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Název mysliveckého spolku: 

 

Myslivecký spolek Horní Lhota 

 

Sídlo: 

SLAVĚTÍN 47 

257 08 NAČERADEC 

 

IČO: 49828878 

 

 

Čl. 1 

Základní ustanovení 

 

1. Myslivecký spolek (dále jen "spolek") je občanským spolkem založeným podle 

zákona č. 83/l990 Sb., o sdružování občanů, od 1. 1. 2014 je právnickou osobou 

– spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen („OZ“), které 

sdružuje své členy ke společnému provádění myslivosti v honitbě. 

2. Orgány spolku jsou členská schůze spolku (dále jen „členská schůze), výbor 

spolku (dále jen „výbor“) a kontrolní komise spolku (dále jen „kontrolní komise“). 

Volenými orgány spolku jsou výbor a kontrolní komise. Volební období členů 

volených orgánů spolku je pět let. 

3. Kolektivním statutárním orgánem sdružení je výbor. Výboru náleží veškerá 

působnost, kterou tyto stanovy, OZ nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří 

jinému orgánu spolku. 

4. Jménem spolku jedná jeho statutární orgán, t.j. předseda a v jeho nepřítomnosti 

místopředseda. Písemnosti, jimiž spolek přijímá závazky nebo práva podepisuje 

předseda nebo místopředseda a jeden člen výboru. Na základě plné moci 

udělené výborem k určitému právnímu jednání, může spolek zastoupit a jednat 

jeho jménem samostatně kterýkoliv člen výboru. 

STANOVY MYSLIVECKÉHO SPOLKU 
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5 Kdo za právnickou osobu jedná a podepisuje, připojí k celému jejímu názvu a 

svému jménu vlastnoruční podpis, popřípadě i údaj o své funkci. 

 

Čl. 2 

Členství ve spolku, evidence jeho členů 

 a zájemců o činnost ve spolku 

 

1. Členem spolku (dále jen "člen") se může stát osoba starší 15 let, která si podala 

písemnou přihlášku. 

2. Členství vzniká rozhodnutím členské schůze a splněním dalších podmínek, které 

stanoví provozní řád spolku. 

3. Členství zaniká 

a) úmrtím člena, 

b) vystoupením na základě písemného oznámení předsedovi spolku,  

c) vyloučením. 

4. Spolek eviduje zájemce o činnost ve spolku (dále jen „zájemce“). Poté, kdy se 

zájemce seznámí se stanovami spolku, členská schůze na návrh výboru 

posoudí, zda bude zájemci poskytnuta možnost podílet se dočasně na 

činnostech spolku. V kladném případě členská schůze na návrh výboru přidělí 

zájemci gestora - hodnotitele zájemce a jeho průvodce spolkovou činností do 

doby, než členská schůze zájemce vyzve, aby si podal přihlášku k přijetí za člena 

spolku. 

5. Po zhodnocení činnosti zájemce gestorem rozhodne členská schůze o přihlášce 

zájemce. V kladném případě oznámí zájemci výši vstupního poplatku, po jehož 

složení na účet spolku je zájemce přijat za člena spolku. 

6. Spolek vede seznam členů. Výbor předkládá členské schůzi jednou ročně 

informaci o aktuálním počtu členů spolku i o počtu zájemců. Vlastním provozním 

řádem spolku (dále jen „provozní řád“) může spolek upřesnit, jaké povede 

evidence vztahující se k činnosti spolku (např. evidence vyznamenaných nebo 

jinak oceněných členů, evidence úhrad ročního příspěvku na činnost spolku; 

evidence náhrad škod způsobených zvěří aj.). 

7. Stanovy i veškeré evidence vedené spolkem, jsou uloženy v sídle spolku. Členové 

výboru zodpovídají za to, že údaje obsažené v evidencích vedených spolkem 

nebudou zneužity (např. jejich neoprávněným vydáním třetím osobám). 
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Čl. 3 

Poslání a činnost spolku 

 

1. Hlavním poslání spolku je společné provádění myslivosti v honitbě, které se řídí 

příslušnými právními předpisy, rozhodnutími a pokyny příslušných správních 

úřadů a podmínkami smlouvy o nájmu honitby. 

2. Další činnost spolku spočívá zejména v: 

a) zajišťování a zlepšování životního prostředí (revitalizace krajiny), 

b) propagaci myslivosti a ochraně přírody, 

c) chovu, vypouštění, ochraně a péči o zvěř, 

d) zajišťování odborné úrovně členů. 

3. Další podrobnosti o činnosti spolku a provozu myslivosti upravuje provozní řád 

spolku. 

4. Při své činnosti spolek spolupracuje s fyzickými a právnickými osobami na úseku 

myslivosti, zemědělství, lesnictví, ochrany přírody apod. 

5. K uplatňování nebo ochraně společných zájmů, společné činnosti nebo dosažení 

určitého cíle může spolek s dalšími mysliveckými subjekty vytvářet myslivecké 

svazy nebo se podílet na jejich činnosti.  

6. Spolek vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a provozním 

řádem. 

 

Čl. 4 

Zásady hospodaření 

 

Prostředky spolku tvoří především 

a) vstupní příspěvky členů, 

b) členské příspěvky,  

c) výnosy z mysliveckého hospodaření, 

d) dary, granty a dotace, 

e) hmotný a nehmotný majetek.  

 



 

4 / 9 

 

Čl. 5. 

Práva a povinnosti členů 

 

1. Člen má tato základní práva: 

a) účastnit se jednání a rozhodování na členských schůzích, 

b) volit a být volen do výboru nebo revizní komise  

c) účastnit se provádění myslivosti v honitbě, jejímž je spolek uživatelem, 

d) podávat návrhy a stížnosti, 

e) využívat výsledky z mysliveckého hospodaření dle provozního řádu spolku. 

 

2. Člen má tyto základní povinnosti: 

a) uhradit stanovený vstupní příspěvek 1000 Kč 

b) uhradit včas stanovené členské příspěvky, 

c) účastnit se jednání členské schůze, 

d) plnit ustanovení těchto stanov a provozního řádu, 

e) plnit rozhodnutí členské schůze a výboru, 

f) ručit za závazek spolku k náhradě škody dle § 52 odst. 2 zákona č. 449/2001 

Sb., o myslivosti. 

 

Čl. 6 

Porušení členských povinností 

 

1. Členu, který neplní členské povinnosti vyplývající ze stanov a provozního řádu 

může výbor uložit některé z těchto opatření: 

a) výtku, 

b) dočasné omezení lovu zvěře, nejdéle však na dobu 1 roku, 

c) dočasné omezení ve využití výsledků z mysliveckého hospodaření nebo jiných 

členských výhod, nejdéle na dobu 1 roku.  

Za totéž porušení členské povinnosti lze uložit jen jedno z uvedených opatření. 

2. Člen, jemuž bylo uloženo některé z opatření uvedené v odstavci 1, se může proti 

němu odvolat členské schůzi do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo oznámeno. 

Odvolání nemá odkladný účinek, výbor však může své rozhodnutí změnit nebo 

zrušit. 
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3. Člena, který hrubě nebo opětovně porušil do jednoho roku po uložení opatření 

podle odstavce 1 členskou povinnost, nebo který porušil právní předpisy o 

myslivosti, zbraních a střelivu, ochraně přírody apod., může členská schůze na 

návrh výboru vyloučit ze spolku. Vyloučení je přezkoumatelné soudem podle § 15 

zákona o sdružování občanů.  

4. Řízení o uložení opatření podle odstavce 1 nebo o vyloučení podle odstavce 3 

nelze zahájit, jestliže uplynula doba jednoho roku ode dne, kdy k porušení 

členské povinnosti nebo právních předpisů došlo. 

5. Uložením opatření nebo vyloučením není dotčeno uplatnění nároku na náhradu 

škody, kterou člen v souvislosti s porušením členské povinnosti nebo právních 

předpisů sdružení způsobil.  

 

Čl. 7 

Členská schůze 

 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Tvoří ji shromáždění všech členů. 

Koná se zpravidla 2x ročně a svolává ji výbor (písemně, elektronickou poštou, 

SMS na mobilní telefon apod.) alespoň týden před datem konání. V pozvánce 

musí být uveden program. 

2. Mimořádnou členskou schůzi musí výbor svolat, požádá-li o to nejméně l/3 členů 

nebo revizní komise. Musí být svolána nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti. 

Není- li takto svolána, musí ji svolat revizní komise. 

3. Členské schůzi přísluší rozhodovat zejména: 

a) o přijetí a vyloučení člena, 

b) o výši vstupního příspěvku a členského příspěvku včetně termínu jejich úhrad, 

c) o přijetí stanov a jejich změn, 

d) o přijetí provozního řádu a jeho změn, 

e) o členství v některém mysliveckém svazu nebo o účasti na jeho činnosti, 

f) o smlouvě o nájmu honitby, 

g) volbou o ustanovení a odvolání předsedy, místopředsedy a členů výboru, 

h) volbou o ustanovení a odvolání členů revizní komise, 

i) volbou o ustanovení a odvolání mysliveckého hospodáře a myslivecké stráže, 

j) schválením o vydávání povolenek k lovu a rozdělovníku odstřelu spárkaté 

zvěře, 
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k) schválením o hospodaření spolku, 

l) schválením o mysliveckém výkaznictví, 

m) schválením o zprávě o činnosti spolku a záměru činnosti pro další období, 

n) o zániku či sloučení spolku,  

o) o způsobu majetkoprávního vypořádání při zániku spolku, včetně jmenování 

likvidátora. 

Členská schůze si může vyhradit rozhodování i o dalších záležitostech spolku. 

4. Členská schůze je usnášení se schopná, je- li přítomna alespoň polovina členů. K 

přijetí rozhodnutí uvedených v odstavci 3 písm. a),b),c),d),e),g),h),i),n) je třeba 

souhlasu poloviny všech členů. V ostatních případech je třeba souhlasu většiny 

přítomných členů. 

5. Hlasování je veřejné, pokud se většina přítomných členů nerozhodne o hlasování 

tajném. 

6. O jednání a usnesení členské schůze se v knize zápisů pořizuje zápis, který 

podepisují 2 členové výboru 

7. Členská schůze volí za svého středu mysliveckého hospodáře. 

 

Čl. 8. 

Výbor 

 

1. Výbor je 7 (sedmi) členný, tvoří jej předseda, místopředseda, myslivecký 

hospodář, jednatel, finanční hospodář a další členové. Výbor volí ze svého středu 

předsedu, místopředsedu, jednatele a finančního hospodáře a brigádního 

referenta. 

 Výbor je výkonným orgánem spolku a spravuje jeho záležitosti mezi členskými 

schůzemi. 

2. Výbor zabezpečuje usnesení členské schůze a rozhoduje o všech záležitostech s 

výjimkou těch, které jsou vyhrazeny členské schůzi. 

3. Schůzi výboru svolává předseda, popřípadě místopředseda. Výbor je usnášení se 

schopný za přítomnosti alespoň poloviny svých členů. K přijetí návrhu je třeba 

souhlasu většiny členů výboru. 

4. Z jednání výboru se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a další člen výboru. 

5. O své činnosti předkládá výbor zprávy členské schůzi. 
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Čl. 9. 

Revizní komise 

 

1. Revizní komise je kontrolním orgánem spolku. Je volena členskou schůzí, které je 

odpovědna ze své činnosti. 

2. Revizní komise je zpravidla tříčlenná. Jejími členy nemohou být členové výboru 

ani myslivecká stráž a osoby jim blízké /vymezení dle trestního zákona/. 

3. Předseda revizní komise je volen na její ustavující schůzi. 

4. Revizní komise kontroluje veškerou činnost a hospodaření (dodržování stanov a 

provozního řádu) spolku a jeho orgánů a provádí revizi účetních dokladů. 

Předseda revizní komise je oprávněn nahlížet do všech dokladů týkajících se 

činnosti MS. 

5. Předseda revizní komise má právo účastnit se jednání schůzí výboru s hlasem 

poradním.  

6. Revizní komise předkládá členské schůzi zprávu o své činnosti a návrhy na 

odstranění zjištěných závad. 

 

Článek 10 

Soudní ochrana 

 

1. Každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany (dále jen 

„navrhovatel“), může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí 

orgánu spolku (výbor, čl. schůze, kontrolní skupina) pro jeho rozpor se zákonem 

nebo se stanovami spolku, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku. 

2. Právo navrhovatele dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode 

dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději 

však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí. 

3. Porušil-li spolek základní členské právo člena závažným způsobem, má člen právo 

na přiměřené zadostiučinění. Namítne-li to spolek, soud právo na zadostiučinění 

členu spolku nepřizná, nebylo-li uplatněno 

 a) v době stanovené pro podání návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí  

 nebo 

 b) do tří měsíců ode dne právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu, byl-li tento 

návrh zamítnut podle § 260 OZ. 
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4. Stanovy a ostatní platné vnitřní předpisy spolku (např. Provozní řád aj.) musí být 

uloženy v sídle spolku.“ 

 

Článek 11. 

Dobrovolné zrušení spolku 

 

1. O dobrovolném zrušení spolku rozhoduje nejvyšší orgán spolku (členská schůze).  

2. Spolek lze zrušit bez likvidace jen jeho přeměnou provedenou 

a) fúzí (sloučením nebo splynutím), přičemž u sloučení zanikne nejméně jeden 

ze spolků zúčastněných při fúzi, zatímco práva a povinnosti zaniklého spolku 

(-spolků) přejdou na jediný nástupnický spolek; u splynutí zaniknou všechny 

spolky (právnické osoby) na fůzi zúčastněné a na jejich místě vznikne nový 

spolek (nástupnická právnická osoba), na který fúzí přejdou práva a 

povinnosti všech spolků fúzí zanikajících, 

b) rozdělením podle § 179-180 OZ nebo 

c) stanoví-li to zákon, též změnou právní formy. 

3. Přeměnou se spolek zrušuje bez likvidace dnem nabytí účinnosti přeměny. 

4. Pokud z rozhodnutí členské schůze nenabude po zrušení spolku celé jeho jmění 

jeho právní nástupce, musí být provedena likvidace. 

5. Ukončením nebo zánikem smlouvy o nájmu honitby spolek nezaniká. Spolek dále 

provádí činnosti uvedené v čl. 3, odst. 2. 

 

Článek 12 

Likvidace spolku 

 

1. Na likvidaci spolku se přednostně použijí speciální ustanovení o likvidaci spolku 

v ustanoveních § 269- § 273 OZ. Obecnou úpravu likvidace právnických osob 

obsaženou v ustanoveních § 187 - § 209 OZ lze při likvidaci spolku použít jen 

podpůrně. 

2. S likvidací se spolek zrušuje dnem určeným v rozhodnutí členské schůze o 

zrušení spolku. 
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Článek 13 

Přeměna spolku 

 

Členská schůze musí ve svém rozhodnutí o přeměně spolku stanovit rozhodný den, 

od něhož se jednání zanikajícího spolku považuje z účetního hlediska za jednání 

uskutečněné na účet nástupnické právnické osoby (dále jen „rozhodný den“). 

Rozhodný den se stanoví tak, aby nepředcházel den podání návrhu na zápis 

přeměny do veřejného rejstříku o více než 12 měsíců. Účinnost přeměny nastává 

dnem zápisu do veřejného rejstříku. 

 

Článek 14 

Zánik spolku 

 

Spolek zapsaný do veřejného rejstříku zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku. 

 

Čl. 11 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ruší se stanovy registrované Ministerstvem vnitra pod čj. VSC/1-12279/92-R 

poslední registrovaná změna byla provedena dne 16. 7. 2013 

 

2. Tyto stanovy obsahují 9 (devět) listů, byly projednány a přijaty členskou schůzí 

dne 14.3.2015   s následujícím výsledkem hlasování: 

 

Přítomno: 22 + 4 plné moci …tj…89,6 % 

 

Pro: ..……26……….               Proti:……0……………           Zdrželo se:……0……… 

 

 

 

 

……………………………………………….  …………………………………… 

 Předseda výboru  MS člen výboru MS 

 

                    Zdeněk Sedlák                                                                  Antonín Rezek 

 

 

 


