictví.



Myslivost

Příklady dobré zemědělské praxe u podniků hospodařících 

v HS Orlické Záhoří

• Zakládání prvků rozptýlené zeleně, jejich zabezpečení proti poškození zvěří a 

následná údržba.

• Ve spolupráci s OOP ponechávání nepokosených ploch

• Včasné ohlašování činností na půdních blocích 

• Zákony ( Zákon 449/2001 Sb. o myslivosti a Zákon 114/1992 Sb. O ochraně 

přírody a krajiny ) ukládají vlastníkům a nájemcům půdy oznámit s předstihem 

uživateli honitby dobu a místo provádění zemědělských prací v noční době, 

kosení pícnin a použití chemických přípravků na ochranu rostlin 



Myslivost

Příklady dobré zemědělské praxe u podniků hospodařících 

v HS Orlické Záhoří

• Pomoc při prohánění porostů, instalace plašičů zvěře

• Sečení od středu pozemku k okrajům

• Pomoc se zajištěním krmivové základny pro zimní přikrmování



Myslivost

Vzor stanov Honebního společenstva

 STANOVY HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA    

Čl. 1

Založení honebního společenstva

1. Název: Honební společenstvo ……………. ,  zkráceně  HS  ……….   IČO :……………..     

Sídlo:  ………………………….

2. Honební společenstvo je právnickou osobou vytvořenou podle zákona č. 

449/2001 Sb., o     myslivosti.

3. Honební společenstvo bylo založeno dne ………………….. na dobu  neurčitou.



Myslivost

Vzor stanov Honebního společenstva

Čl. 2

Působnost a poslání honebního společenstva

1. Honební společenstvo je založeno za účelem vytvoření a využití společenstevní 

honitby.   

2. Honební společenstvo nesmí vlastním jménem podnikat, nesmí se účastnit 

podnikání jiných osob a nesmí zřizovat organizační složky.

3. Honební společenstvo spolupracuje s orgány státní správy myslivosti a dalšími 

státními orgány, s vlastníky, popřípadě uživateli sousedních honiteb a s dalšími 

subjekty     působícími na úseku myslivosti a ochrany přírody.





Myslivost

Vzor stanov Honebního společenstva

Čl. 3

Vznik a zánik členství v honebním společenstvu

Členy honebního společenstva se mohou  stát pouze  vlastníci nebo spoluvlastníci  (dále jen  
„vlastníci“) honebních pozemků začleněných do  společenstevní honitby.

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. 

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 stane členem, pokud do 30 dnů ode dne vzniku svého       vlastnického práva 
neoznámí písemně honebnímu společenstvu, že s členstvím nesouhlasí;        to platí  obdobně  o 
zániku členství úmrtím člena a o vzniku členství dědici.

Člen honebního společenstva  může ukončit své členství na základě písemného oznámení       
doručeného starostovi honebního společenstva; členství zaniká posledním dnem        kalendářního 
roku, ve kterém bylo oznámení učiněno.



Myslivost

Vzor stanov Honebního společenstva

Jiní vlastníci honebních pozemků v obvodu společenstevní honitby se  stávají členy 
honebního společenstva na základě podané přihlášky a rozhodnutí valné hromady. 

Členství v honebním společenstvu dále zaniká, staly-li se všechny honební pozemky 
člena v obvodu honitby pozemky nehonebními.

Osoba, jejíž členství v honebním společenstvu zaniklo, má nárok na  vypořádací podíl. 
Vypořádací podíl se  této osobě vyplatí po schválení roční účetní uzávěrky; vypočte se  
z v ní uvedených finančních prostředků honebního společenstva jako podíl 
odpovídajícím výměře honebních pozemků, které bývalý člen vlastní, k výměře 
honebních pozemků tvořících společenstevní honitbu.

Honební společenstvo vede seznam svých členů, v němž se zapisuje  počet hlasů       
jednotlivých členů, název, sídlo a identifikační číslo člena, jde- li o právnickou osobu, 
nebo jméno, příjmení a  trvalé bydliště fyzické osoby, která je členem.

Honební společenstvo je povinno každému svému členu na jeho písemnou žádost  a 
jen za       úhradu nákladů vydat opis seznamu všech členů nebo požadované části 
seznamu, a to       nejpozději do 7 dnů od doručení žádosti



Myslivost

Vzor stanov Honebního společenstva

Čl. 4

Práva a povinnosti členů

Člen honebního společenstva má tato základní práva

účastnit se jednání a rozhodování na valných hromadách,

volit a být volen do orgánů honebního společenstva,

podílet se na rozdělení čistého výtěžku,  

podávat písemné podněty, návrhy a stížnosti orgánům honebního společenstva,

obdržet na požádání opis seznamu členů nebo jeho části, kopie zápisu z jednání valné 
hromady nebo jeho části, 

obdržet při zániku členství vypořádací podíl v případech uvedených ve stanovách. 



Myslivost

Vzor stanov Honebního společenstva

Čl. 4

Práva a povinnosti členů

Člen honebního společenstva má tyto základní povinnosti

plnit ustanovení těchto stanov,

plnit rozhodnutí přijatá orgány honebního společenstva,

podílet se na úhradě případných škod způsobených honebním společenstvem.

podílet se na úhradě nákladů spojených s vytvářením společenstevní honitby.



Myslivost

Vzor stanov Honebního společenstva

Čl. 5

Působnost  valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem honebního společenstva.

2. Do působnosti valné hromady náleží :

a) volba a odvolání honebního starosty, který  je zároveň předsedou honebního výboru, 

honebního místostarosty a dalších členů honebního výboru z řad členů honebního      

společenstva, 

b) schvalovat návrhy honebního starosty nebo honebního výboru o finančním hospodaření a 

o použití čistého výtěžku, včetně případných návrhů půjček a úvěrů nebo jakýchkoliv 

návrhů závazků, které mohou významným způsobem ovlivnit hospodaření honebního 

společenstva,



Myslivost

Vzor stanov Honebního společenstva

Čl. 5

Působnost  valné hromady

c) rozhodnutí o změně stanov, o návrhu změny honitby (§ 31 zákona o myslivosti),

d)    rozhodovat o způsobu využití společenstevní honitby, včetně uzavření , změny     

nebo vypovězení smlouvy o nájmu honitby,

e) rozhodnutí o přijetí vlastníka honebního pozemku za člena,

f)     rozhodnutí o způsobu majetkoprávního vypořádání pro případ zániku honebního        

společenstva, 

g) rozhodnutí o zrušení honebního společenstva a případně o jmenování likvidátora,

h) rozhodnutí o rozdělení nebo sloučení s dalším honebním společenstvem,

i) rozhodnutí o dalších otázkách, stanoví – li tak zákon o myslivosti nebo vyhradí – li si 

to valná hromada.



Myslivost

Vzor stanov Honebního společenstva

Čl. 5

Působnost  valné hromady

3. Rozhodnutí o způsobu využití společenstevní honitby svěřuje valná hromada těmito  

stanovami do působnosti honebnímu výboru.



Myslivost

Vzor stanov Honebního společenstva

Čl. 6

Jednání valné hromady

1. Valnou hromadu  svolává honební starosta zpravidla jednou ročně. Je povinen 
vyrozumět všechny členy honebního společenstva o konání valné hromady s uvedením 
místa, data, hodiny a pořadu jednání.  

2.  Valná hromada se svolává oznámením zveřejněném na úřední desce obce(í)  
nejpozději 15 dní před jejím konáním.

3. Člen nebo členové honebního společenstva, jejichž hlasy činí alespoň 10%  všech 
hlasů,     mohou požádat honebního starostu o svolání valné hromady k projednání 
navržených     záležitostí (mimořádnou valnou hromadu). Honební starosta je povinen 
do 30 dnů od     doručení této žádosti takovou valnou hromadu svolat; pokud ji 
nesvolá, má právo ji svolat     člen nebo členové, kteří podali žádost o její svolání.



Myslivost

Vzor stanov Honebního společenstva

Čl. 6

Jednání valné hromady

4. Projednat záležitost, která nebyla uvedena  v pozvánce na valnou hromadu, lze pouze se 
souhlasem všech přítomných členů. 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. Povinnosti uvedené v tomto 
bodě pro honebního starostu platí i pro honebního  místostarostu a člena nebo členy, kteří podle 
předchozích bodů mohou svolat valnou   hromadu.

5. Hlasovací právo na valné hromadě přísluší pouze členům honebního společenstva. Člen    se 
může na jednání valné hromady nechat zastoupit jinou osobou,  která předloží plnou      moc na 
jednání té, které valné hromady s uvedením pověření k hlasování. Na  rozhodování se členové  
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 
jeden hlas. 



Myslivost

Vzor stanov Honebního společenstva

Čl. 6

Jednání valné hromady

6. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni členové honebního    
společenstva nebo jejich zástupci,  kteří  disponují alespoň polovinu hlasů.  Nesejde-
li se    potřebný počet členů s požadovaným počtem hlasů po uplynutí jedné hodiny od     
stanoveného počátku valné hromady, může se valná hromada platně usnášet za     
jakéhokoliv počtu hlasů přítomných členů. 

7. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů honebního    
společenstva. K rozhodnutí podle článku 5 odst. 2 písm. b), c) a  d) a  odst.3 se 
vyžaduje souhlas tří    čtvrtin  hlasů přítomných členů.        

8. O jednání valné hromady musí být pořízen zápis obsahující průběh jednání a přijatá     
rozhodnutí. Zápis podepisuje honební starosta nebo honební místostarosta a valnou     
hromadou zvolený zapisovatel. Každý člen honebního společenstva může, na své   
náklady,  požádat o vydání  kopie zápisu nebo jeho části. 



Myslivost

Vzor stanov Honebního společenstva

Čl. 6

Jednání valné hromady

9. 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.

1O. Považuje- li člen honebního společenstva rozhodnutí valné hromady za nezákonné nebo   
odporující stanovám, může do 15 dnů ode dne, kdy se o rozhodnutí dozvěděl, nejpozději    však 
do 3 měsíců od konání valné hromady, domáhat, aby soud vyslovil neplatnost    rozhodnutí valné 
hromady, jinak jeho právo zaniká; toto platí obdobně i pro rozhodnutí  přijaté podle bodu 8.



Myslivost

Vzor stanov Honebního společenstva

Čl. 7

Honební starosta

1. Honební starosta zastupuje honební společenstvo navenek a je jeho statutárním  
orgánem.   Honebního starostu v době jeho nepřítomnosti zastupuje honební 
místostarosta, který pak    jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny 
honebnímu starostovi. 

2. Honebního starostu a honebního místostarostu volí valná hromada na období 10 let 
a to    z členů honebního společenstva nebo z fyzických osob, které navrhne člen MS. 

3. Jestliže honební starosta zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho 
funkční   období, vykonává tuto funkci místostarosta až do zvolení nového honebního 
starosty nejbližší valnou hromadou.



Myslivost

Vzor stanov Honebního společenstva

Čl. 7

Honební starosta

4. Honební starosta kromě působnosti uvedené v bodu 1.:

a) obstarává všechny záležitosti honebního společenstva, které nepatří do působnosti valné hromady, s výjimkou 
těch záležitostí, jejichž rozhodování si valná hromada       vyhradila; je povinen řídit se pokyny valné hromady, 
pokud jsou v souladu s právními  předpisy a stanovami; za svoji činnost valné hromadě odpovídá, 

b) rozhoduje po předchozím souhlasu honebního výboru o způsobu využití      společenstevní honitby, včetně 
uzavření, změny nebo vypovězení smlouvy o nájmu  honitby, jestliže valná hromada tuto působnost  na  honební 
výbor  přenesla,

c) připravuje popřípadě zajišťuje přípravu podkladů a návrhů pro jednání valné hromady (její působnost podle 
článku 5),  zprávu o činnosti za období od minulé valné hromady  a návrh činnosti na další období.

d) svolává a řídí jednání valné hromady,

e) realizuje usnesení valné hromady,

f) dbá na dodržování právních předpisů v činnosti honebního společenstva,

g) uděluje plnou moc k zastupování honebního společenstva, pokud je nemůže zastoupit sám nebo je nemůže 
zastoupit místostarosta,



Myslivost

Vzor stanov Honebního společenstva

Čl. 7

Honební starosta

10. Pečuje o majetek honebního společenstva,

11. Vede seznam členů honebního společenstva, 

12. Odpovídá za  dokumenty honebního společenstva, které musí být uchovávány  po 
celou dobu jeho existence., t. j. především vyhotovení stanov a seznamu členů 
s vyznačením registrace, rozhodnutí o uznání společenstevní honitby včetně jejího 
mapového zákresu, zápisy z jednání valných hromad a honebního výboru.

13. 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.



Myslivost

Vzor stanov Honebního společenstva

Čl. 8

Honební výbor

1. Honební výbor je 3 (5,7) členný a  tvoří jej honební starosta, honební místostarosta 
a dalších  člen. 

2. Honební výbor svolává honební starosta nejméně 15 dní předem.

3. Jednání  honebního výboru se koná  zpravidla  čtyřikrát ročně a mohou účastnit 
pozvané     osoby.

4. Honební výbor na základě pověření valné hromady, rozhoduje o způsobu využití       
společenstevní honitby, včetně uzavření,  změny nebo vypovězení smlouvy o nájmu      
honitby.

5. Honební výbor je schopný se usnášet, je- li přítomna nadpoloviční většina jeho 
členů. 

6. K přijetí usnesení honebního výboru je zapotřebí souhlasu většiny přítomných 
členů; při      rovnosti hlasů je rozhodující hlas honebního starosty. 



Myslivost

Vzor stanov Honebního společenstva

Čl. 8

Honební výbor

7. O jednání honebního výboru  musí být pořízen zápis obsahující průběh jednání a přijatá    

rozhodnutí. Zápis podepisují honební starosta a další člen výboru.

8. Při obstarání záležitostí honebního společenstva má honební výbor postavení honebního    

starosty, s výjimkou práva zastupovat honební společenstvo navenek a s výjimkou udělení    

plné moci. 



Myslivost

Vzor stanov Honebního společenstva

Čl. 9

Využití honitby

Honební společenstvo ………….    jako držitel společenstevní honitby ji  pronajme.  

Čl. 10

Zásady hospodaření

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

2. Majetek HS tvoří :

a) příjmy z pronájmu společenstevní honitby,

b) dary a dědictví, 

c) půjčky a úvěry a úroky z vkladů,

d) jiné příjmy, 

3. Honební společenstvo vede účetnictví podle předpisů o účetnictví a postupů MF ČR.



Myslivost

Vzor stanov Honebního společenstva

Čl. 11

Zrušení a zánik honebního společenstva

Honební společenstvo zaniká dnem výmazu z rejstříku honebních společenstev 
vedených orgánem státní správy myslivosti. Zániku honebního společenstva předchází 
jeho zrušení s likvidací nebo bez likvidace. 

2. Honební společenstvo se zrušuje s likvidací:

a) dnem zániku společenstevní honitby,

b) 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 o nájmu honitby, je- li uzavřena. 

3. Honební společenstvo se zrušuje bez likvidace rozdělením nebo sloučením do 
jiného honebního  společenstva nebo splynutím dvou nebo více honebních 
společenstev. 



Myslivost

Vzor stanov Honebního společenstva

Čl. 11

Zrušení a zánik honebního společenstva

4. 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 navrhnout prohlášení konkursu. Skončí-li likvidace 
majetkovým zůstatkem,       rozdělí jej likvidátor mezi členy honebního společenstva 
vedené v seznamu členů ke dni       vstupu do likvidace,  a to podle počtu jejich hlasů.

5. Likvidátora jmenuje a  jeho odměnu stanoví valná hromada honebního 
společenstva. Neučiní- li tak bez zbytečného odkladu, je likvidátor jmenován soudem.

6. Zrušení honebního společenstva  a vstup do likvidace včetně jména, příjmení a 
místa trvalého pobytu likvidátora je honební společenstvo povinno bezodkladně 
oznámit   orgánu státní správy myslivosti, který vede rejstřík honebních společenstev.



Myslivost

Vzor stanov Honebního společenstva

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

Tyto  stanovy (změna)  byly  přijaty na valné hromadě honebního společenstva  konané dne 

……….. 200…. 



Děkuji za pozornost

Ing. Libor Matyáš

Ing. Kamil Rind


