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1. ÚVOD 

1.1. Právní rámec 

Ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákona o myslivosti), charakterizuje rejstřík honebních společenstev, vedený OSSM, 

jako „…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.“, jak uvádí § 28 odst. 2 zákona o myslivosti.  

Výčet zapisovaných údajů pak definuje 28 odst. 3 zákona o myslivosti takto: 

• „název a sídlo honebního společenstva s uvedením dne a čísla registrace, 

• zánik honebního společenstva s uvedením dne a právního důvodu výmazu, 

• identifikační číslo osoby honebního společenstva, 

• jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu honebního starosty, honebního 

místostarosty a dalších členů honebního výboru, 

• identifikace honebních pozemků tvořících společenstevní honitbu, a to slovním 

popisem hranice honitby, 

• zrušení honebního společenstva, 

• vstup do likvidace včetně jména, příjmení a adresy místa trvalého pobytu 

likvidátora, 

• zahájení insolvenčního řízení, prohlášení konkursu, jméno, příjmení (obchodní 

firma) a sídlo insolvenčního správce.“ 

OSSM je dále § 28 odst. 4 zákona o myslivosti uloženo zapisovat také změnu nebo 

zánik skutečností, uvedených v § 28 odst. 3 zákona o myslivosti. 

Samotný zápis honebního společenstva do rejstříku honebních společenstev probíhá 

bezprostředně po registraci, provedené OSSM (§ 20 odst. 3 zákona o myslivosti). 

Honební společenstvo zaniká dnem výmazu z rejstříku honebních společenstev (§ 25 

odst. 1 zákona o myslivosti). 

Z hlediska věcné příslušnosti OSSM je rejstřík honebních společenstev veden takto: 

• Ministerstvo zemědělství na pozemcích určených pro obranu státu (§ 57 odst. 

5 zákona o myslivosti), 

• Správy národních parků na území národních parků (§ 57 odst. 5 zákona o 

myslivosti), 
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• Obecní úřady obcí s rozšířenou působností mimo pozemky určené pro 

obranu státu a mimo území národních parků (§ 57 odst. 4 a § 60 zákona o 

myslivosti). 

 

1.2. Centralizace 

Na základě rozhodnutí MZe byl ÚHÚL v roce 2021 pověřen vytvořením centralizovaného 

Rejstříku honebních společenstev. Zásadním důvodem pro toto rozhodnutí bylo především 

zlepšení dostupnosti rejstříků honebních společenstev pro veřejnost. 

 

2. APLIKACE REJSTŘÍK HONEBNÍCH SPOLEČENSTEV 

Centralizovaný rejstřík honebních společenstev má podobu webové aplikace Rejstřík 

honebních společenstev, umístěné na webových stránkách ÚHÚL – www.uhul.cz (MAPY A 

DATA → KATALOG DATOVÝCH INFORMACÍ), jak je znázorněno na obr. č. 1., případně 

přímo zde. 

 

 

2.1. Veřejná sekce 

Ve veřejné sekci mohou uživatelé zcela volně (tj. bez uživatelského účtu) přistupovat ke 

kompletním údajům rejstříku honebních společenstev, jak uvádí příslušná ustanovení § 28 

zákona o myslivosti.  

 

 Výběr podle parametru 

Úvodní stránka Rejstříku honebních společenstev (obr. č. 2) nabízí výběr jednoho, nebo 

více honebních společenstev, a to podle určitých parametrů. 

obr. č. 1: Umístění Rejstříku honebních společenstev na webu ÚHÚL 

http://www.uhul.cz/
https://ws1.uhul.cz/rhs/prehled.php
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Vlastní výběr probíhá takto: 

Kliknutím do řádku  dojde k otevření nabídky parametrů: 

•  Výběr podle názvu honebního společenstva – v případě výběru 

tohoto parametru zadává uživatel do řádku  název hledaného 

honebního společenstva, nebo alespoň část názvu. Po potvrzení výběru 

tlačítkem  je zobrazeno hledané honební společenstvo (v případě, že 

uživatel zadal úplný název), resp. všechna honební společenstva, jejichž název 

obsahuje část názvu (v případě, že uživatel zadal pouze část názvu). 

 

•  Výběr podle IČO honebního společenstva – v případě výběru tohoto 

parametru zadává uživatel do řádku  IČO hledaného honebního 

společenstva, nebo alespoň část IČO. Po potvrzení výběru tlačítkem  

je zobrazeno hledané honební společenstvo (v případě, že uživatel zadal úplné 

IČO), resp. všechna honební společenstva, jejichž IČO obsahuje danou část (v 

případě, že uživatel zadal pouze část IČO). 

 

•  Výběr podle názvu kraje – v případě výběru tohoto parametru 

vybere uživatel v řádku  kraj, který je objektem jeho zájmu. Po 

potvrzení výběru tlačítkem  je zobrazen seznam honebních 

společenstev na území daného kraje. 

obr. č. 2: Úvodní stránka - vyhledávač 
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•  Výběr podle názvu OSSM – V případě výběru tohoto parametru 

zadává uživatel do řádku  název OSSM nebo alespoň část názvu 

OSSM, který vede rejstřík honebních společenstev, takto:  

• Jde-li o ORP, pak je zadáván název ORP (např. Ústí nad Labem), nebo 

část názvu ORP (např. slovo Ústí). 

• Jde-li o Správu NP, pak je zadáván název (např. Správa Národního 

parku Šumava), nebo část názvu (např. slovo Šumava). 

• Jde-li o MZe, pak je zadáván plný název, nebo jeho část (zde slova 

Ministerstvo zemědělství, nebo např. slovo Ministerstvo). 

 

Po potvrzení výběru tlačítkem  je zobrazen seznam honebních 

společenstev, zapsaných do rejstříku honebních společenstev daným OSSM (v 

případě, že uživatel zadal plný název OSSM), resp. všemi OSSM, jejichž název 

odpovídá části názvu (v případě, že uživatel zadal část názvu OSSM). 

 

 Údaje rejstříku pro honební společenstvo 

V seznamu honebních společenstev, sestaveném na základě výběru podle kapitoly 

2.1.1, jsou u každého honebního společenstva zobrazeny základní údaje (název, IČO, kraj, 

kód OSSM, název OSSM) a přílohy, které svým obsahem odpovídají právní úpravě (§ 28 odst. 

1 a 3 zákona o myslivosti). Tlačítka příloh Sbírka listin (soubor typu Sbírka listin a stanovy) a 

Další údaje (soubor typu Další zákonem stanovené údaje) jsou zbarvena zeleně. Další tlačítka, 

které obsahují dokumenty vložené na základě uvážení pracovníka OSSM, jsou zbarvena šedě. 

Příklad zobrazení je uveden na obr. č. 3.  

 

  

 

 

obr. č. 3: Příklad zobrazení záznamu honebního společenstva a jeho příloh 
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Kliknutím na tlačítko přílohy je otevřen příslušný soubor *.pdf: 

•  - obsahuje sbírku listin obsahující stanovy (§ 28 odst. 1 zákona o 

myslivosti), 

 

•  - obsahuje další zákonem stanovené údaje, které se zapisují do 

rejstříku honebních společenstev (§ 28 odst. 3 zákona o myslivosti), 

 

•  - obsahuje další dokumenty vložené na základě uvážení 

pracovníka OSSM. Text uvedený v názvu tlačítka (zde Libovolna priloha) je 

pouze příkladový a mění se v závislosti na skutečném názvu souboru, 

ukládaného pracovníkem OSSM. 

 

 


