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R o z h o d n u t í 
 

 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: 

- Lesy České republiky, s. p., IČ: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec 

Králové 

- Alexandr Komárek, Březinky 35, 569 43 Jevíčko, zastoupený na základě plné moci 

JUDr. Václavem Bubeníkem, IČ: 66220556, Cihlářova 4, 571 01 Moravská Třebová 

- Svisbo spol. s r. o., IČ: 15531422, se sídlem Vojtíškov 20, 788 33 Malá Morava 

 

 

 

Městský úřad Moravská Třebová, odbor ţivotního prostředí, jako místně a věcně příslušný 

orgán státní správy podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen 

správní řád) a podle ustanovení § 60 zákona číslo 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o myslivosti), v řízení vedeném dle zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád (dále jen správní řád), 

 

 s t a n o v í  
 

v souladu s ustanovením § 30 odst. 2 zákona o myslivosti na základě ţádosti podané dne 12. 

11. 2012 vlastníkem honebních pozemků, přičleněných orgánem státní správy myslivosti 

v souladu s ustanovením § 30 odst. 1 zákona o myslivosti do honitby s názvem Březinky, 

panem Alexandrem Komárkem, trv. bytem Březinky 35, 569 43 Jevíčko (dále jen ţadatel), 

náhradu za jeho přičleněné honební pozemky o celkové výměře 7,3817 ha ve výši 344 

Kč/ha/rok.  
 

Náhradu je povinen v souladu s ustanovením § 30 odst. 2 zákona o myslivosti ţadateli uhradit 

drţitel honitby Březinky subjekt Lesy České republiky, s. p., IČ: 42196451, se sídlem 

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové. Náhrada je dle ustanovení § 30 ost. 2 zákona o 

myslivosti splatná do 31. března běţného roku zpětně. 

 

 

                       Dle rozdělovníku 
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O d ů v o d n ě n í 
 

Správní řízení o určení náhrady za přičleněné honební pozemky je vedeno z důvodu ţádosti 

pana Alexandra Komárka, trv. bytem Březinky 35, 569 43 Jevíčko (zastoupeného na základě 

plné moci JUDr. Václavem Bubeníkem, IČ: 66220556, Cihlářova 4, 571 01 Moravská 

Třebová), doručené správnímu orgánu dne 12. 11. 2012, ve které poţaduje určení výše náhrad 

za přičleněné honební pozemky ve smyslu ustanovení § 30 odst. 2 zákona o myslivosti. Jedná 

se o pozemky v rámci k. ú. Březinky parcela číslo 62/1 (výměra 1,3934 ha), p. č. 62/3 

(výměra 1,3625 ha), p. č. 62/7 (výměra 0,0819 ha), p. č. 62/14 (výměra 0,4198 ha), p. č. 62/22 

(výměra 0,1450 ha), p. č. 62/24 (výměra 0,2500 ha), p. č. 62/25 (výměra 0,1700 ha), p. č. 

62/26 (výměra 0,0700 ha), p. č. 63/5 (výměra 0,7250 ha), p. č. 62/5 (parcela ve zjednodušené 

evidenci-ZE, výměra 0,4162 ha), p. č. 62/6 (ZE, výměra 1,6973 ha) a p. č. 62/7 (ZE, výměra 

0, 6506 ha), které jsou vlastnictvím pana Alexandra Komárka, trv. bytem Březinky 35, 569 43 

Jevíčko. Celková výměra dotčených pozemků je 7,3817 ha. JUDr. Václav Bubeník v ţádosti 

konstatuje, ţe panu Alexandru Komárkovi nabídly Lesy České republiky jako náhradu za 

přičleněné pozemky 10 Kč/ha/rok za nelesní pozemky a 15 Kč/ha/rok za lesní pozemky, coţ 

Lesy ČR, s. p., potvrdily ve svém vyjádření k zahájenému správnímu řízení doručeném 

správnímu orgánu dne 3. 12. 2012. S tím však pan Alexandr Komárek v ţádném případě 

nesouhlasil, neboť výši náhrad povaţuje za minimálně nepřiměřenou a ţádá správní orgán, 

aby určil výši sporných náhrad. 

 

Dle ustanovení § 30 odst. 2 zákona o myslivosti vlastníkům honebních pozemků, které orgán 

státní správy myslivosti přičlenil do honitby náleží od jejího držitele náhrada. Nedohodnou-li 

se zúčastněné osoby o výši náhrady, určí náhradu orgán státní správy myslivosti a přihlédne 

přitom k velikosti přičleněných honebních pozemků a k předpokládanému výnosu z výkonu 

práva myslivosti na těchto pozemcích. 

 

Po provedeném správním řízení, kdy měli účastníci řízení moţnost vyjádřit se ke všem 

zjištěným podkladům, vydal orgán státní správy myslivosti (OSSM) v souladu s ust. § 30 

odst. 2 zákona o myslivosti dne 21. 12. 2012 rozhodnutí s č. j. MUMT 40618/2012, ve kterém 

stanovil náhradu za přičleněné honební pozemky ve vlastnictví pana Alexandra Komárka 

v honitbě Březinky, jejímţ drţitelem jsou Lesy České republiky, s. p., ve výši 100 Kč/ha/rok. 

Účastníci řízení pan Alexandr Komárek a Lesy České republiky, s. p., se proti předmětnému 

rozhodnutí odvolali a Krajský úřad Pardubického kraje dne 17. 5. 2013 rozhodnutím č. j. 

29490/2013/OŢP/Ja napadené rozhodnutí Městského úřadu Moravská Třebová zrušil a vrátil 

OSSM k novému projednání. 

 

Pan Alexandr Komárek ve svém odvolání proti celému rozhodnutí, doručeném 7. 1. 2013, 

uvedl jako důvod, ţe nebylo z rozhodnutí zřejmé, jak OSSM dospěl k částce 100 Kč/ha/rok, 

z jakých podkladů vycházel a proč povaţoval tuto částku odpovídající zjištěným 

skutečnostem a podkladům. Dále se ve svém odvolání ohrazuje proti tvrzení, ţe jeho pozemky 

nejsou intenzivně vyuţívány honební společností (myšleno pravděpodobně uţivatelem 

honitby) a konstatuje, ţe v ţádném případě nedochází k rozlišení ve výši nájmu mezi 

jednotlivými částmi honitby a nájem je v zásadě počítán komplexně jen na jeden hektar. 

Pokud ani jinde nedochází k rozčlenění či kategorizaci pozemků, není zde dle p. A. Komárka 

důvodu takto činit v konkrétním případě.V odvolání je dále uvedeno, ţe otázka intenzity 

vyuţití je spíše na uţivateli honitby, kdyţ omezení vlastníka spočívající v přičlenění je stejné, 

a to bez ohledu na míru konkrétního vyuţití, která ani v tomto případě nebyla jasně  
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specifikována, a proto ji nelze ani přezkoumat. V závěru svého odvolání pan A. Komárek 

navrhuje, aby odvolací orgán napadené rozhodnutí změnil tak, ţe náhrada za jeho přičleněné 

pozemky o celkové výměře 7,3871 ha bude stanovena ve výši 344 Kč/ha/rok (vyčísleno z 

částky hrazené drţiteli honitby jako nájemné jejím uţivatelem po odečtení drţitelem honitby 

vyčíslených reţijních nákladů na její provoz).     

 

Také Lesy České republiky, s. p., se proti výše uvedenému rozhodnutí dne 14. 1. 2013 

odvolaly. Rozhodnutí napadly v celém rozsahu, povaţovaly je za nesprávné, resp. v rozporu 

s právními předpisy. Uvádí, ţe předmětné pozemky p. A. Komárka byly součástí honitby 

Březinky jiţ od uznání této honitby Okresním úřadem Svitavy k 1. 4. 1993. LČR, s. p., proto 

povaţují předmětné rozhodnutí za rozhodnutí vydané v rozporu s platnými předpisy, protoţe 

tyto pozemky nebyly ţádným rozhodnutím OSSM dle ust. § 30 odst. 1 zákona o myslivosti 

k honitbě Březinky přičleněny. Přitom právě přičlenění honebních pozemků podle § 30 odst. 1 

zákona o myslivosti je dle LČR, s. p., základní podmínkou pro stanovení náhrady podle § 30 

odst. 2 zákona o myslivosti. LČR, s. p., dále MěÚ Moravská Třebová vytýkají porušení ust. § 

30 odst. 2 zákona o myslivosti tím, ţe se v odůvodnění nezabýval výší předpokládaného 

výnosu z těchto pozemků s ohledem na jejich minimální vyuţitelnost pro výkon práva 

myslivosti, a to s ohledem na jejich velikost a fakt, ţe se nejedná o souvislý komplex 

pozemků, které jsou navíc ohrazeny elektrickým ohradníkem. Závěrem LČR, s. p., trvají na 

tom, ţe přiměřenou náhradou pro majitele pozemků je obvyklá výše náhrady, kterou LČR, s. 

p., sami poţadují v případě přičlenění pozemků do honiteb jiných drţitelů. Dále LČR, s. p., 

poukazují na nález ústavního soudu, kde je konstatováno, ţe „vlastníku honebních pozemků 

přísluší od honebního splečenstva náhrada podle obdobného užití § 30 odst. 2 zákona o 

myslivosti, o které rozhodne (v případě absentujícího správního rozhodnutí o přičlenění 

pozemků k honitbě) soud“. Toto dle LČR, s. p., jiţ zakládá důvod k prohlášení nicotnosti 

napadeného rozhodnutí. 

 

OSSM oznámil všem známým účastníkům řízení dne 21. 1. 2013 podaná odvolání a vyzval je 

k vyjádření v termínu do 10 dnů. Dne 29. 1. 2013 se k podanému odvolání LČR, s. p., vyjádřil 

pan A. Komárek. V tomto vyjádření rozporuje jednotlivé body obsaţené v odvolání LČR, s. p.  

 

Krajský úřad sdělil ve svém rozhodnutí č. j. 29490/2013/OŢPZ/ja ze dne 17. 5. 2013 

následující. Ve věci kompetentnosti MěÚ Moravská Třebová pro vydání napadeného 

rozhodnutí se neztotoţnil s názorem LČR, s. p. (dle odvolatele se staly pozemky p. A. 

Komárka součástí honitby Březinky jiţ při uznání této honitby rozhodnutím Okresního úřadu 

Svitavy č. j. ŢP/LH21/93/209-U ze dne 8. 3. 1993 a nikoliv rozhodnutím MěÚ Moravská 

Třebová podle ust. § 30 odst. 1 zákona o myslivosti) a uvedl, ţe MěÚ Moravská Třebová je 

příslušný k vydání takového rozhodnutí v daném případě. Vydáním rozhodnutí Okresního 

úřadu Svitavy č. j. ŢP/LH21/93/209-U ze dne 8. 3. 1993, kterým byla uznána honitba 

Březinky, došlo i k přičlenění daných pozemků k honitbě Březinky, i kdyţ podle předchozí 

právní úpravy. Z toho vyplývá, ţe konal kompetentní orgán, tedy MěÚ M. Třebová. O 

příslušnosti soudů lze hovořit pouze v případě, kdy rozhodnutí o přičlenění absentuje jako 

takové, tedy za předpokladu, ţe vlastník honebních pozemků byl členem honebního 

společenstva, členství ukončil, načeţ pozemky zůstavají součástí uznané honitby, nicméně jiţ 

ne jako honebního společenstva, ale rovněţ ne jako pozemky přičleněné. Tuto moţnost uvádí 

i Lesy České republiky zmiňovaný nález ústavního soudu. OSSM vycházel zejména z důrazu 

na ochranu hodnot a práv účastníka spojenou s právy vymezenými Listinou základních práv a 

svobod. Vlastník honebních pozemků má nezpochybnitelné právo na náhradu za pozemky,  
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které jsou uţívány v honitbě za předpokladu, ţe vlastník není členem honebního 

společenstva., popřípadě není osobou, která je drţitelem vlastní honitby, a to vţdy. Opačný 

postup lze povaţovat za postup, který by byl v rozporu s principem ústavního pořádku, 

potaţmo např. v rozporu s článkem 11 odst. 4 zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv a 

svobod. V konkrétním případě, kdy honební pozemky byly přičleněny do honitby Březinky,  

sice podle předchozí právní úpravy, ale rozhodnutím příslušného OSSM, by náhrada za 

přičlenění měla být ve spojitosti s daným postupem spjata s tímto řízením. Městský úřad 

Moravská Třebová se s tímto názorem ztotoţňuje a doplňuje ho ještě o část nálezu Ústavního 

soudu č. 149/2007 Sb., který se sice zabývá návrhem na zrušení ust. § 26 odst. 3 a 4 zákona o 

myslivosti, nicméně v rámci odůvodnění se zabývá také nárokem vlastníků honebních 

pozemků na náhradu za pozemky uţívané k výkonu práva myslivosti, aniţ by jejich majitelé 

byli v daném případě členy honebního společenstva, respektivě zda náhrada za uţívání 

pozemků přísluší i těm vlastníkům, u kterých došlo k zániku členství v honebním 

společenstvu. Z tohoto nálezu lze dovodit také právo na náhradu za přičlenění honebních 

pozemků podle ust. § 30 odst. 1 zákona o myslivosti u honiteb splečenstevních i vlastních, a 

také lze dovodit věcnou příslušnost při rozhodování o těchto náhradách. 

 

 

Citace dotčené části nálezu Ústavního soudu č. 149/2007 Sb.:       

 

          27. Z té části návrhu, jež má obsahovou vazbu na kontext uvedeného vymezení návrhové 

legitimace, lze vyvodit, že navrhovatel spatřuje nezdůvodněnou nerovnost v postavení 

vlastníků honebních pozemků, kteří z honebního společenstva nevystoupili, a těch, kterým 

členství postupem podle § 26 odst. 3 zákona o myslivosti toto členství zaniklo, případně 

vlastníků, jejichž pozemky byly k honitbě přičleněny (§ 30 odst. 1 zákona); jedni se totiž 

mohou podílet na výkonu práva myslivosti (§ 19 odst. 1 písm. b) zákona), jiným zákon 

přiznává za omezení jejich vlastnického práva náhradu (§ 30 odst. 2 zákona). Se zřetelem k 

předmětu řízení (o zaplacení „náhrady“), jež navrhovatel v odvolacím stadiu vede, však 

mohou být podmínky jeho věcné legitimace splněny výlučně ve vztahu k otázce, zda zákon o 

myslivosti vskutku neumožňuje, aby vlastníku honebních pozemků, jenž své členství v 

honebním společenstvu ukončil, byla za výkon práva myslivosti realizovaného též na jeho 

pozemcích poskytnuta náhrada (čímž by podle navrhovatele mělo dojít k porušení čl. 1 a čl. 

11 Listiny), a v případě záporném, zda je takový stav (objektivně) ústavněprávně přijatelný či 

nikoli. 

  

 28. Tato otázka přímý (explicitní) průmět do ustanovení § 26 odst. 3 a 4 zákona o 

myslivosti, která navrhovatel navrhuje ku zrušení, nemá; výše (pod bodem 18) bylo uvedeno, 

že z širších souvislostí návrhu lze usuzovat, že navrhovatel těmto ustanovením nevytýká, co je 

v nich obsaženo, nýbrž co v nich naopak není, ačkoli podle jeho názoru by být mělo 

(jmenovitě úprava nároku na náhradu za výkon práva myslivosti na pozemcích vlastníka, jenž 

ukončil členství v honebním společenstvu). 

  

 29. Tím se otevírá otázka tzv. mezer v zákoně (opomenutí zákonodárce), již Ústavní 

soud ve své judikatuře posuzoval vícekrát. Mezeru „nepravou, jejímž obsahem je neúplnost 

psaného práva (jeho absence) ve srovnání s explicitní úpravou obdobných případů, tj. 

neúplnost z pohledu principu rovnosti, anebo z pohledu obecných právních principů“ shledal 

Ústavní soud protiústavní například v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 36/01 (v němž šlo o situaci, kdy 

tehdejší zákon o konkursu a vyrovnání neobsahoval ustanovení, jež by určilo subjekt povinný  
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k úhradě odměny a hotových výdajů správce konkursní podstaty v případě insolventního 

úpadce, když nebyla složena záloha na náklady konkursu vzhledem k zákonnému osvobození 

jeho navrhovatele) - Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 26, nález č. 80, 

vyhlášen pod č. 403/2002 Sb. Zde zvolené řešení, spočívající ve zrušení obsahově 

navazujících ustanovení, aplikoval Ústavní soud proto, že nebylo k dispozici jiné, na jehož 

možnost však výslovně poukázal, a které použil ve věci sp. zn. Pl. ÚS 48/95 (Sbírka nálezů a 

usnesení Ústavního soudu, svazek 5, nález č. 21; v ní mezeru „vytvořenou nerovností právní 

úpravy normativně vyplnil pomocí ústavně konformní interpretace příslušné zákonné úpravy“ 

(argumentem a minori ad maius ve vztahu k ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 243/1992 Sb., ve 

znění zákona č. 441/1992 Sb., resp. jím užitého pojmu „-nabyl zpět občanství“), aniž by bylo 

nutné přistoupit k derogaci zákona či jeho ustanovení. 

  

 30. Uplatnění této (posledně zmíněné) metody přichází v úvahu i v posuzované věci. 

  

 31. Je nepochybné, že zákon o myslivosti neobsahuje ustanovení, která by výslovně 

upravovala otázku náhrady za výkon práva myslivosti honebním společenstvem na honebních 

pozemcích vlastníka, jehož členství ve společenstvu podle § 26 odst. 3 zákona zaniklo. Zákon 

pouze (v § 26 odst. 4) zakotvuje nárok na vypořádací podíl, jenž se však pojí toliko se 

„zaniklou“ majetkovou účastí bývalého člena ve společenstvu, zatímco jeho následných 

majetkových vztahů k honebnímu společenstvu (o něž zde jde) se netýká. Stejně tak je zřejmé, 

že samotným zánikem členství nedochází k žádné změně honitby; ta je totiž „uznána“ (a 

pozemkově vymezena) správním rozhodnutím (§ 2 písm. i), § 18 odst. 1) jako celek, jenž je 

tvořen konkrétními souvislými honebními pozemky (§ 17 odst. 2, věta první). Pozemky 

vlastníka, jehož členství zaniklo, zůstávají proto součástí honitby, v jejímž rámci vykonává 

myslivost (§ 17 odst. 1), resp. právo myslivosti (§ 19 odst. 1 písm. b)), nadále honební 

společenstvo, neboť vystoupení člena z honebního společenstva se nemůže dotknout správního 

rozhodnutí o uznání honitby (§ 18 odst. 1). 

  

 32. Uvedená situace není jedinou, kdy zákon o myslivosti (ačkoli vychází ze zásady, že 

právo myslivosti vykonávají v honitbě ti, kdo jsou i vlastníky pozemků, jež ji tvoří - viz § 18 

odst. 3, § 19 odst. 1 písm. a), resp. § 26 odst. 1, věta za středníkem) počítá s honitbou, jejíž 

součástí jsou pozemky nečlenů honebního společenstva. Podle § 30 odst. 1 platí, že honební 

pozemky, které netvoří vlastní nebo společenstevní honitbu, přičlení orgán státní správy 

myslivosti zpravidla k honitbě, která má s těmito honebními pozemky nejdelší společnou 

hranici a zásady řádného mysliveckého hospodaření nevyžadují jejich jiné přičlenění (přitom 

vlastníci přičleněných pozemků se mohou, ale nemusí stát členy honebního společenstva - viz 

§ 26 odst. 6). 

  

 33. Majetkové poměry vlastníků přičleněných pozemků, kteří se členy honebního 

společenstva nestali, však zákon o myslivosti již výslovně a jednoznačně upravuje. V 

ustanovení § 30 odst. 2 stanoví, že „vlastníkům honebních pozemků, které orgán státní správy 

myslivosti přičlenil podle odstavce 1, náleží od držitele honitby náhrada; jde- li o 

společenstevní honitbu, je náhradu povinno platit honební společenstvo. Nedohodnou-li se 

zúčastněné osoby o výši náhrady, určí náhradu orgán státní správy myslivosti a přihlédne 

přitom k velikosti přičleněných honebních pozemků a k předpokládanému výnosu z výkonu 

práva myslivosti na těchto pozemcích. Náhrada je splatná do 31. března běžného roku zpětně. 

Náhrada však nenáleží, pokud honební pozemky byly přičleněny ke společenstevní honitbě a 

jejich vlastník se stal členem honebního společenstva“. 
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 34. Postavení vlastníků honebních pozemků, kteří vystoupili z honebního společenstva 

a jejichž pozemky jsou jím nadále využívány k výkonu práva myslivosti, je zjevně srovnatelné s 

postavením těch, kteří členy tohoto společenstva nikdy nebyli a jejichž pozemky byly k honitbě 

rozhodnutím správního orgánu přičleněny. Proto rozlišování mezi nimi co do poskytování 

náhrady za užívání jejich pozemků k výkonu práva myslivosti chybí vskutku rozumné 

opodstatnění, a bylo by v rozporu s ústavně zaručenou zásadou rovnosti zakotvenou v čl. 1 a 

čl. 3 odst. 1 (ve vztahu k čl. 11 odst. 1) Listiny, jak je standardně traktována v judikatuře 

Ústavního soudu (srov. sp. zn. Pl. ÚS 5/95 (Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 

4, nález č. 74, vyhlášen pod č. 6/1996 Sb.), sp. zn. II. ÚS 192/95 (Sbírka nálezů a usnesení 

Ústavního soudu, svazek 4, nález č. 73), Pl. ÚS 36/01, sp. zn. Pl. ÚS 36/01 (Sbírka nálezů a 

usnesení Ústavního soudu, svazek 26, nález č. 80, vyhlášen pod č. 403/2002 Sb.), sp.zn. Pl. 

ÚS 12/02 (Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 29, nález č. 20, vyhlášen pod č. 

83/2003 Sb.), a další); vyloučit z náhrady vlastníky, jejichž vlastnické právo zůstalo dřívějším 

začleněním do uznané honitby omezeno, představuje i riziko kolize s čl. 11 odst. 4 Listiny, jenž 

nucené omezení vlastnického práva poskytnutím náhrady právě podmiňuje. 

  

 35. Instrument k potlačení těchto důsledků je však k dispozici již v rovině podústavního 

práva, a představuje jej standardní výkladové pravidlo v podobě analogie legis, jež umožňuje 

právní poměr výslovně normativně neupravený posoudit podle pravidla, v normě zakotveného 

pro případy blízké, resp. svojí povahou obdobné. Z předchozího plyne, že toto - analogicky 

použitelné - pravidlo lze spatřovat v ustanovení výše citovaného ustanovení § 30 odst. 2 

zákona o myslivosti. Jeho aplikace v posuzovaných vztazích se klade naléhavě též proto, že 

honební společenstvo po zániku členství vlastníka honebních pozemků přestává objektivně 

respektovat zásadu, že k výkonu práva myslivosti je povoláno v honitbě tvořené pozemky 

jejích členů (případně pozemky přičleněnými správním rozhodnutím), a že právě dodržení této 

zásady je významných důvodem závěru, že úprava výkonu práva myslivosti i ve vztahu k právu 

vlastnictví z hlediska ústavněprávního může obstát. Uplatnění principu náhrady, vyjádřeného 

v ustanovení § 30 odst. 2 zákona o myslivosti, má též ideovou základnu (nikoli přímo 

aplikační) v institutu bezdůvodného obohacení ve smyslu § 451 a násl. obč. zák. 

  

 36. Analogické použití ustanovení § 30 odst. 2 zákona o myslivosti se přirozeně musí 

obejít bez tam založeného správního režimu, neboť nelze nárok na náhradu vlastníku, jehož 

členství v honebním společenstvu zaniklo, vystavit nejistotě, zda se příslušný správní orgán 

pro přičlenění jeho pozemků k honitbě rozhodne, zejména když pro takový postup chybí 

výslovná zákonná opora. To však nic nemění na oprávnění (a povinnosti) soudu o takovém 

nároku rozhodnout, neboť nic nebrání jej posoudit (již) jako nárok ze soukromého práva, 

jemuž je povolán poskytnout ochranu právě soud (srov. zásadu vyjádřenou v § 4, větě druhé, 

občanského zákoníku). 

  

 37. Stojí za připomenutí, že rozhodnutí, na které navrhovatel poukazoval (rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 17.10.2002, č.j. 22 Cdo 3006/2000-64), počítá s právem na náhradu 

zcela samozřejmě (byť bez bližšího odůvodnění), a stejně si počíná Krajský soud v Hradci 

Králové v rozhodnutí ze dne 3.4.1997, sp. zn. 19 Co 502/96 (uveřejněném v časopise Soudní 

rozhledy 99, 8: 256). Není podstatné, že obě jsou vztažena k právní úpravě předchozí, k 

zákonu č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. 

  

 38. Omezení vlastníka honebního pozemku ostatně nemusí být trvalé, resp. 

bezvýjimečné, a vlastník mu může čelit i jinak než uplatněním nároku na náhradu; podle § 17  
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odst. 2 zákona o myslivosti je správní orgán oprávněn též prohlásit pozemek za nehonební, a 

to i z důvodu „zájmu vlastníku“; k vymezení této podmínky se Ústavní již rovněž vyjádřil v 

dříve zmiňovaném nálezu Pl. ÚS 34/03. 

  

IX.  

  

Závěrečné shrnutí 

  

 39. Nedostatek výslovné úpravy právních poměrů vlastníka honebních pozemků, který 

ukončil své členství v honebním společenstvu postupem podle § 26 odst. 3 zákona o 

myslivosti, tedy nepřekáží tomu, aby jeho vztah k honebnímu společenstvu, které využívá 

nadále jeho pozemky k výkonu práva myslivosti, byl na základě pozitivního práva vyložen. Ve 

vztahu k tomu, co je předmětem daného občanskoprávního řízení, a čemu je podřízeno 

obsahové vymezení návrhové legitimace rozhodujícího soudu podle čl. 95 odst. 2 Ústavy (§ 64 

odst. 3 zákona o Ústavním soudu), je v úrovni tohoto práva vlastní závěr, že vlastníku 

honebních pozemků přísluší od honebního společenstva náhrada podle obdobného užití § 30 

odst. 2 zákona o myslivosti, o které rozhodne (v případě absentujícího správního rozhodnutí o 

přičlenění pozemků k honitbě) soud. Ústavní soud má za to, že je tento závěr ústavně 

konformní, a že ostatně odpovídá i úvahám, jež ve vztahu k otázkám ústavní konformity 

zákona o myslivosti obšírně vyjádřil navrhující odvolací soud; domnívá se toliko, že k němu 

měl soud dospět sám, neboť ani on není vyvázán z povinnosti poskytovat ochranu základním 

právům a svobodám (čl. 4 Ústavy). 

 

 

Dle tohoto nálezu Ústavního soudu lze dovodit podle názoru OSSM nezpochybnitelné právo 

vlastníka honebních pozemků na náhradu za jejich uţívání k výkonu práva myslivosti 

v případě, ţe není členem honebního společenstva nebo není osobou, která je drţitelem 

honitby vlastní. Jedná se tedy jak o případy uvedené Ústavním soudem, kdy dojde k zániku 

členství v honebním společenstvu, tak o případy, kdy honební pozemky jsou do honitby 

přičleněny jakoukoliv z moţných zákonných forem.    

 

Ustanovení § 30 odst. 2 zákona o myslivosti stanoví, ţe pokud se nedohodnou zúčastněné 

osoby o výši náhrady za přičleněné honební pozemky, určí náhradu OSSM a přihlédne při 

tom k velikosti přičleněných honebních pozemků a k předpokládanému výnosu z výkonu 

práva myslivosti na těchto pozemcích. Dle názoru OSSM je tato specifikace nejednoznačná a 

zejména výnos z výkonu práva myslivosti na konkrétních pozemcích obtíţně jednoznačně a 

nenapadnutelně vyčíslitelný. Ţádná metodika ani komentář k zákonu o myslivosti 

jednoznačně nevymezuje konkrétní způsob výpočtu této náhrady. Dané ustanovení pouze 

ukládá OSSM přihlédnout k velikosti přičleněných honebních pozemků a k předpokládanému 

výnosu z výkonu práva myslivosti na těchto pozemcích. Samotné určení výše náhrady pak 

skýtá řadu moţností, kdy se lze setkat s různými právními názory na tuto problematiku a 

způsob výpočtu. V původním napadeném rozhodnutí určil OSSM částku za přičlenění ve výši 

100 Kč/ha/rok. Přihlédl při tom zejména ke skutečnostem, ţe na dotčených pozemcích je 

právo myslivosti dle tvrzení uţivatele a drţitele honitby vykonáváno v omezené míře, 

pozemky jsou ohrazeny (elektrický ohradník, pevné hrazení dřevěnými tyčemi), nicméně 

nebrání volnému pohybu zvěře, OSSM dále vzal v potaz velikost dotčených pozemků a 

předpokládaný výnos z výkonu práva myslivosti na dotčených pozemcích a k výši nájemného  
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hrazeného uţivatelem drţiteli honitby Březinky, a z těchto podkladů stanovil v napadeném 

rozhodnutí náhradu ve výši 100 Kč/ha/rok. Zpětně však OSSM uznává, ţe přestoţe uţivatel  

dle svého tvrzení výkon práva myslivosti na pozemcích p. A. Komárka neprovozoval, zákon o 

myslivosti mu toto umoţňoval a bylo pouze na uţivateli honitby, zda toho vyuţije, či nikoliv. 

Dne 4. 12. 2012 vykonal správní orgán venkovní šetření z důvodu posouzení předpoklá-

daného výnosu z výkonu práva myslivosti na předmětných pozemcích. V průběhu šetření bylo 

zjištěno, ţe kromě parcely číslo 63/5 jsou všechny ostatní ohrazeny elektrickým ohradníkem a 

částečně také lesnickým pletivem, které je však v některých místech jiţ poškozené a nebrání 

volnému pohybu zvěře. V ţádném elektrickém ohradníku nebyl v době šetření puštěn 

elektrický proud. Výše uvedené pozemky jsou v okrajové jihozápadní části honitby Březinky 

a jsou na nich travní porosty, dle elektrických ohradníků a pozorování správního orgánu 

slouţí v době vegetace k pastvě hospodářského zvířectva. Z venkovního šetření vyplynulo, ţe 

všechny výše uvedené pozemky jsou honební v souladu s ustanovením § 2 písm. e) a f) 

zákona o myslivosti. Oplocení na těchto pozemcích brání jen částečně volnému pohybu zvěře, 

a to v době, kdy je do ohradníku vpuštěn elektrický proud. Na pozemcích pana Alexandra 

Komárka přičleněných do honitby s názvem Březinky bylo dále zjištěno umístění dvou 

zařízení, tzv. kazatelen, které však dle tvrzení revírníka LČR, s. p., pana Pavla Slezáčka a 

statutárního zástupce uţivatele honitby Ing. Petra Šibravy vyuţívá pro své účely výhradně pan 

Alexandr Komárek a v ţádném případě uţivatel honitby subjekt Svisbo spol. s r. o. V době 

šetření nebyla zjištěna přítomnost zvěře na dotčených pozemcích a ani ţádné známky po lovu 

zvěře. Předmětné pozemky dle zjištění OSSM mohly být v souladu se zákonem o myslivosti 

vyuţívány k výkonu práva myslivosti, kokrétní výnos z výkonu práva myslivosti na těchto 

pozemcích je však jen obtíţně vyčíslitelný z důvodů, které jsou uvedeny dále v odůvodnění 

tohoto rozhodnutí.    

 

Při vydání nového rozhodnutí se OSSM zabýval argumenty uvedenýni v odvolání Lesů České 

republiky, s. p., p. A. Komárka a následném vyjádření p. A. Komárka k odvolání Lesů České 

republiky, s. p. a poţádal také o metodickou součinnost Krajský úřad Pardubického kraje při 

stanovení výše náhrady za přičleněné honební pozemky. OSSM při stanovení náhrady ve výši 

344 Kč/ha/rok zohlednil v souladu s ust. § 30 odst. 2 zákona o myslivosti velikost 

přičleněných pozemků, a to tak, ţe spočítal hektarovou sazbu za celkové nájemné (435 Kč/ha) 

a vynásobil ji výměrou přičleněných pozemků pana Komárka (viz. postup popsaný v  

Komentáři k zákonu o myslivosti od autorů Vladimír Čechura, Rudolf Novák, Jiří Vaněk-str. 

114). Jiné opodstatněné promítnutí výše náhrady za přičlenění honebních pozemků ve vztahu 

k velikosti přičleňovaných pozemků OSSM nezjistil, a proto vyuţil pouze výše uvedené 

hektarové sazby. Drţiteli honitby je ze strany uţivatele honitby placeno nájemné za výkon 

práva myslivosti komplexně za celou honitbu jednotně, tedy částka za pozemky přičleněné i 

za pozemky ve vlastnictví drţitele je stejná, i z toho důvodu ji OSSM pouţil při výpočtu 

náhrady za přičleněné pozemky. 

 

OSSM  se dále zabýval současnou právní úpravou, která přikazuje při stanovení výše náhrady 

za přičleněné honební pozemky přihlédnout k „předpokládanému výnosu z výkonu práva 

myslivosti na těchto pozemcích“. OSSM povaţuje za předpokládaný výnos z výkonu práva 

myslivosti výši nájemného, které je samo o sobě pro drţitele honitby prakticky jediným 

příjmem z honebních pozemků ve vztahu k výkonu práva myslivosti v případě pronájmu 

honitby. OSSM shledal zároveň důvodným promítnout do stanovení náhrady za přičlenění i 

prokazatelné a účelně vynaloţené náklady drţitele honitby vázající se na vlastnictví a 

případný provoz honitby Březinky, které po odečtení od celkového nájemného a vydělení  



- 9 - 

 

celkovou výměrou budou vykazovat reálný zůstatek vztaţený k jednomu hektaru honebních 

pozemků. Takovýto zůstatek potom je dle názoru OSSM náhradou za přičlenění předmětných 

pozemků, coţ navrhoval také pan A. Komárek ve svém odvolání proti rozhodnutí o určení 

náhrady vydaném dne 21. 12. 2012. Lesy České republiky, s. p., vyčíslily roční vynaloţené 

náklady za rok 2012 na částku 68036 Kč (z toho 48036 Kč tvoří náklady vynaloţené na 

ochranu lesa proti škodám působeným zvěří a 20000 Kč náklady spojené s činností revírníka 

ve vztahu k výkonu práva myslivosti v honitbě Březinky-kaţdoroční stanovení výše škod 

působených zvěří, tvorba projektů na ochranu lesních porostů před zvěří, kontrola ulovené 

zvěře, agenda související s myslivostí-schvalování plánů a myslivecké statistiky), coţ jsou dle 

OSSM oprávněné náklady drţitele honitby, které je třeba zahrnout do výsledné částky při 

stanovení náhrad za přičleněné honební pozemky. OSSM si nechal také vyčíslit a předloţit 

výnosy spojené s výkonem práva myslivosti od uţivatele honitby Březinky subjektu Svisbo 

spol. s r. o., tyto však do výsledné částky náhrady za pozemky přičleněné neuvaţuje, protoţe 

jsou dle názoru OSSM v přímém vztahu pouze drţitele a uţivatele honitby a jsou víceméně 

promítnuty a obsaţeny ve výši nájemného za honitbu Březinky, z toho důvodu je správní 

orgán nebere v potaz a do stanovení náhrady za přičlenění je nezapracovává. Do výpočtu 

náhrad z hlediska výnosu z výkonu práva myslivosti by mohl být také zohledněn výskyt a 

především odlov zvěře. Dle názoru uvedeného v metodické pomoci vypracované Krajským 

úřadem Pardubického kraje a také dle názoru OSSM nelze výnos z výkonu práva myslivosti 

objektivně spočítat pouze na předmětné přičleněné pozemky, tento výnos lze objektivně 

spočítat pouze na celou honitbu (jedná se především o výše uvedený výnos spojený 

s výkonem práva myslivosti uţivatele honitby). Je tak usuzováno zejména s ohledem na 

skutečnost, ţe veškerá evidence o počtech ţijící a ulovené zvěře, které má státní správa 

k dispozici, jsou evidovány pouze ve vztahu k celé honitbě. Jednotlivé honební pozemky 

mohou mít rozdílný a obtíţně definovatelný význam ve vztahu k chovu, ochraně a lovu zvěře 

v honitbě (komora zvěře, zajištění klidu, potravní nabídky, umoţnění lovu…), který můţe být 

navíc výrazně subjektivně ovlivněn způsobem mysliveckého, lesnického a zemědělského 

hospodaření v krajině, stejně jako případnou lidskou činností v krajině. Navíc tyto činitele dle 

názoru OSSM nelze jednoznačně a konkrétně zohlednit při stanovení výsledné částky jako 

náhrady za přičleněné honební pozemky.   
         

OSSM je názoru, ţe v případě absentující přesné úpravy problematiky stanovení náhrady 

v pozitivním právu je při zvaţování podkladů nutno vycházet zároveň z práva přirozeného, tj. 

tak, aby náhrada nebyla stanovena např. v rozporu se zásadou dobrých mravů, kdy by drţitel 

honitby bez zjevných nákladů čerpal formou nájmu od uţivatele honitby částku za jeden 

hektar přičleněných honebních pozemků výrazně rozdílnou oproti částce vyplácené vlastníku 

přičleněných honebních pozemků.  

 

Městský úřad Moravská Třebová, odbor ţivotního prostředí,  vydal v souladu s ust. § 31 odst. 

1 aţ 3 zákona o myslivosti dne 8. 4. 2013 rozhodnutí s č. j. MUMT 5402/2013, ve kterém 

povolil změnu hranic honiteb „Chornice“, „Březinky“ a „Hartinkov“. Tímto rozhodnutím se 

staly mimo jiné všechny výše uvedené předmětné pozemky pana Alexandra Komárka, řešené 

tímto rozhodnutím, nově součástí společenstevní honitby Chornice, kde je pan Alexandr 

Komárek členem honebního společenstva. V honitbě Březinky tak jiţ pan Alexandr Komárek 

nemá ke dni 26. 4. 2013, kdy nabylo rozhodnutí č. j. MUMT 5402/2013 právní moci, ţádné 

pozemky. Nicméně v návaznosti na zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), jehoţ některá ustanovení se obecně vztahují 

i na stanovení a uplatnění náhrady za přičleněné pozemky, konkrétně řeší promlčení a uznání  
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závazku (§§ 100 a následující)-promlčují se všechna majetková práva, s výjimkou 

vlastnického práva a obecně je promlčecí doba podle občanského zákoníku tříletá (ust. § 101 

občanského zákoníku-pokud není v dalších ustanoveních uvedeno jinak, je promlčecí doba 

tříletá a běží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé), je zřejmé, ţe právo pana A. 

Komárka na uplatnění náhrady za přičleněné hobnební pozemky trvá a OSSM rozhodl o výši 

náhrady i přesto, ţe předmětné přičleněné honební pozemky uţ nejsou součástí honitby 

Březinky.  

 

Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu musí být účastníkům řízení před vydáním 

rozhodnutí ve věci dána moţnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Tato skutečnost byla 

oznámena v seznámení s podklady rozhodnutí s ozn. písemnosti MUMT 21696/2013 ze dne 

19. 8. 2013. Této moţnosti však nebylo účastníky řízení vyuţito.     

 

Městský úřad Moravská Třebová, odbor ţivotního prostředí, jako orgán vykonávající státní 

správu myslivosti, posoudil a vzal v úvahu všechny dosud zjištěné skutečnosti. Po zváţení 

veškerých podkladů určil OSSM výši náhrady za přičleněné honební pozemky ve vlastnictví 

p. A. Komárka v honitbě Březinky na částku 344 Kč/ha/rok, tedy tak, jak je uvedeno ve 

výrokové části tohoto rozhodnutí. 

 

 

P o u č e n í   o   o d v o l á n í 
 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle § 83 odst. 1 správního řádu do 15 dnů ode dne 

oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru ţivotního prostředí a 

zemědělství, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, podáním učiněným u Městského  

úřadu Moravská Třebová, odboru ţivotního prostředí. Odvolání musí mít náleţitosti uvedené 

v § 37 odst. 4 správního řádu a musí obsahovat údaje uvedené v § 82 odst. 2 správního řádu. 

Včas podané a přípustné odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. 

 

       

 

 

                                                                                                        Ing. Pavel Báča 

                                                                                 vedoucí odboru ŢP 

                                                 Městský úřad Moravská Třebová 

 

 

Účastníci řízení: 

 

- Lesy České republiky, s. p., IČ: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec 

Králové (datová schránka) 

- Alexandr Komárek, Březinky 35, 569 43 Jevíčko, zastoupený na základě plné moci 

JUDr. Václavem Bubeníkem, IČ: 66220556, Cihlářova 4, 571 01 Moravská Třebová 

(datová schránka) 

- Svisbo spol. s r. o., IČ: 15531422, se sídlem Vojtíškov 20, 788 33 Malá Morava 

(datová schránka) 
 

Vypraveno dne: 
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