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Výklad zkratků. 

B. = Budvillski's Samr.nlung der Erkenntniszedes k. k. Ver
waltungsgerichtshofes. VídeI1. Manz. 

Č. ' = Cechy; znamená, že jednalo se o případ v Čechách se 
udávší; "mimo Č." znamená, že jednalo se o případ 
v jin~ korunní zemi se prihodivší. 

c. ř. s. = civilní řád soudní. 
d. = díl. 
exek. ř. = exekuční řízení. 
G. U. W. nebo "Glaser. U. W." = Sammlung von civilrecht

lichen Entscheidungen des k. k. obersten Gerichtsbofes 
později vydávané Pfaff-Schey-Krupský. Vídéň. Manz. 

kass. s. = nejvyšší co kassační dvůr soudní. 
knih. z. = knihovní zákon. 
ku př. = ku příkladu. 
Links = "Die Rechtssprechung des k. k. obersten Gerichts-

hofes." Dr. Emil Links. Vídeň. Plaut & Comp. 
násl. = následující. 
nejv. s. = nejvyšší soudní dvůr ve věcech civilních. 
odst. = odstavec. 
pozn. = poznámka. 
ř. z. = říšský zákonník. 
správ. s. = nejvyšší správní dvůr soudní. 
srv. = srovnej. 
str. = strana. 
sv. = svazek. 
tn~st. z. = všeobecný trestní zákon. 
všeob. zák. obč. =-:: všeobecný zákon občanský . 
z. s. = zemský soud. 
z. z. = zemský zákonník. 

-@)-

I. \lŠEOBECNÝ DÍL. 



r 

§ 1. Prameny. práva ,honebního. 

Honební právo v království Českém upraveno 
bylo posléze zákonem ze dne 1. června 1866 ČÍS. 49. 
z. z. Zákon tento doplněn byl zákonem ze dne 21. února 
1870 čís. 15. z. z. 1) 

Honební zákon upravil honební poměry místne 
toliko na pozemcích, které v území království Českého 
leží a nevztahuje se na, pozemky mimo obvod krá
lovství Českého ležící, byť i tyto ležely v jiném krá
lovství nebo v zemi v říšské radě zastoupené. 2) 

Honebním zákonem nebylo dotčeno soukromé právo 
krále českého a členů královské rodiny ' loviti zvěř 
V obvodě jedné míle kolem města Prahy. (O tom viz 
článek Dra O. F. Vaňka "Honitba v královském reser
vát ním obvodě Pražském", uveřejněnÝt v časopise 
"Právník" 1905, str. 233. a násl.) 

Zákony v jiných korunních zemích myslivost upra
vující mají pro výklad ustanovení českého honebního 

1) Míry v původním ~ákoně uvedené převedeny byly na
řízením c. k. místodržitelství ze dne 31. ledna 1871 čís. 5883. 
na míry metrické. 

2) Srv. r. správ. s. ze dne 12. května 1893 č. 1678 B. 
sv. 17. čís. 7258, ,c., ' kterým bylo prohlášeno nepřípustným, 
aby pozemky v Cechách ležící spojeny byly se sousedními 
pozemky sice témuž vlastníku patřící, avšak na Moravě leží
cími ~ jednu vlastní (samostatnou) honitbu. 

Ze platnost honebního zákona českého rozšiřována býti 
nemůže na cizí země, totiž na země mimo obvod království 
a zemí v říšské radě zastoupených ležící, netřeba blíže vyli
čovati. Neplatí proto honební zákon tento na sousedních po
zemcích sice témuž vlastníku patřící, ale v Sasku, Bavorsku 
nebo v Prusku ležících. 

1* 
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zákona význam jen tenkráte, upravily-li tyto zákony 
poměry honební zpltsobem našemu honebnímu zákonu 
obd~b,:ýmJ ji~ak zákony tyto jako zákony zvláštní 
k vykladu naseho zákona honebního užívány býti ne-
mohou. 3) . 

Honební zákon prohlásil v § 49., že zákonové a 
nařízení posavádní práva myslivosti a jeho vykonáváni 
se týkající pozbývají moci své. Tím pozbyl platnosti 
zvláště císařský patent ze d~e 7. března 1849, Č. 154. 
ř. z. dříve v Cechách plativší. 

§ 2. Obsah práva honebního. 

~onební právo. čili právo myslivosti 1) opravňuje 
ku vyhradnému (t. J. s vyloučením každé jiné osoby) 
honění, usmrcování, chytání, lapání 2) a jinakému při
vlastňování si zvěře honební 3) v určitém místním ob
vodu; totéž obsahuje též oprávnění ku výhradnému 

. přisvojování si zvěře samé, jakož i její oddělených uži
tečných částí (parohu, vejcí a pod.). 4) 

8) Na Moravě platí zákon ze dne 20. prosince 1895 č.66. 
pro rok 1896, ve Slezsku zákon ze dne 13. ledna 1893 č. 42 .• 
v Dol. ,Rakousích ,zák ol} ze dne 22. listopadu 1901 čís. 41., 
v Hormch Rakouslch zakon ze dne 13. července 1895 čís. 8. 
pro rok 1896, v Gorici a Gradisce zákon ze dne 15. února '1896-
~~s. 26., pro okolí Terstu platí zákon ze dne 6. srpna 1895 
CIS. 21., v Tyrolsku platí "Jagd- 'und Wildschutzenordnung" 
ze dne 28. února 1786, ve V orarlbergu zákon ze dne 26. čer
v~nce 1892 z: z. čís. 1. z r. 1895, v Haliči zákon ze dne 5. 
brezna 1897 ČlS. 71. z. z. atd. 

1) německy: "das Jagdrecht". 
. 2) ~apání zvěře do ok a pastí jest zakázáno vůbec, tedy 
1 VI~St.nlku samostatné honitby a všem osobám jinak k vy
kona~aní, práv3: mysliyostj úpln~ oprávněným. (§ 36. honeb. z.) 

vV ) tez. zver v lovna, nem.: ,,]agdbares Wild". Které druhy 
z~ere ~ezl zvěr honební či lovnou počítati lze, bude níže' 
predmetem § 5. 

4) Srv. znamenitý článek Dra Jiřího Hoetzela Povaha 
práva honebního a služebnost honitby" uveřejněný v ~asopisu' 
"Právnické rozhledy", ročník 1904 str. '18. 

~řivlastní-li si kdo jelení parohy v cizím lese nalezené 
dopo~~tí se krádeže. Srv. r. nejvyššího soudu ze dne 25. září 
1900 CIS. 13153. Morava uveřejněné ve věstníku ministerstva 
práv pod čís. 2516. 

• 
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Výkon práva honebního podroben jest jistým ob
mezením, jež diktována jsou požadavky práva ve· 
řejného. 5) 

§ 3. Základ práva honebního. 

Právo honební . zakládá se na právu vlastnickém 
k pudě (§ 1. honeb. z.) a jest výronem téhož. 1) 

Dltsledky této zásady jsou ku př.: 
1. Vlastníku pozemku zděmi nebo ploty dokonale 

a trvale oh ražených přísluší právo provozovati na nich 
myslivost nehledě k tomu, jak jsou veliké. 2) 

5) K výkonu práva myslivosti připínají se totiž důležité 
zájmy veřejné, které ' nesmějí se obětovati prospěchu jednot
livcovu. Srv. nahoře zmíněný článek Hoetzelův: "Povaha. 
práva honebního". 

Bylo' , původně našim úmyslem vložiti do definice práva 
honebního i tato veřejným právem vyžadovaná obmezení vý
konu téhož, ale upustili jsme od toho uvažujíce, že každé 
právo spojeno jest s obmezeními a povinnostmi, které tvoří 
jaksi rub práva toho. (Srv. Randa "Právo vlastnické" § 5. 
pozn. 3.) 

Dr. Jindřich svob. pán Haerdtl rozeznává ve svém spise 
"Grundbegriffe des Jagdrechtes" (Manz, Vídeň, 1903.) honební 
právo ve smyslu subjektivním a objektivním. Prvnějším roz
umí oprávnění ku výhradnému vykonávání honitby v určitém 
obvodu, tedy oprávnění ku všem činnostem, které dle určitých 
vyzkoušených a v dotyčné krajině, ve které honební území 
leží, platících pravidel v pojem mysliveckého provozování 
(weidmannischer Betrieb) shrnuty býti mohou. Honebním 
právem ve smyslu objektivním rozumí týž souhrn zákonitých 
pravidel, kterými právní poměry z provozování myslivosti 
vyplývající a provozování myslivosti samo upraveny jsou. 

1) Jiní praví též "přívěskem práva vlastnického". (Tak 
p. Dr. Brendler ve svých přednáškách o právu honebním na 
lesnickém ústavu v Písku vydaných), jiní akcessoriem práva 
vlastnického k věci nemovité (tak Dr. Josef Krainz ve svém 
díle "System des osterr. allg. Privatrechts" 1894. § 333.) Již 
§ 1. cís. patentu ze dne 7. března 1849 ustanovil zásadu, že 
honební právo na cizích pozemcích jest zrušeno. Srv. r. správ. 
soudu ze dne 13. března 1884 čís. 549. B. sv. 8. čís 2054. 
Solnohrady a ze dne 30. září 1896 čís. 5254. B. sv. 20. d. II. 
čís. 9920., tamtéž a j. v. 

2) O předmětu tomto pojednáno bude níže podrobněji. 
(Viz § 9.) 
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2. I vlastníku pozemků neohražených přísluší právo 
na jeho pozemcích samostatně myslivost provozovati, 
avšak toliko tenkráte, mají-li jeho souvislé pozemky 
výměry nejméně 115 hektarů (200 jiter) (§ 2. honeb. 
,z. odst. 1.). ' 

Které pozemky dle práva honebního pokládati 
sluší za souvislé, o tom pojednáme níže. (Viz § 10.) 

3. Jakmile při n ějakém komplexu pozemků na
stanou podmínky, za kterých vlastník pozemků těchto 
dle práva honebního může na nich samostatně právo 
myslivosti vykonávati 3), vstoupí právo vlastníka po
zemků těchto na samostatné (vlastní) vykonávání ho
nitby ve svou plnou působnost, a musí témuž ustou
piti nejen podpůrné pojetí pozemků jeho v honbiště 
společenské, nýbrž i práva pachtéřů honitby na po
zemky tyto se vztahující. 4) 

8) buď že výměra souvislých pozemků jednomu vlastníku 
patřících avšak dosud zákonné plochy · 115 hektarů neobnáše
jících přikoupením , dědictvím nebo jinak nabude zákonem 
předepsané plochy 115 hektarů (200 jiter), nebo že pozemky 
k cizí honitbě přináležící zrízením dokonalého a trvalého ohra
žení z cizí honitby se vyloučí. Též docílena-li byla souvislost 
více komplexů pozemků jednomu vlastníků patřících dosud re
souvislých, ale zákonnou výměru 115 hektarů majících. O tom 
níže při pojednání o samostatné čili vlastní honitbě. (Viz 
níže § 10.) 

4) ne sice ihned, avšak zajisté počátkem nejblíže příštího 
honebního roku (totiž 1. únorem), což jednak zakládá se na 
účinnosti nabytých práv osob třetích (pachtéře honitby), jednak 
na respektování zájmů veřejných. (Srv. častěji již zmíněný 
článek Hoetzelův "Povaha práva honebního" a r. sprá~. s. ze 
dne 24. listopadu 1900 čís. 8087. B. sv. 24. čís. 14~40. C. a ze 
dne 16. dubna 1885 čís. 1062. B. sv. 9. čís. 2507. c.) 

Správní dvůr vyslovil v rozhodnutí svél!l ze dne 20. února 
1897 čís. 665. B. sv. 21. díl I. čís. 10420. c., že, stalo-li by 
se, že by honební výbor souvislé pozemky jednoho držitele 
mající výměru 115 hektarů (200 jiter) jako součástku spole
čenské honitby propachtoval, jest tato smlouva pachtovní již 
od svého počátku neplatnou, a sluší pozemky takto podmínky 
ku samostatnému vykonávání myslivosti vykazující i ku pouhé 
žádosti vlastníka jich ze společenské honitby vyloučiti, aniž by 
honební výbor činiti mohl proto proti vlastníku pozemků ně
jakých soukromoprávních nároků. Výroky úřadů správních, 
že jsou tu podmínky pro samostatný výkon myslivosti žádané, 
mají povahlL deklaratorní a nikoliv konstitutivní. Srv. článek -
Hoetzelův "Povaha práva honebního". 
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4. Vlastník pozemku může pro jiného zříditi na 
na svém pozemku služebnost honitby 've smyslu § 477. 
všeob. zák. obč·., odst. 5., ač, nepříčí-li se to zákonům 
politickým. 5) 

5. Vlastník souvislých pozemků majících mini
mální výměru 1-15 hektarů (200 jiter! mů.ž~ se p,r~v6a 
svého ku samostatnému výkonu myslIvostI 1 vzdah. ) 

6. Náhrada za 'škodu honbou nebo zvěří způso
benou náleží z pravidla vlastníku pozemku, na kterémž 
škoda tato byla způsobena. 7) . v v' 

7. Výnos honitby při společenské homtbe a pn 
pozemcích za .enklávu jiného. honbi,ště ?rohlá~ených 
náleží vlastníkům pozemků takto do uzeml spolecenské 
honitby zabraných dle výměry jich pozemků. 8) 

8. Stalo-li by se, že by osoba nebo korporace dle 
zákona honebního ku výkonu práva honebního na 
pozemcích za enklávu prohlášený~h vpo:rolaná .. z jakého
koliv důvodu nechtěla na enklave teto prava honeb
ního vykonávati, pak opět nabude právo vlast?í~?vo 
k pozemkům za enklávu ~rohlášeným ~,vé ~lne UClll

nosti, a okresní výbor, maje v tomto pnpade dle § ? 
odst. 3. honeb. z. učiniti příhodné opatření a nemaje 
k tomu jiné příhodné osoby, přikázati může vykoná
vání honitby na pozemcích takových vlastníku po
zemků těchto. 9) 

6) O služebnosti honební pojedn~no bu~e níže.v 
6) což jest důsledkem § 362. ,vseob. zak. obc. v,Srv. r. 

správ. soudu ze dne 1. června 1889 ČlS. 1732. B. sv. 13. CIS. 4722. 
Č.; jinak r. t~hož soudu ze dne 3. června 1885 čís. 1506. B. sv. 
9. čís. 2592. C. .. k 

7) Zákon mluví sice v § 4~. toliko o ,,,držlteb" poze~ u 
poškozeného, ale tím jest z pravI~la vlastmk pozem~u; pr~va 
jiných osob na náhrad~. těchto,v~kod p~nou ylastne zprava 
vlastníkova, jako jest pn pachtench, pO~lvatehch a t., d. . 

8) Výnos honitby nesmí nikdy do d.uchodu ob~cmho pOJat 
býti. Nečiní rozdílu, záleží~~i yýnos 30~ltby z .podtlu. na p<:t~h: 
tovném z honitby, nebo z ]mych pozltku (ku pr. stelIva, dnvI, 
kupní ceny za pr~dano? zv~ř a t. d.). , o 

9) V tomto prípade ma P?k vlast~lk P?zemk~ enklavo
vaných právo vykonávati ~.a mch m.yshv?st 1 .tenk~~te, ,kdY~J: 
neměly pozemky tyto v ]lch SOUVIslostI ne]menSI zakomte 
výměry 11Q hektarů (200 jiter). Srv. r. zv~mského výb?r';! pr~ 
království Ceské ze dne 2. ledna 1895 CIS. 59635. uvere]nene 
v časopise "Právník" 1895 str. 582. 
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9. Vlastník pozemků má při společenské honitbě 
aktivní i passivní právo volení do honebního výboru, 
má dále dle § 14. honeb. z. právo hlasovati o tom, 
má-li se právo myslivosti společenstvu náležející znalci 
přísežnými vykonávati a jest legitimován také ku vše
likýn~ stížnostem do výroku úřadů správních dohledem 
nad rádným výkonem práva honebního pověřených. 10) 

§ 4. Právní povaha práva honebního. 

Právo honební čili právo k myslivosti jest prostě 
výronem práva vlastnického k půdě; není tedy zvláštní 
kategorií práv, nýbrž jest prostě jedním ze množství 
oprávnění, která vlastníkovi půdy jako takovému, tudíž 
j~kožto jednotlivci mocí jeho vlastnictví přísluší, nejsouc 
mkterak podmíněno propůjčením neb i jen předběžným 
uznáním moci veřejné. 1) 

Jako výron práva vlastnického jest právo honební 
práve~ soukromým, a proto všecky otázky týkající 
se eXIstence nebo trvání práva honebního řešiti sluší 
dle zásad práva soukromého. 2) 

lil) Srv. často již zmíněný článek Dra. Hoetzela "Povaha 
práva, honebního", který shrnuje úvahy své v ten rozum, že 
ylastm~ovo právo honitby jeví i tehdá, když mu nepřísluší 
]eh,o vykon; vš~cky důslednosti, které nevyplývají z výkonu 
prava myslIvostI. 

1) \~~ dos~~va vyklá.dá slo~utný professor veřejného práva, 
t Dr. Jm Prazak ve spIse svem "Spory o příslušnosti mezi 
soudy a úřady správními" 1886 díl II. § 59. 

, , 2) S~ovutný u~enec Dr. Antonín Randa ve svém 5. vy
~am "Prava vlastmckého" str. 69. uvažuje, že "právo honební 
lest to~o. ča~u zvláštním reálním právem majitelů pozemků" 1 

prohlasuje vsak ve Sborníku věd právních a státních 1., str. 2. 
a násl. právo honební za právo individuelní, immaterielní 
jak~ člen nové kategorie práv soukromých, vytvořené vyvi~ 
nutym obchodem hospodářským. Srv. nahoře zmíněný článek 
Dra Hoetz~la "Povaha práva honebního a služebnost honitby", 
kde nalézti lze podrobnou kritiku běžných definicí práva honeb
ního. Dr. Krainz čítá ve spise "System des osterr. allg. Privat
rechts~ p~ávo honební I"?ezi práva reální, která s přenesením 
vlastmctv}. ~u st~tku ,eo Ip~O n~ nového nabyvatele přecházejí 
(§ 333.), cIh meZI prava vazana (gebundene Rechte) na držení 
pozemků a v § 37. čítá honební právo mezi "soukromoprávní 
monopoly". 
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Zákon honební stanoví však v odst. 2. § 1., že 
otázku, jak se práva myslivosti užívati má, posuzovcti 
sluší dle zákona honebního, a obsahuje tudy honební 
zákon hlavně předpisy upravující výkon práva hon~b
ního, kteréž předpisy stanovící četná obmezení výkonu 
práva honebního zájmy veřejnými diktovaná náležejí 
právu veřejnému. 

Tyto předpisy práva veřejného jsou rázu velícího, 
kategorického, jež šetřiti se musí, a jichž použití není 
ponecháno dobré vůli stran súčastněných. 

A úřady povolané ku bdění nad správným za
chováváním . předpisu zákona honébního o výkonu 
práva myslivosti Z úřední povinnosti své povinny 
jsou kontrolu nad šetřením těchto předpisu vyko-
návati. 3

) 

Právo honební má cenu majetkovou a jest před-
mětem právního obchodu, 4) a přechází tudíž při 
úmrtí oprávněného na jeho dědice nebo jinaké právní 
nástupce jeho. 5) 

Právo honetní není vyhraženo toliko osobám po
hlaví mužského, může proto původně nabyto býti i se 
strany žen, a muže při úmrtí oprávněného dědictvím 
přejíti i na osoby ženské, ano i na nezletilce. 6) . 

Subjektem práva honebního může býti dále nejen 
osoba lysická, ale též osoba právní (morálnf), ku př. 

3) Srv. r. správ. soudu ze dne 28. listopadu 1901 č. 8852. 
B. sv. 25. čís. 668. Tyroly. 

4) Může tedy býti scizeno (prodáno, postoupeno, v zá
stavu dáno), darováno nebo jinak na jinou osobu mezi živými 
převedeno. Že k dotyčným převodům · dle okolnosti případu 
potřebí bude schválení dozorčího úřadu, lze vysvětliti opět 
tím, že vykonávání práva tohoto nástupcem jest závislo od 
zachování předpisů práva veřejného v honebním zákoně ob
sažených, a úřady správní proto zkoumati majL zda-Ii proti 
výkonu honebního práva nástupcem nemluví důvody práva 
veřejného . 

5) ku př. odkazovníky. Srv. r. správ. soudl!. ze dne 
27. prosince 1877 čís. 1759. B. sv. 1. čís. 180 mimo C. 

6) Srv. · r. správního s01!du ze . dne 26. listopadu 1898 čís. 
,6292. B. sv. 22. čís. 12201. C. a r. nejvyššího soudu ze dne 
.27. května 1896 čís. 6293. uveřejněné ve sbírce Glaser-Unger
Walther.ově sv. 34. čís. 15794. a ve §bírce Linksově "Recht
sprechung" sv. 12. čís. 4624. (mimo c.) 
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stát, země, obec, osada, nadace, řád, spolek a t. d. , 
neb i útvary společenské, schopné pod svou firmou 
práv majetkových nab)Tvati i vykonávati , jako obchodní 
společnosti , výrobní nebo spotřební společenstva , ano 
i pozůstalost (hereditas jacens.). 7) 

Jako právo majetkové není právo honební vylou
čeno z exekuce, 8) avšak exekuce I).a právo honební 
dle přirozenosti věci může býti vedena toliko v nu
cenou správou, 9) nikoli však prodejem nebo dražbou. 10) 

Rozumí se, že o tom, zda-li vnucený správce 
právo honební samostatně vyk01)ávati může, nerozho
duje soud exekuci povolující, nýbrž o tom rozhodovati 
sluší úřadům správním dle honebního zákona k vý
konu téhož pověřeným. 

Právo honební na vlastních 11) pozemcích vyko
návané jest právem nemovitým ve smyslu § 298. všeoh. 
zák. o bČ. 12) 

Právo honební na pozemcích cizích vykonávané 
má ráz služebnosti legální 13) ukládající vlastníkům 
pozemků do honebního území zabraných povinnost

r 
že musí na nich vykonávání myslivosti osobou jinou 

7) Kdo za tyto osoby právnické nebo společnosti atd. 
v konkretním případu právo myslivosti vykonávati má, řídí 
se dle předpisů o dotyčné korporaci platících. 

8) Srv. § 334. nového exekučního řádu ze dne 27. května 
1896 čís. 79. říš. zák. 

9) za platnosti dřívějšího soudního řádu sekvestrad. Nyní 
dle § 334. ex. ř. vnucenou správou. - Námitky proti osobě 
sekvestra (nyní vnuceného správce) činiti jest v první stolici. 
Byl.Ii exekvovanému pachtéři honebního práva dodatečně 
honební lístek (Jagd-Karte) odňat, nevadí odnětí tohoto lístku 
povolení exekuce. Srv. r. nejvyššího soudu ze dne 17. listo
padu 1886 čÍs. 13210. ve sbírce Glaser-U.-W. sv. 24. čís 11253. 

10) Předmětem exekuce jsou toliko užitky práva honeb. 
ního a nikoli právo honební jako takové. Srv. r. v poznámce 
právě předcházející uvedené. 

11) na rozdíl od pozemků do společenské honitby neho. 
do enklávy téže zabraných. 

. 12) § 1. cís. patentu ze dne 7. května 1849 čís. 154. fíŠ . 
zák. a ds. nařízení ze dne 16. · ledna 1858 čís. 218. říš. zák. 

13) čili zákonné, ježto existence práva myslivosti vlast
nict~í 1<; pozemkům obmezujícíbo plyne ze zákona honebního,. 
a mkohv ze smlouvy nebo jiných zdrojů práv soukrom}Tch. 
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trpěti, při čemž pozemk~ · do ~ honebního ú~emí za~rané 
tvoří jaksi pozemky sluzebne ve smyslu \~ 474. vseob. 
zák . obč . 

Právo honební tvořiti však muže také právo 
služebnosti réální ve smyslu § 477. všeob. zák. obč. 
odst. S., jest v tomto případě také právem nemovitým 
a může do knih pozemkových zapsáno býti. 14) 

Mimo případ , kdy právo myslivosti na cizích po~ 
zemcích vykonávané právní povahu reální služebnosh 
má, pátří právo honební ku právúm movitým, a lze 
je jako takové prodati, postoupiti, zastayiti a t. d· r 

není však předmětem zápisu do veřejných knih. 
Uvalením konkursu na jmění pána myslivosti 

právo honební nezaniká ; na místo pána myslivosti 
nastupuje však správa konkursní podstaty. 15) 

Při statcích svěřenských (fideikommisních) vstupuje 
nástupce ve svěřenství též ve všecka oprávnění ho
nební jeho předchůdcem v držení svěřenství správně 
nabytá, a to, jak v práva honební na pozemcích ku 
svěřenství patřících , tak i ve smlouvy pachtovní před
chůdcem v držení svěřenství ve příčině cizích honeb
ních území (společenských honiteb neh enkláv ku 
honitbě svěřenské přikázaných) uzavřené. 

Zda-li však nástupce ve svěřenství vykonávati 
múže na dále také právo myslivosti na pozemcích 
zpupných (allodních) do pozůstalosti jeho předchůdce 
v držení svěřenství patřících , záleží především od roz
řešení otázky, je-li nástupce ve svěřenství též dědicem 
pozústalosti zpupné (allodní); není-li tomu tak , pak 
jsou allodní pozemky vúči pozemkům - ku svěř~n~tv.f 
patřícím ve smyslu honebně-právním pozemky clzlml~ 

14) § 9. knihovního zákona ze dne 25. července 1871. 
čís. 95. říš. zák. a rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 16. 
června 1903 čís. 8732. ve sbírce Linksově "Rechtssprechung" 
sv. 19. čís. 8323. (Krajina.) . 

15) Chce-li správce konkursní podstaty práyo ~on ební, vy
konávati osobně musí pro svou osobu vykazatJ podmlOky 
zákonem pro ?~'obní yykon~,:ání ~y?livo.sti před~psané, ze
jména musí tyz opatren byt! zbroJmm lIstem a hstkem ho
nebním. 
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se kterými naložiti náleží dle předpisu honebního zá
kona ~ o enklávách platících. 

Opatrovník svěřenství (curator fideicommissi) jako 
takový jest dle zákona 16) povolán bdíti nad tím, 
aby podstata svěřenského statku nebyla stenčena, není 
ale oprávněn mocí svého úřadu právo honební na 
statcích svěřenských vykonávati. 17) . 

Totéž platí o opatrovníku čekanců (curator po
steritatis). 

Težto oprávnění k vykonávání práva honebního 
z vlastnictví k půdě vyplývá, není zákonité příčiny 
cizozemce z výkonu práva myslivosti na pozemcích 
jim vlastních vylučovati, a není také zákonitého dů
vodu, brániti jim, aby vykonávání honitby na spole
čenské honitbě buď z volné ruky nebo ve veřejné 
dražbě převzali. 18) 

§ S. Předmět práva honebního. 

Předmětem práva honebního jest, jak již z předu 
(§ 2.) uvedeno bylo, zvěř honební čili lovná. 

Které druhy zvířat za zvěř honební pokládati sluší. 
honební zákon přesně nevytknul a také z jiných zá
konu nelze přesně vypočítati, které druhy zvířat za 
zvěř honební počítati sluší, a proto dlužno se při po-

T6) Srv. § 228. zákona o řízení nesporném ze dne 9. srpna 
1854 čís. 208. říš. zák. 

17) a není také ve příčině práva hon~bního ku stížnostem 
legitimován, když rozhodnutí, o které jde, nevztahuje se na 
podstatu svěřenství jako takovou. Srv. r. správ. s,9udu ze dne 
14. července 1893 čís. 2520. B. sv. 17. čís. 7388. C. 

18) Též není příčiny vylučovati cizozemce 7. aktivního a 
passivního práva volebního do honebního výboru a nepři
pouštěti jich ku hlasování ve případu § 14. honeb. z., ježto tyto 
volby a hlasování ze soukromoprávní povahy práva honeb
~ího vy'plývaj~ a na rakouské státní občany obmezeny nejsou, 
jako pn volbach do obecních zastupitelstev a do zákonodár
.n}rch ~borů (zemských sněmů a říšské rady) atd. dle platných 
zákomtých předpisů skutečně jest. . 
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suzování této otázky říditi obvyklými mysliveckými 
zvyktostmi. 1) ,r' v v' 

Ceský honební zákon mluvI v § 32. tolIko o zven 
dančí, zvěři vysoké a černé, pak o ptácích, ~teří se 
mají šetřiti, a zmiňu,le se také zvláště o slu~ach les
ních, kohoutech čili tetřevech, tetřívcích a Jeřábcích t 
o divokých husách a kachnách, a o srncích, ale za
iisté lze mezi zvěř lovnou počítati též: zajíce, koroptve t 

bažanty, divoké holuby, zvěř ,·ysokou (jeleny) a danč! 
(pochybnější jest již, zdali mezi zvěř ~onební p~tří téz 
křepelky, bekasíni, (sluky otavnO, kulíCI, chřásťah atd.). 

Čejka zvěří honební není, kvíčala jsouc uvedena 
v příloze C. zákona ze dne 30. dubna 1870 ČÍS. 39. 
z. z. požívá ochrany zákona v dobe. mezi 1 S. zářím 
a 31. lednem. 

Ochočená zvěř lovná, totiž taková, která sice patří 
mezi zvěř výhradné okupací pána myslivosti vyhra
ženou, avšak která člověkem jsouc chována jemu při· 
vykla, v jeho blízkosti se zdržuje a přirozenou plachost 
odložila, mezi zvěř honební nepatří. 

1) Okolnosti, které rozhodnými býti r:nohou při otá~c~, 
ktcré druhy zvířat mezi z~ěř ~one.t>ní č~tah lze, .. ~ohou \;lyh: 
bud velice časté nebo vzacne objev~m se urClteho ZVlrete 
v té které krajině místní náhledy o užitečnosti nebo škodli
vosti určitého zvířete, větší či menší možnost speněžení ur:,či
tého zvířete nebo jeh? k?že" nejv~ce však zv.y~lo~t a v~e: 
obecně vládnoucí a ustaleny nazor hdu o tom, muze-ll dotycne 
zvíře kýmkoliv zabito a v držení ujato býti, nebo zda-I.i, c,hytán,í, 
usmrcováni a přisvojování si ~vířete tO?O d!e pan~jICl,ch na
zorů vyhraženo jest toliko panu myslIvostI. Spravm soud 
mluví zde o právu obyčejovém (Gewohnhei,~sre<:ht), kte'!"vé pro 
rozsouzení povahy . toho kterého druhu ZVlrat jako zvere ho
nební rozhodným býti má. Srv. r. správního s-ovu~u ze dne 
25. listopadu 1899 čís. 9447. B. ~v. 23., čís. 13~~5., Styrsko. Pro 
připravovanou reformu hor:ebm~o z~kona zada Dr.v P~okop Bílek ve svém článku: "Nektere myslenky k oprave zakona 
honebního" uveřejněném v časopise "Lovecký obzor," roč IX., 
čís. 5., aby zvěř lovná v zákoně \;lyla !axativně (určit~) vy
jmenována, tak jak to § 2. honebmho ,zako~<: p~.~ DOl,m

v 
~a

kousy byl učinil. Dr. Haerdtl ve svem vY,se, ]l~ zml!:~nem 
spise: "Grundbegriffcdes ]agdrechtes" uvadl, ze z~~n ho: 
nební považovati jest ona ničí divoká (ve stavu 'p~lrozen~ 
svobody žíjící) zvířata, ve příčin-ě kterých provozovam ~ysh
vosti podle určitých vyzkoušených v do~yčném územl, ye 
kterém honební území leží, platících praVIdel se provozuje. 
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Jest-H však táž zase zdivočela, propadá opět právu 
pána myslivosti k jejímu ulovení. Že ochočená zvěř 
honební zase zdivočela, lze dle § 384. všeob. zák. 
obč. za to mHi, když opustivši svého pána, po 42 dní -
k němu se nevrátí. · . . , . . 

Zvěř škodná· mezi ·zvěř honební nepatři. 2) 
Divocí kanci (zvěř černá) patří' sice -mezi zvěř 

honební, ale zákon dovoluje v § 38., aby, postihl-li je 
kdo vně obory, každého času usmrceni byli, vyhledáv,á-li 
toho obrana osoby nebo majetku, aniž by vlastník 
její tomu zabrániti mohl. 3) . 

Totéž platí o usmrcování vlků, medvědů a jiné 
škodné zvěře. 4) . 

.2) § 36. honeb. z. dovoluje zvěř škodnou do . ok a pastí 
lapatI a to kdykoliv. To smí však činiti vlastník na pozemku 
svém vlastním, nesmí se tak ale činiti na pozemku cizím. 
Vlastnfk pozemku 'smí také n;tyši, krysy, hraboše, rejsky atd. 
na svem pozemku usmrcovatI. 

Krtci požívají ochrany zákona ze dne 30. dubna 1870 
čís. 39. z. z. a lze je ničiti jen v zahradách ohražených, v kráso~ 
sadech ? v, z~hra?á.ch, v n~c~ž chová, se ,zelenina a rostliny 
Dbchodlllcke, ]akoz I na hrazIch § 2. CIt. zak. Skolením lesní 
kúny (Edelmarder) v cizím honbišti, jež stalo se v úmyslu, 
skolenou zvěř si přivlastniti, spáchána býti může krádež. Srv. 
r., kass .. s: ze dne 3. dubna 1900 čís, 3813. uveřejněné ye věst
lllku mInIsterstva práv pod čís. 2458. Tyroly. 

3) Srv. r. správního ysoudu zé dne 27. září 1883 čís. 2158. 
B. ~v; 7. čís. 1,~47 .. mimo C. Skolením lesní kůny (Edelmarder) 
v CIZIm honblstl, Jež stalo se v úmyslu, skolenou zvěř si při
vlastniti, spáchána býti může krádež. Srv. r. kass. s. ze dne 
4. dubna 1900 čís. 3813 uveřeřejněné ve věstníku ministerstva 
práv pod čís. 2458. Tyroly. 

Srv. též § 14. zák. v příčině některých oprttření ku zve
lebení rybářství ve vnitrozemských vo'dách v Čechách ze dne 
9. říj?,a, 1883 čís. 22, z. z., dle kterého jest tornu, kdo má právo 
r,ybantI, dovoleno, aby vydry. šedé volavky a jiná rybám škod
lIvá zvířata divá ve své rybné yodě nebo v bezprostředním 
D~olí j~jím v každou dobu jakýmkoliv způsoqem, neužívaje 
vs~k strel~5:ch zbraní, chytati nebo zabíjeti; ten pak, kdo má 
pravohomtI, není oprávněn proti tomu čeho namítati však 
zůstává mu vyhraženo právo, naložiti dle libosti se ~vířaty 
v případech takových chycenými nebo zabitými. 

4) Ve příčině vlků, lišek atd. platí dosud patent ze dne 
28. února 1 í86. Z ustanoven! § 38. honeb. z. nelze dovoditi, 
že by bylo lze zvěř škodnou kýmkoliv i na cizím pozemku 
usmrcovati, právo toto vyhraženo jest toliko vlastníku po
zemku, kde zvěř byla postížena. 
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Otázka, které druhy zvířat v ~onkretním připadu 
považovati jest za zvěř honební, není otázkou právní, 
nýbrž otázkou skutkovou, o kteréž po případě zvláště 
Jednati a rOlh'odovati sluší a s~ce dle názorů v té které 
iemi a v té které krajině panujících; ' před rozřešením 
této otázky slyšeni býti " mohou znalci místních poměrů 
znalí a mohou býti též vyžádána dobrá zdání korpo
rací a spolků · zemědělských nebo lesnických, jichž 
otázky takové týkati se mohou. 5) 

Vlastnictví zvěře honební nabývá osoba k ulovení 
téže oprávněná 6) teprve skutečným zmocnemm se 
. téže~ t. zv. okupací; až · do skutečného zmocněni se 
zvěře honební zůstává táž věcí ničí (res nullius). 
Pouhé zastřelení nebo postřelení nestačí k nabytí práva 
vlastnického. 7) 

Osvojení si zvěře osobou neoprávněnou nezj~dnává 
této vlastnictví ku zvěři ani neoprávněnému zmocniteli, 
ani pánu myslivosti a jest osvojení si zvěře_ honebnl 
se strany osoby k tomu ' neoprávněné vůbec aktem, 
který právních účinků nemá; ulovená zvěř zůstala 
i po této okupaci se strany osoby k tomu neoprávněné 
věcí ničí, zustavena jsouc j na dále výhradné okupaci 
pána myslivosti potud, pokud líným způsobem nabý
vacím nepřešla ve vlastnictví osoby třetí. 8) ~) 

5) Správhí soud obíral se s otázkou, zda-li zvěří ho
nební jsou: 

a) veverky (srv. r. ze dne 8. ledna 1898 čís. 101. B. sv. 
22. čís . 11306. Horní ~ak., ze dne 25. listopadu 1898 čís. 9447. 
B. sv. 23. čís. 13425. Stýrsko a ze dne 28. února 1901 čís. 1535. 
B. sv. 25. čís. 144. Horní Rak.) a 

b) jezevci (srv. r. ze dne 17. března 1899 čís. ;1801. B. 
sv. 23. čís. 12627. Gorice a Gradiska), kde jedna strana tvrdila, 
že jsou jezevci zvěří bonební, kdežto y druhá strana zastávala 
náhled, že jsou zvěří škodnou. V Cecbách požívá jezevec 
ochrany zákona ze dne 30. dubna 1870 čís. 39. z. z. . 

6) O ulovení honební zvěře osobou neoprávněnou jed-
náno níže. . 

7) Zvěř zastřelená může zapadnouti, aniž by ji nalézti 
bylo možno, zvěř postřelená může zaběhnouti, nebo i přes 
hr anice do cizíbo bonebního území přeběhnouti. § 37. honeb. z. 

8) Srv. Randa: "Právo vlastnické dle rakouského práva." 
§ 10. Jinak Krainz ye spise "System dp,s osterr. al!. Privat-

l 
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čili obvodu 6) dotyčného pána myslivosti přikázaných 
a že vykonávání honitby na pozemcích k cizímu hon
bišti patřících nebo překročení stávajících hranic není 
dovoleno a to ani za účelem pronásledování postřelené 
zvěře, leč by k tomu svolil ten, kdo má na pozemcích 
těch právo myslivosti. 7) 

Na veřejných řekách, J}otocích, 'jezerech a ' rybní
cích 8) lze vykonávati právo myslivosti. 

Na soukromých vodách takových lze vykonávati 
právo honební jedině tenkráte, nebrání-li tomu zvláštní 
oprávnění vlastníka vod těchto, vykonávání práva my
slivosti na jeho vodách nedopouštěti. !I) 

6) německy: "das ]agdgebiet". 
7) Přestoupení hranic sousedního honebního území za 

účelem stíhání postřelené zvěře, stalo-li se bez svolení toho, 
kdo má na území tomto prA-vo myslivosti, může stiháno býti 
dle okolností trestně jako pokus krádeže, nebo civilně jako 
rušení držby. 

8) Srv. r. spSáv. soudu ze dne 1. května 1885 čís. 1214. B. 
sv. 9. ČÍs. 2538.~ C. a ze dne 22. prosince 1898 čís. 7127. B. sv. 
2~. čÍs. 12299. C. . 

9) Ku př. vlastník rybníka chová ve svém rybníku ryby. 
Střílením po zvěři honební na rybníce mohou ryby poškozeny 
býti a proto v lastník rybníka nedopouští na tomto svém ryb
níku nikomu práva myslivosti vykonávati a opírá se každému 
pokusu výkonu práva myslivosti na SVP.ill rybníku. 

. II. DÍL ZVLÁŠTNÍ. 



§ 7. Vykonávání mysHvosti. 

Ač jest právo honební výronem (neb0 přívěskem) 
práva vlastnického k půdě, přece není dovoleno kaž
dému vlastníku pozemku, na něm práva honebního 
vykonávati, a to z důvodu práva veřejného. 1) 

A v té příčině sluší rozlišovati případy, ve kterých 
pravidlo, že právo honební jest výronem práva vlast
nického k pude, i v praksi ku platnosti přichází; a 
případy, kdy z duvodů veřejnoprávních z tohoto pra
vidla stanovena jest výjimka, a kdy právo vlastníkovo 
ku vykonávání práva myslivosti ustoupiti musí z příčin 
veřejnoprávních jinakému upravení vykonávání práva 
myslivosti. 

Budeme tudíž rozlišovati především ve příčině 
vykonává~í práva myslivosti jednak případy, kdy 

1) Stát i veřejnost mají na tom zájem, aby zvěř byla še
třena a aby tudy myslivost provozována byla racionelně, 
jakož i, což jest ještě důležitější, aby vykonávání honitby dálo 
se způsobem takovým, aby osobami myslivost provozujícími 
bezpečnost osob jiných a jich majetku nebyla ohrožena. 

Ustanovení honebního zákona obmezujícíprávo vlastníkovo 
.ku vykonávání práva honebního jsou vůči předpisu § 362. 
všeob. zák. obč. ustanoveními výjimečnými, a musí tudíž usta
novení tato přesně býti vykládána a nemůže jich býti použito, 
jakmile (i jediná) podmínka výjimečných ustanovení honeb
ního zákona o vykonávání myslivosti by odpadla. Srv. r. 
správ. sougu ze dne 24. listopadu 1900 čís. 8087. B. sv. 24. 
čís. 14840. C. -

Dr. Krainz ve svém spise "System des osterr. al1g. Pri
vatrechts" 1894 mluví v § 45. o právu honebním jako o sou
kromoprávním monopolu a v § 37. b "monopolartige obligato-
rische V erh~Htnisse" . . 
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vlastník pozemku na svých pozemcích právo má vy
konávati právo myslivosti a tu mluvíme o honitbě 
vlastní čili samostatn~ jednak pojednáme o případech, 
kdy vlastník pozemku podmínek zákonem ku samo
statnému vykonávání myslivosti vyžadovaných vyká
zati nemuže, a kdy nastupuje podpůrné upravení vy
konávání práva myslivosti ve zpu~;obu honitby spo-
lečenské. ' 

Pojednáme pro tož nejprvé o honitbě vlastní čili 
samostatné, a po té o honitbě společenské. 

§ 8. 

A. Honitba samostatná čili vlastní. 

Vlastník pozemku muže na svých pozemcích sa
mostatně vykonávati právo myslivosti toliko ve pří
padech dvou a to: 

1. jsou-li jeho pozemky trvale a dokonale ohra
ženy, při čemž jest úplně lhostejno, jakou výměru tyto 
trvale a dokonale ohražené pozemky mají, a 

2. mají-li jeho pozemky buď vubec neohražené, 
nebo toliko dočasně nebo nedokonale ohražené, nej
menší v)Tměry 115 hektaru (200 jiter) a jsou-li po
zemky tyto ve smyslu honebního zákona souvislými. ' 

O každém z těchto dvou případu pojednáme 
zvláště. 

§ 9. 

1. Honitba samostatná čili vlastní na pozemcích 
trvale a dokonale obražených. 

§ 3. honeb. z. ustanovuje, že na pozemcích zděmi 
nebo ploty 1) dokanale a trvale ohražených prísluší 

1) Zdi nebo ploty nevyčerpávají úplně prostředky ohra
žovací; zdi a ploty uvedeny jsou v § 3. honeb. z. toliko pN
kladmo. 
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právo provozovati myslivost vlastníkovi těch o pozemku, 
nehledě k tomu, jak jsou veliké. 

Jsou tudy při pozemcích trvale a dokonale ohra
žených podmínkami pro samostatné vykonávání práva 
myslivosti vlastníkem toliko: 

aj aby ohražení pozemku těchto bylo trvalé, a 
b) aby totéž bylo dokonalé. 
Ale není samostatné vykonávání práva myslivosti 

na pozemcích trvale a dokonale ohražených vlastníkem 
podmíněno tím, že pozemky ty mají výměry alespoň 
115 hektaru (200 jiter). 2) Rozumí se, že i vlastník 
pozemku dokonale a trvale ohražených m~sí p~o ~vou 
osobu míti oprávnění ku vykonávání myslIvostI vybec 
potřebné; musí tudíž míti nejen zbrojní list, ale 1 ho
nební lístek. 

Má-li vlastník pozemku oh ražených míti práva 
k samostatnému' vykonávání práva myslivosti na nich , 
musí ohražení pozemku těchto odpovídati oběma pod
mínkám; ohražení pozemků musí býti nejen trval~ 
ale i dokonalé. 

Neodpovídalo-li by ohražení pozemku i jen jediné 
z těchto obou zákonem vyžadovaných podmínek, po
míjí tím okamžikem, kdy u ohraženi pozemku jedna 
nebo druhá podmínka odpadla, i právo vlastníkovo na 
samostatné vykonávání práva myslivosti. 3) 

Trval.ým jest ohražení pozemku tenkráte, k~yž 
dle účelu svého i zpusobu svého zřízení určeno Jest 
zamezovati přístupu k pozemkum těmto na dobu delší; 
protivou trvalého ohražení toliko dočasné nebo nahodilé. 

Dokonalým jest ohražení pozemku, když pozemky 
na celém jich obvodu úplně vuči sousedním poz~~
kum uzavírá a osobám cizím přístup na pozemky ]lm 

2) Vlastník zahrady tr~ale a do~onale ohra~enyé m~že. n!i 
téže myslivost provozovatI, byť mela tato vymeru I mml-
mální. . 

3) Vlastník pozemků neměl by tudíž právya ~a mch sa
o
-

mostatně honitbu vykonávati, když by ohrazem pozemlm 
délkou času tak sešlo, že již svému účelu, brániti přístupu na 
pozemky jím obehnané cizím oso~ám, na dále nevyhovovalo, 
nebo bylo-Ii jen na čas zřízeno. VIZ pozn. 4. 
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obehnané zabraňuje nebo jej alespoň - vyjma pn 
použití mimořádných prostředku - stěžuje. Aby ohra
žení pozemku bylo tak dukladné, aby jím drobná zvěř 
(Kleinwild) na pozemky ohražené vniknouti nemohla, 
se pro dokonalost ohražení nevyžaduje. 4) 

Zda-li ohražení pozemku jest trvalým a dokonalým, 
jest otázkou skutkovou, nikoli .právní. 

Vzešel-li mezi vlastníkem pozemku ohražených 
a pánem sousední myslivosti spor o to , zda-li ohra
žení pozemku jest trvalým a dokonalým, rozhodne ve 
příčině té výbor okresní (§ 3. odst. 2. honeb. z.), při
brav po případě k dotyčnému šetření na místě samém 
ustanovenému vlastníky pozemku, o které se jedná. 5) 

Z rozhodnutí okresního výboru v té příčině' vy
daného lze stěžovati k výboru zemskému pro království 

4) Srv. r. správ. soudu ze dne 2. října 1885 čís. 2489. B. 
sv. 9. ČÍS. 2703, C:,. a ze dne 19. března 1897 čÍs. 862 .. B. sv. 
21. d. 1. čÍs . 10524. C. Naproti tomu rozhodl týž správní správní 
soud v případu v Horních Rakousích se pfihodivším, že ohra
žením, které dopouští zvěři projíti, souvislost pozem ků jisté 
osady ve směru honebneprávním se nepřerušuje, a že vlastník 
pozemku takto nedokonale obraženého pánu honitby dovoliti 
musÍ, aby na pozemcích těchto právo honební vykonával. 
Srv. r. ze dne 15. září 1881 čís. 1434. B. sv. 5. čÍs. 1153. 
Horní Rak. Dr. Prokop Bílek ve svém článku "Některé my
šlenky k opravě zákona honebního" uveřejněném v časopisu 
"Lovecký obzor" ročník IX. éís. 5. navrhuje, aby zákon sta
novil, že oh ražení pozemků pokládati sluší za dostatečné, když 
zajíc nemůže normálně vniknouti ani uniknouti a že v pochyb
nosti rozhoduje okresní výbor na základě znaleckého dobro
zdání. Týž správní soud neshledal za dokonalé ohražení po
zemků zastavení jedné části zahrady vyrovnaným dřívím. 
Srv. r. správ. soud,!! ze dne 5. června 1897 čÍs. 3239. B. sv. 
21. d. I. čís. 10801. C. 

Týž správní soud uznal v rozhodn1Jtí svém ze dne 21. června 
1889 čís. 1768. B. sv. 13. čís. 4762. c., že právo vlastníkovo, 
na pozemcích dokonale a trvale ohražených myslivost provo
zovati, nemůže býti v pochybnost uvedeno tím, že nahodilé 
-okolnosti dokona lé ohražení pozemků těch ruší a vnikání zvěře 
do prostory ohražené dočasně umožňují (navátý sníh až do 
výšky hradby). 

5) Srv. r. spráyního soudu ze dne 11. května 1882 čís. 1017 
B. sv. 6. čís. 1405. C. Dle okolnosti mohou k místnímu šetření 
i znalci přibráni býti, ač rozhodující úřady správní podanými 
dobrozdáními znalců vázáni nejsou a dle svého vlastního ná
zoru a úsudku rozhodnouti mohou. 

( J 

I 
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České v neprodlužitelné lhutě 14 dní ode dne doručení 
-rozhodnutí okresního výboru čítané. 6) , 

Jakmile některý komplex pozemku trvale a doko
nale se ohradí, vstoupí právo vlastníka těchto na sa
mostatné (vlastní) vykonávání myslivosti ve svou plnou 
pusobnost 7) a musí komplex tento nejen z obkličující 
jej cizí samostatné honitby, ale i z honitby společenské 
vyloučt:n býti a músí právu tomuto i právo pachtéře 
honitby na pozemky tyto se vztahující ustoupiti. 8) 

Vlastníku pozemku trvale a dokonale ohražených 
není dovoleno, aby v ohradě učinil opatření umožňu
jící honební zvěři do ohrady vnikati, (ku př. záskoky 
pro vysokou zvěř 9); naproti tomu záskoky pro srnčí 
,dokonalost ohražení nepřerušují. 

Na pozemcích trvale a dokonale neohražených 
nelze jich .vlastníku právo myslivosti samostatně vy
konávati, a náleží toto buď dočasně nebo nedokonale 
ohražené území k honbišti honitby území toto obkl i
-čující (§ S. odst. 2. honeb. zák.) a osoba na lomt? 
území toto obkličujícím honbišti k vykonávání mysh
vosti oprávněna muže i přes (dočasně nebo nedokonale) 
s távající ohražení na těchto pozemcích právo mysli
vosti vykonávati, aniž by mu vlastník pozemku těch 
v tom přek:ážeti mohl. 10) 

6) ježto zákon neustanovil, že by rozhodnutí okresního 
výboru v té příčině mělo platnost konečnou. 

7) ne sice ihned, ale zaiisté poč~tkem nejhlíže p~í~tího 
bonebního roku (1. únorem). Srv. nahore § 3. pozn. 4. a clanek 
Dra Hoetzela "Povaha práva honebního" . I zde výrok úřadu 
správního má ráz toliko deklarativní (uznávající), nikoliv kon
stituti vní. 

8) Srv. nahoře § 3. P?zn. ,4. Dle tét,o .zásad):' .lze tedy 
každému vlastníku pozemku pravo honebm Sl opatntI; postacl 
mu pouze sotivislé pozemky své v jakékoli výměře trvalým 
a dokonalým ohražením opatřiti. 

9) t. j. otvory v ohradě proto zřízené, aby zvěři z ohrady 
uniknu vší dána byla možnost vrátiti se do ohražené prostory 
{Dra Brendlera litografie). 

10) Vlastník pozemků nemůže v tomto případě pánB; my: 
'slivosti žalovati ani pro rušení držby, ježto pán myshvostI 
vykonávaje právo myslivosti na těchto pozemcích nečiní tak 
'Svémocně. 
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§ 10. 

2. Honitba samostatná či vlastní na pozemCích 
neohražených. 

Je-li ohražení pozemků toliko dočasné (nikoli trvalé) 
nebo nedokonalé; púvažují se pozemky takto ned9ko
nale ohražené ve sm~ru hon ebněprávním , jakoby vůbec 
ohraženy nebyly. (Viz § 9.) ' 

Zákonité podmínky, za kterých vlastník pozemku 
neohražených na nich honitbu samostatně provozovati 
může, jsou: 

1. aby souvislé pozemky jednomu vlastníku pa
třící měly v)"měry nejméně 115 hektarů (200 jiter) 1), a 

2. aby tyto pozemky jednomu vlastníku patřící 
byly ve smyslu honebněprávním souvislé. 2) 

I tuto musí zde obě tyto podmínky býti. má-li 
právo vlastníka pozemků na samostatné vykonávání 
myslivosti uznáno býti. 

Nemají-li tudíž neohražené pozemky - avšak sou
vislé - jednomu vlastníku patřící nejmenší v}Tměry 
115 hektarú (200 jiter), nesmí na nich vlastník jich 
samostatně právo myslivosti vykonávati. 

Tot~ž nastává, když neohražené pozemky jednomu 
vlastníku patřící sice výměru 115 hektarů (200 jiter) 
přesahují , ale nejsou ve smyslu honebního práva sou
vislými, totiž tvoří-li tyto pozemky jednomu vlastníku 
patřící více komplexů pospolu honebněprávně nesou
visících. 

Potřebí jest, aby celý komplex souvislých pozemku 
výměry nejméně 115 hektarů mající patřil jednomu 
a témuž subjek tu právnímu , nechť jest. to jedna osoba 
fysická, nebo jest tento komplex pozemků v nedílném 
vlastnictví 3) více osob; také tehdy, když celé honební 

1) Jak v § 9. bliže rozvedeno, není u pozemkú trvale 
a dokonale ohražených k samostatnému vykonávání práva 
honitby na nich žádná výměra predepsána a stačí tudy i vý-
mera minimální. . 

2) O tom, které pozemky ve smyslu honebněprávním 
za souvislé se považovati mohou, pojednáme níže. 

3) spoluvlastnictvÍ, či li condominium plurium pro indiviso. 
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území dědictvím přijde do nedílného vlastnictví více· 
dědiců. Jinak, kdyby území honební po úmrtí zůsta
vitelově fysicky mezi dědice bylo rozděleno , pak za
niká právo dědiců na samostatné vykonávání práva 
myslivosti, když plocha pozemků tomu .kterému dědici 
dědictvím do vlastnictví připadlých mlOimum sklesla 
pod zákonné minimum 115 hektarů. 4) 

Pozemky v nejmenší výměře 115 hektarů (200 ji
ter), má-li na nich samostatné vykonávání honitby po 
zákonu připustno býti. musí jednomu a témuž vlastníku 
patři ti , nechť to jest již táž osoba fysic-ká nebo. právní 
(morální) 5); musí tudíž jeden a týž právní subJekt p~
zemky těmi ve smyslu zákona občanského vládnouti. 6) 

Manžel i manželka mohou míti každý své zvláštní 
pozemky ve vlastnictví; pozemky takové ve skutečnosti 
právně různým právním subjektům patřící nemohou při 
konstituování samostatné honitby v jedno sčítány býti. 

Totéž platí o pozemcích dětem patřících; i tyto 
nemohou s pozemky rodičům patřícími při konsti
tuování samostatné honitby do zákonné nejmenší vý
měry 115 hektarů v jedno sčítány býti. 

Patří-li jisté pozemky jednomu vlastníku do jeho 
výlučného a neobmezeného vlastnictví (t. zv: "samo
viastnictví"), a ie-li táž osoba mimo to . též spoluvlast
níkem pozemků jiných, nelze obojí druh pozemků 
těchto k sobě do zákonem předepsané minimální vý
měry 115 hektarů sčítati. 7) 

4) Ku př. při úmrotí vlas~ní~~ pans!ví A. připadne ~v~t: 
B. dědici jednomu, dvur C. dedlCl druhemu, a dvur D. dedlCl 
třetímu. 

5) Srv. r. sp~áv. soudu ze dne 12. března 1890 čís. 794. B. 
sv. 14. čÍs. 5204. C. 

6) Srv. r. správ. sou~u ze vdne 16. října 1895 ~ís. 4901 B. 
sv. 19. d. JI. čís. 8905 mImo C a Zf';.. dne 12. brezna 189B 
čís. 1354. B. sv. 22. čís. 11512. mimo C. 

7) Pozemky musí býti v držení jedné a téže, b~ď fysické 
nebo právní osoby. Srv. r. spráy. soudu ze dne 12. brezna 1890 
čís. 794. B. sv. 14. čís. 5204. C. Vůči samovlastnictví k jed
nomu komplexu pozemků honebních jedné fys ické (či právní) 
osoby stoji tu spoluvlastnictví téže osoby s jinou osobou 
(opět buď fysickou nebo právní) k jinému komplex? poz~!ll,ků 
honebních. Vlastníky tohoto do spoluvlastmctvl patnClho 
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Při sčítání pozemku jednomu a témuž vlastníku 
patřících do zákonem· vyžadované minimální plochy 
nečiní pražádného rozdílu, jsou -li pozemky ty v zem
ských deskách nebo v knihách pozemkových zapsány, 
jinými slovy t. zv. dominikální pozemky lze s pozemky 
rustikálními do zákonné plochy 11 S hektaru (200 jiter) 
sčítati. 8) 

Nejen skutečnému vlastníku, ale též pouhému 
faktickému a poctivému držiteli souvislého komplexu 
honebních pozemku nejméně 11 S hektaru (200 jiter) 
výměry majícího náleží právo k samostatnému vyko
návání práva honebního.~) 

Držitel statku svěřenského (fideikommissu) jest ve 
smyslu § 2. honeb. z. též držitelem všech honebních 
pozemku ku statku svěřenskému patřících, a jest proto 
honebněprávně zcela lhostejno, náleží-li jť'den díl po
zemku honebních ku statku svěřenskému a druhý díl 
ku jmění zpupnému čili allodnímu téhož držitele statku 
svěřenského. 10) 

Do minimální plochy 11 S hektaru (200 jiter) zá
konem honebním ku zřízení samostatné honitby poža
dované . čítati lze toliko pozemky vlastní. Pozemky 
jiným vlastníkum patřící, tedy pozemky cizí, pak ta
kové pozemky, které ku samostatnému honbišti vlast
níkově toliko jako enklávy přiděleny byly, do mini
mální výměry 115 hektarú (200 jiter) čítati nelze. ll) 

Naproti tomu cizí pozemky, na kterých vlastníku 

komplexu pozemků honebních jest mnohost osob (jednotliví 
-spoluvlastníci), z čehož jest již různost právních subjektů 
vlastnictví ku komplexům pozemků těchto patrna. Srv. r. , 
-správ. soudu ze y dne 16. října 1895 čís. 490 I. B. sv. 19. d. ll. 
čís. 8905. mimo c., yze dne 12. března 1898 čís. 1354. B. sv. 22. 
-čís. 11512· mimo C. a ze dne 4. listopadu 1899 čís. 8729 B. 
-sv. 23. čís. 13324. Tyroly. 

8) Srv. r. 'SPtáv. soudu ze dne 8. března 1889 čís. 931. B. 
·SY. 13. čís. 4557 C. 

9) Srv. r. sprgiv. soudu ze dne 29. dubna 1885 čÍs. 1180 B. 
-sv. 9. ČÍS. 2532. C. a zey dne 14. prosince 1892 čís. 3838. B. 
sv. 16. čís. 6945. mimo C. 

10) Srv. správ.ysoudu ze dne 24. listopadu 1900 čÍs . 8037. B. 
sv. 24. čís. 14840. C. 

11) Srv. r. správ. soudu ze dne 1. prosince 1897 čís. 6190 B. 
sv. 21. d. II. ČÍS. 11204. L. 

' -
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komplexu sousedních pozemku honebních právo služeb
nosti honiti přísluší, se do minimální výměry ~ 1 S hektaru 
.(200 jiter) čítati mají 12) , nikoliv však pozemky jím 
pachtované. 13) 

Souvislými jsou pozemky honební ve smyslu § 2. 
honeb. z. tenkráte, když vuči sobě leží tak, že se 
muže jíti z jednoho na druhý , aniž by potřebí bylo 
jíti př~s pozemek cizí. 14) 

Jakou plochou pozemky, o jichž honebněprávní 
souvislost se jedná, se na vzájem dotýkati mají, pře
depsáno není, a sluší proto tvrditi, že ku sprostřed
kování honebněprávní souvislosti pozemku stačí i plocha 
minimální, jen když tato plocha sprostředkuje možnost 
dostati se s jednoho pozemku .vlastníkova na pozemek 
téhož vlastníka, aniž by potřebí bylo při tom jíti přes 
pozemek cizí. 15) 

12) Srv. r. správ. soyudu ze dne 24. září 1897 čís. 4929. B. 
sv. 21. d. II. čÍs. 10972. C. Z práva služebnosti honiti opráv
něný má ku vykonávání myslivosti týž právní důvod jako 
vlastník pozemků, ježto se při zřizování služebnosti honitby 
na oprávněného převádí toliko honební právo dle § 1. honeb. z. 
vlastníku půdy pravidelně náležející. Naproti tomu rozhodl 
správní soud r. ze dne u15. března 1906 C. ve sporu velko.., 
statku Sádová s honebním společenstvem v Lodíně, že po
zemky, na nichž l?ro velkosta!ek služebnost honiti vzjiš,těn?- jest. 
souvislost panskych pozemku ve smyslu honebnepravmm do
cílena neni. 

13) Při pozemcích pachtovaných nenabývá se ku pozem-
kům těmto ani práva věcného, ani držení, a proto dů,vod 
v poznámc:e předešlé uvedený na pozemky vlastníkem homtby 
pouze zpachtované rozšířiti nelze. 

14) Srv. r. správ. f'~oudu ze dne 5. ledna 1895 čís. 4073. B. 
sv. 19. d. 1. čís. 8300. C. 

15) Srv. r. správ. soudu ze dne 4. dubna 1891 ČÍS. 368. B. 
sv. 15. čis. 5864. C. Souvislost pozemků sprostředkují i úzké. 
částečně i křovím zarostlé pruhy pozemků. Srv. r. správ. 
soudu ze dne 5. června 1896 čís. 3382. B. sv. 20. díl 1. čís. 9713. 
mimo Č. Souvislými jsou pozemky dle r. správ. soudu ze 
dne 2. května 1901 čís. 3447. B. sv. 25. čís. 293. tenkráte, 
může-li jich vlastník po celém komplexu pozemků se volně 
pohybovati, aniž by mu ve volném přecházení s jednoho 
pozemku na druhý nějaká překážka bránila; takovou prekážkou 
jest však, leží-li mezi pozemky, o jichž honební souvjslost se 
jedná, pozemek osobě jiné náležející, na který bez přivolení 
ne1:Jo proti vůli vlastníka pozemku tohoto vkročiti nelze, ku 
pro potok do soukromého vlastnictví jiné osoby patřící . 
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Vlastnost a poloha terénu, možnost, obtížnost nebo 
nemožnost přechodu s jednoho pozemku na druhý po~ 
zemek 1(1), pak otázka, zda-li na pozemcích souvislost 
honebního území sprostředkovati majících zvěř honiti 
lze čili nic, nebo konečně okolnost, zda-li na pozem
dch těch honební zvěř přechází čili nic, jest pro pří
slušnost pozemku ku samostatné honitbě nerozhodno. 17) 

. Souvislost honebního území sprostředkují tedy 
, neJen pozemky honebni, ale též zastavené plochy 18), 
?vory, parky, obory 19) a t. d. patřící témuž vlastníku, 
Jako pozemky, o jichž honebněprávní souvislost se 
jedná. 

Souvislost pozemků honebních, které území samo
statné honitby tvořiti mají, nepřerušují sice dle § 2. 
-odst. 3. honeb. z. veřejné cesty, silnice, železnice (a to 
nejen trať, n,a níž jsou položeny koleje a která slouží 
k veřejné dopravě osob i zboží, ale i místní prostory 
a budovy k účelům dopravy sloUŽící) 20), potoky a řeky, 
kteréž jdou pozemky jinak souvislými, o které jde, 
a ostrovy bez ohledu na vodotok je obkličující (§ 1. 
min. nařízení ze dne 31. července 1849 čís. 324. ř. z.) 21), 
<l vůbec pozemky k veřejnému statku patřící a veřej 
nému užívání věnované 2ll), avšak plochy těchto veřej
ných pozemků se do zákonem požadované minimální 
výměry 115 hektaru (200 jiter) počítati nemohou. 

16) Srv. r. správ. sovudu ze dne 11. července 1889 čÍs. 
2-+99. B..,sv. 13. čÍs. 480~. C. a ze dne 12. října 1893 čís. 3390. B. 
sv. 17. ClS. 7449. e. a J. v. 

17) Srv. r. správ. ~oudu ze dne 11. ledna 1888 čÍs. 93. B. 
sv. 12. čís. 3869. mjmo e. a ze ,dne 4. července 1889 čÍs. 2425. B. 
sv. 13. čÍs. 4786. e. . 

18) Srv. r. správ. svoudu ze dne 11. ledna 1888 čís. 93. B. 
sv. 12. čÍs. 3869. mimo ve. a ze dne 18. března 1896 čÍs. 1720. B. 
sv. 20. d. 1. ČÍS. 9456. C. 

19) Srv. r. sPCáv. soudu ze dne 3. června 1893 čís. 1653. B. 
sv. 17. č ís. 7299. e. 

20) Srv. r. správního soudvu ze dne 11. ledna 1887 čÍs. 
:93. B. sv. 12. čÍs. 3869. mimo C. a ze dne 7. prosince 1888 
čís. 3810. B. sv. 12. čís. 4389. Č. 

21) Srv. r . správ. soudu ze dne 19. června 1880 čís. 1123. B. 
sv. 4. čís. 807. Dolní R. 

22) Srv. r. správ. sOlJdu ze dne 4. července 1889 "čís. 
2425. B. sv. 13. čÍs. 4786. C. 
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Jsou-li však pozemky v § 2. odst. 3. honeb. z. 
vyjmenované soukromým vlastnictvím pána honitby , 
resp. vlastníka pozemků sousedních, pak není přičiny , 
jich do zákonem požadované vÝI?ěry 11 S hektarEl 
(200 jiter) nečítati. 

Aby však veřejné pozemky v § 2. odst. 3. honeb. 
z. vyjmenované souvislost ú'zemí samostatné honitby 
nepřerušovaly, jest potřebí dále, aby tyto veřejné po
zemky šly územím honebním, o kteréž jde, totjž aby 
je protínaly, tak že pozemky honební leží po obou 
stranách těchto veřejných pozemků a sice naproti 
sobě 23) 2±) tak, aby pozemky tyto, kdyby mezi honeb
ními pozemky jednomu vlastníku patřícími pozemku 
v ~ 2. odst. 3. honeb. z. vyjmenovaných nebylo , jeden 
celek tvořily. 25) 

Souvislost · honebních pozemků není však' dána, 
musí-li se s jednoho komplexu pozemkú jíti na druh)! 
komplex pozemků po veřejné 'cestě po její délce, (ni
koli toliko přes ni) 20), nebo, leží-Ii oba komplexy po
zemku, jichž souvislost ve smyslu honebněprávním 

23) Srv. r. správ. soudu ze dne 29. dubna 1885 čís. 1180. B. 
sv. 9. čís. v2532. e. a ze dne 7. ledna 1887 čís. 86. B. sv. 11. 
čís. 3332. e. 

24) tak že se s jednoho pozemku na druhý jde přes 
veřejnou cestu atd" a nikoli po ní. Srv. r. správ.v soudu ze 
dne ll. června 1884 čÍs. 1286. B. sv. 8. čÍs. 2166. e. 

25) Honební zákon slovem "nepřerušují" nezamýšlel 
místně oddělené pozemky ve příčině honebního práva spojiti, 
honební zákon nemínil tím mezi místně oddělenými pozemky 
souvislost mezi nimi dosud ne stávající utvořiti, nýbrž zamýšlel 
toliko nepřerušiti ve skutečnosti již stávající souvislost' po
zemků, které by se skutečně v souvislosti nalézaly, kdyby 
tu veřejných pozemkú v § 2. odst. 3. honeb, z. výjmenova, 
ných nebylo. Srv. r. správ. soudu zev dne 19. li s topadu 1896 
čís. 6187. B. sv. 20. d. II. čís. 10108. e. 

26) Měřicky lze souvislé pozemky veřejnými cestami atd. 
proťaté popsati tak, že dílce honebního území, o jehož sou
vislost se jedná, musí ku protínající je veřejné cestě. vodoteči 
nebo dráze, položeny býti tak naproti sobě, aby alespoú 
v jednom bodě . cesty, vodoteče nebo dráhy bylo by možno 
vztýCiti na obě strany kolmice ku krajům tvořící jedinou 
phmku, kteroužto kolmicí by bylo možno dotknouti se ploch 
obou honebních dllců, o jichž souvislost se jedná (Dra Bren
dlera litografie.) 
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posuzovati jest, sice po obou stranách veřejných po
zemků v § 2. odst. 3. honeb. z. vyimenovaných, avšak 
tak. že pozemky tyto neleží naproti sobě, nýbrž při 
koneč,ných bodech jich nebo výseče jich 27), tak že, 
chce-li se s jednoho pozemku na druhý přejíti, musí 
se jíti přes veřejné pozemky ty šikmo. 28

) Spojitost 
pozemků ve smyslu honebního práva jest i v tom pří
padě vyloučena , obnáší-li přechodní čára toliko 1 S m. 29), 
souvislost však není přerušena, dotýkají-li ~e pozemky, 
o jichž souvislost se jedná, veřejné cesty toliko svými 
úhly, ježto se požaduje toliko, aby bylo lze z jednoho 
dílu honebního území na druhý přejíti, aniž by se 
cizí pozemky překročiti musily. 30) 

Zda-li přechod souvislost pozemků honebních za
kládající přes pozemky vlastní 31), nebo přes plochy. 

sv. 

sv. 
sv. 

sv. 

sv. 

27) Srv. r. správ. soudu ze dne 30. října 1889 ČÍS. 3502. B. 
13. ds. 4918 C. 

28) Srv. r. správ; soudu ze dne 17. března 1886 čÍs. 502. B. 
to. ČÍS. 2968. mimo Č. a ze dne 30. září 1896 čÍs. 5230. B. 
20. d. II. čis. 9919. Č. 

29) Srv. r. spr~v. soudu ze dne 20. dubna 1898 čís. 2120. B. 
22. čÍs. 11632. C. 

30) Srv. r. spr.áv. soudu ze dne 13. března 1890 čÍs. 832. B. 
14. čÍs. 5209. C. 

31) Souvislost honitby jest dána, i když plocha. kterou 
se pozemky na vzájem dotýkají, jest minimální; též neroz
hoduje, zda-li pozemky souvislost pozemků honebních sprostřed
kující jsou úzké či široké, zda-li jsou zapsány v zemských 
deskách nebo v knize pozemkové, nerozhoduje též jich konfi
gurace. jakost nebo způsob jich vzdělávání a nerozhoduje též, 
jsou-li ve vlastni režii obdělávány nebo snad pachtovány. Srv. 
r. spr<iy. soudu ze dne 4. dubna 1891 čís. 368. B. sv. 15. čís. 
5864. C. 

Správní soud shledal, že souvislost honebního území 
jest sprostředkována ku př. i pruhem pastviny 27 cm. až 
15 m. širokým a 2000 m. dlouhý,m (r. ze dne 26. března 1898 
ČÍS. 979. B. sv. 22. čís. 1'1550. C.), vodní struhou 1-1112 m. 
širokou s břehy 6- 8 m. vysgkými (r. ze dne 4. dubna 1891 
čís. 364. B. sv. 15. čÍs. 5863. C.), rybnílcy (r. ze dne 1. května 
1885 čís. 1214. B. sv. 9. čís. 2538. C.). potočním korytem 
(r. ze gne 8. června 1894 čís. 2245. B. sv. 18. d. I. čís. 7949. 
mimo C.), úzkými a částečně křovím zarostlými pruhy pozemků 
(r. ze q,ne 5. června 1896 čÍs. 3382. B. sv. 20. d. I. čÍs. 9713. 
mimo c.) atd. Také není potřebí, aby přechod s jednoho 
pozemku na druhý stal se suchou nohou; obtížnost přechodu 
nerozhoduje a také není vyloučena souvislost honebního 
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veřeiné v § 2. odst. 3. honeb. z. vytčené jest snadný 
neb obtížný, jest pro otázku souvislosti honebních po
zemků zcela bez významu. 32) 

Vyjmenování veřejných pozemku v § 2. odst. 3. 
honeb. z. obsažené není však výlučné (taxativní), nýbrž 
pouze demonstrativní 33), a nepřerušují proto souvislost 
honebního území ku př. také: veřejné mistní prostory 34), 
náměstí , veřejné sady 35), železnice 36) a to jak těleso 
nebo traf dráhy samé a její náspy 37), tak i neohra
žená nádraží 38), veřejné pastviny, hřbitovy všech ná-

území, musÍ-li se při přechodu umělých zařízení (lávek, mostů 
atd.) použíti. Srv. r. správ. soyudu ze dne 22. prosince 1898· 
čÍs. 7123. B. sv. 22. čís. 12300. C. I úvoz, kterýž bez zvláštních 
opatření překročiti nelze, souvislost honebního území ne
přerušuje Srv. r. ~správ. soudu ze dne 7. ledna 1887 čís. 86. B. 
sv. 11. čís. 3332. C. 

32) Ano i tenkráte, když přímý přechod přes trať není 
vůbec dovolen, a nutno za účelem přechodu tratě učiniti 
i obchůzku, a přejíti trať tam, kde přechody pro obecenstvo 
jsou zřízeny, (tunely, propustky, přechody přes trať i závorami 
uzavřené), není souvislost honebního území přerušena, když 
jinak dle zásad svrchu vytčených honební území po obou 
s tranách dráhy tratě se dotýkají. 

33) příkladmo uvedené. 
34) ježto jsou to pouze rozšířené veřejné cesty. Srv. J. 

správ. soudu ze dne 5. ledna 1889 čís. 41. B. sv. 13. (~ís. 4445 C. 
35) Jen návsi, jichž v celém svém rozsahu se jako veřejné 

cesty užívá, souvislost honp.bního území nepřerušují ; jde-li 
však veřejná cesta toliko prostředkem návsi, kdežto ostatní 
plochy se ku pastvě používá, pak jest souvislost honebního 
území takovouto náVSi přerušena. Srv. r. správ. ~soudu ze 
dne 12. června 1891 čÍs. 2091. B. sv. 15. čís. 6024. C. 

Naproti tomu prohlásil správní soud ve §vém r.. ze dne 
30. září 1899 čís. 7864. B. sv. 23. čÍs. 13172. c., že okolnost, 
že se veřejné cesty po celé její šířce k veřejné kommunikaci 
nepoužívá, nemůže míti za následek, že by plocha takto 
veřp.jněnepoužívaná přestala býti částí veřejné kommuni1mce. 

36) jejíž trať jest také silnicí, byť i zvláštního druhu (Eisen
bahnstrasse). Srv. r. spráy. soudu ze dne 8, března 1889 čÍs. 
931. B. sv. 13. čís. 4557. C. 

37) Srv. r. správ. so-gdu ze dne 7. prosince 1888 čÍs~ 
3810. B. sv. 12. čís. 4389. C. a ze dne ll. ledna 1888 čÍs. 93. B. 
sv. 12. čís. 3869. mimo t. 

38) Naproti tomu nádraží · oh ražená souvislost honebního · 
území přerušují. Srv. r. sprá~. soudu ze dne 8. března 1889 
čÍs. 931. B. sv. 13. čÍs. 4557. C. 

3 
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boženských vyznání, drnoviště 39) a t. d. Aby vere1ne 
pozemky souvislost honebního území nepřerušovaly, 
jest nutně potřebí, aby pozemky, o jichž honební sou
vislost se jedná, bezprostředně s oněmi veřejnými po
zemky hraničily. Nalezá-li se však mezi pozemky, 
o jichž honební souvislost se jedriá, a veřejnými po
zemky plocha k veřejnému (silničnímu) užívání nepo
užívaná, jest souvislost pozemků těch ve smyslu ho
nebněprávním přerušena. 40} 

Do výměry honebním zákonem ku zřízení samo
statné či vlastní honitby vyžadované 11 S hektarů (200 
jiter) čítati sluší též zastavené plochy,41) ohražená 
místa, parky,42) obory, bažantnice a t. d., náleží-li témuž 
vlastníku jako vůkolní pozemky, uvnitř kterýchž tyto 
prostory leží, dále témuž vlastníku patřící soukromé 
cesty 43), soukromé vodoteče, 44) rybníky a t. d. 

Tyto soukromé cesty, soukromé vodoteče, sou
kromé rybníky 45) a t. d., sprostředkují souvislost honeb
ního území i po své délce, totiž i tenkráte, když se 
s jednoho komplexu pozemků honebních na druhý 

39) byt i jich prostředkem šla veřejná cesta. Srv. r. spráy. 
soudu ze dne 20. prosince 1889 čÍs. 4047. B. sv. 13. ČÍS. 5039. C. 

40) Srv. r. správ. soudu z~ dnť' 30. října 1895 čís. 5086. B. 
sv. 19. d. II. ČÍS. 8953. mim,o C. 

~41) též dvory i zahrady. Srv. r. správ. sou~l.u ze dne 
18. brezna 1896 čís. 1720. B. sv. 20. d. 1. čís. 9456 C. 

(2) Park obehnaný zdí 2 m. vysokou nepřerušil suuvislost 
honebního území v r. správ. sou~du ze dne 20. února 1900 
čÍs. 1158. B. sv. 24. čÍs. 13800. C Náhled, jakoby jiné po
zemky, než které jsou v § 2. odst. 3. honeb. z. uvedeny, sou
vislost honebního území přerušovaly, není správný. ježto § 2. 
?dst. 3. honeb. z. předpokládá, že pozemky ta.mtéž uvedené 
JSou pozemky veřejné, tedy cizí, kdežto tuto jédná se o po
zemky, které patří témuž vlastníku, jako pozemky, uvnitř 
kterých park, o který se jednalo, leží. 

43) Srv. r. správ.~soudu ze dne 7. prosince 1888 čís. 3810. 
B. sv. 12. čís. 4389. C. . 

4-1) Srv. r. správ. soudu ze dne 30. b-řezna 1900 čís. 2177. 
B. sv. 24. čÍs. 1398;5. l.-. 

45) Srv. r. spráy. soudu ze dne 4. dubna 1891 čís. 364. 
B. sv. 15. čís. 5863. C. 
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ko mp.]ex jich jíti musí po soukromé cestě nebo vodo
teči po její délce. 46) 

Tím, že po jisté soukromé cestě mimo vlastníka 
jejího též jiné osoby chodí, nebo že i na ní služehnost 
cesty pro určité osadníky stává, soukromé vlastnictví 
k pozemku tomuto nepřestává a souvislost honebního 
území se takovouto parcelou nepřerušuje. 47) 

Aby souvislé pozemky honební, na nichž právo 
k u samotnému vykonávání myslivosti vlastníku při
znáno býti má, a jichž výměra 11 S hektarů (200 jiter) 
převyšuje, ležely v obvodu jedné obce neb osady, zákon 
nevyžaduje 48), ana samostatná čili vlastní honitba může 
s e i přes obvody více katastrálních obcí, ano i přes 
hranice více okresních výborů rozprostírati 49), a proto 
mohou býti do nejmenší výměry 11 S hektarů ku zří
zení samostatné honitby potřebné pozemky v různých 
obcích, i v obvodu různých okresních výborů ležící 
sčítány, jen když patří jednomu a témuž vlastníku a 
jsou ve smyslu honebního zákona souvislé. 50) 

46) Sr. r. správ. ~soudu ze dne 7. prosince 1888 ČÍS. 3810. 
B. sv. 12. čÍs. 4389. C, ze sine 8. června 1894 čís. 2245. B. 
sv. 18. d. I. čís. 7949. 1lJimo C, ze dne 26. března 1898 čís. 979. 
B. sv. 22. čÍs. 11550. S=. a ze dne ' 22. prosince 1898 čÍs, 7123. 
B. sv. 22.' čís. 12300. C. a j. v. 

47) Srv. r. správ. soudu g;e dne 9. prosince 1897 čÍs. 6841. 
B. sv. 21. díl II. čís. 11225. C Náležejí-li ale tyto soukromé 
cesty, potoky a t. d. jiné osobě soukromé, než vlastniku kom
plexu pozemků sousedních, pak jsou tyto pozemky vlastně 
cizími, a pozemky takovými se souvislost honebního úZémÍ 
přerušuje, Srv. r. správ. soudu ze dne 2. května 1901 čÍs. 3447. 
B . sv. ~5. čís. 293. Solnohrady. 

. 48) Srv. r. správ. ~oudu ze dne 18. listopadu 1887 čís. 3'132. 
B. sv. 11. čís. 3768. C a ze dne 1. května 1885 čÍs. 1214. B. 
sv. 9. čís. 2538. Č. 

49) Srv. r. správ,; soudu ze dne 13. července 1901 čÍs. 5597. 
B. sv. 25. ČÍS. 479. C.a ze dne 1. května 1885 čís. 1214. B. 
sv. 9. čís. 2538. Č. 

50) Jinak při společenské honitbě, při které toliko po
zemky osadníků jedné osady do zákonem vyžadované výměry 
115 hektarú (200 jiter) sčítány b}7ti mohou, a při které pozemky 
týmž osadníkům patřící ale v jiné osadě ležící, byt i byly 
s pozemky prvnějšími ve smyslu honebně-právním souvislé, 
:spolu sčítány býti nemohou za účelem konstituování honitby 
společenské. O tom viz níže § 11. 
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Naproti tomu nelze v jedno území samostatné 
honiby spojovati pozemky, které leží v obvodu plat
no~ti honebního zákona pro království České, tedy 
v Cechách ležící, s pozemky mimo obvod platnosti to
hoto honebního zákona ležícími. 51) 

Totéž platí i o pozemcích, které na hranicích krá-o 
lovství Českého , avšak již v území pruském, saském 
nebo bavorském leží, byť i jednomu vlastníků patřily 
a ve smyslu honebněprávním byly souvislými. 52) 

Samostatné vykonávání myslivosti na vlastních 
11 S hektaru (200 jiter) měřících souvisl)Tch pozemcích 
jest právem držitele pozemku těchto; týž na tomto 
vlastním honebním území myslivost vykonávati můte 
ale nemusí. . ,. 

Týž zejména není ' povinen, aby za každých okol
ností myslivost tuto samostatně vykonával, a nelze 
mu tudíž upříti oprávnění , aby se práva na · samo
statné vykonávání myslivosti i dle okolnosti vzdal. 53} 

Držitel takového komplexu pozemku muže ted y 
svoliti, aby jeho souvislé pozemky výměru II S kektaru 

51) NedQsáhne-li výměra pozemků jednomu vlastníku pa
třících a. v Cechách ležících v jich souvis losti 115 hektarů~ 
nelze k mm za účelem konstituování samostatného honebního 
území připočítávati výměru sousedních pozemků témuž vlast
níku patřících a s pozemky v éechách ležícími souvislé ale 
na Moravě (Horních a Dol. Rakousích) ležící. Srv. r. spráy. 
soudu ze dne 12. května 1893 čís. 1678. B. sv. 17. čÍs . - 7258. c. , 

52) Oprávnění k vykonávání myslivosti sluší dle zákonů 
territorialních posuzovati. S rv. nahoře § 1. 

53) Sr. r. s práv; soudu ze dne 1. června 1889 čís. 1732. 
B. sv .. 13. ČÍS. 4722. C. Oprávnění toto jest též výronem z práva 
v~astmck~ho k půdě vyplývajícím (viz § 3. odst. 5.); § 362. 
vRevob. zak. obč. dává vlastníku veci právo, aby věcí jemu 
patrící dle vůle své vládl, ji užíval nebo bez užitku nechal. 

lest však požadavk em honební policie, aby právo ho
nebm bylo vykonáváno, a proto musí honební území, na 
k~er~m vlas.tník jeho k vykonávání honitby samostatně opráv
neny myslIvost vykonávati nechce, přikázáno býti jinému 
subjektu, který by na něm my slivost vykonával. Není však 
d?voleno.: .. a.?y- , ú~en lÍ honebn~ bez přikázání k jiné honitbě 
zustalo, clll Jlny ml slovy : myshvost nesmí nechána býti ladem 
ležeti. Srv. též r. správ. sougu ze dne 12. července 1889 
čís. 2272. B. sv. 13. čís. 4812. C. • 
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(200 jiter) mající ku společenské honitbě osady, v jejíž 
obvodu pozemky tyto leží , připojeny byly, a aby na 
nich místo něho vykonávalo myslivost honební spole
čenstvo; dohlédací úřadové nejsou oprávněni proti vuli 
vlastníka souvislých pozemku výměru 11 S hektaru 
(200 jiter) majících Z. moci úřední ustanoviti , aby vlastník 
jich na nich samostatnou honitbu zřídil. 54) 

Jakmile při některé (fysické nebo právní) osobě 
nastanou podmínky , za kterých táž na svých po
zemcích samostatně vykonávati muže právo myslivosti , 
buď že výměra souvisl)Tch pozemku jednomu vlastníku 
patřících přikoupením pozemku cizích, dědictvím neb 
i jinak, nabude zákonem předepsané minimální vý
měry 11 S hektarů (200 jiter), nebo že nebývalá dříve 
souvislost pozemku jednomu držiteli patřících nyní do
cílena byla, 55) muže držitel těchto pozemku ihned žá
dati, aby pozemky jeho zákonité podmínky nyní vy
kazující v samostatnou jeho (vlastní) honitbu byly kon
s tituovány. 56) V tomto případ ě ustoupiti musí tomuto 
z vlastnického práva k pozemkům plynoucímu právu 
na samostatné vykonávání honitby právo společenstva 
honebního na podpurné pojetí pozemků těchto do území 
společenské honitby, ano i právo pachtéře honitby na 
pozemky tyto se vztahující. 57) . 

54) Srv. r. správ. §oudu ze dne 1. června 1889 čís. 1732. 
B. sv. 13. ČÍS. 4722. C. Naproti tomu uznal správní ysoud 
v r. ze dne 3. června 1885 čís. 1506. B. sv. 9. čís. 2592. c., že 
v lastník samostatné honitby nemůže žádati, aby území jeho 
samostatné honitby s územím souserlní společenské honitby 
spojeno bylo a .odůvodňuje nález svůj tím:, že, ač v lastník 
práva honebního jako jiného oprávnění z práva vlastnického 
plynoucího užíti může, ale nemusí, přece nemůže se vzdáti 
práva honebního s tím účinkem, aby povinnosti z práva ho · 
nebního pro něho vyplývající za něho jiný vykonával. 

Vychodiskem z tohoto sporu jest ustanovení § 21. honeb. z. 
Viz níže § 22. o arrondování honebních územÍ. 

55) lm př. přikoupením cizího pozemku dva komplexy 
honebních pozemků jednomu vlastníku patřících dělícího, tak 
že pl"ikoupením tímto oba komplexy pozemků nyní ve smyslu 
honebního práva souvislými se staly. 

56) Srv. r. správ. sOl]du ze dne 3. března 1878 čís. 205. 
B. sv. 2. čís. 223. mimo C. 

57) Srv. r. správ. souydu ze dne 20. října 1882 čís. 2025. 
B. sv. 6. čís . 1532. mimo c., ze dne 16. dubna 1885 Cís. 1062. 
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Konstituování samostatné čili vlastní honitby pro
vede, se i tenkráte, kdyby následkem vyloučení po
zemků k území takto zřízené samostatné čiji vlastní 
hon.itby přikázaných z území společenské honitby toto 
(totiž území společenské honitby) pod zákonitou mini
mální vým~ru 115 hektarů (200 ji~er) kleslo. 58) 

Totéž nastane i ve příčině jednotlivých 'pozemku 
vlastníku · samostatné honitby patřících, avšak za en
klávu jiného honebního území 59) prohlášených, ohledně 
kterých třebas dodatečně souvislost s ostatni plochou 
samostatné honitby vlastníkovy nastala . 60) 

Avšak duvody policie honební vyžadují, aby vy_O 
konávání práva vlastníkova ku . samostatnému provo
zování myslivosti na jeho pozemcích nenastalo ihned, 
nýbrž aby započalo teprvé počátkem nejblíže příštího 
honebního ob~lobí, totiž teprvé od 1. února nejblíže 
příštího roku. 61) 

Žádost za přiznání práva ku samostatnému vyko
návání práva myslivosti podati jest k honebnímu vý-

B· sv. 9. čís. 2507, C. a ze dne 24. listopadu 1900 čís. 8087. 
B. sv. 24. čís. 14840. C. a j. v. 

58) a tím tato společenská honitba podmínky pro svou 
samostatnou existenci ztratila. Srv. r. správ. soudu ze dne 
28. září 1878 čís. 1522. B. sv. 2. čís. 322. C. 

S územím takto ze spo lečenské honitby zbylým naloží 
se dále dle § 5. honeb. z. 

59) a to ať honebního území společenského či li jiného 
(jiné osobě pati'íciho) vlastního čili samostatného honebního 
území. 

60) Srv. r. správ. souvdu ze dne 20. února 1897 čís. 665. 
B. sv. 21. d. I, čís. 10420. C. 

61) V tomto případě zůstanou pozemky jednomu vlastníku 
patřící a v jich souvislosti výměru 115 hěktarů mající i vzdor 
tomu, že by vlastníkovo právo ku samostatnému vykonávání 
myslivosti na nich se strany příslušných úřadů právoplatně 
bylo uznáno, přece až do 1. února nejblíže příštího honebního 
roku součástí společenské honitby, a jest společenstvo honební, 
a pokud se týče, pachtéř práva honebního vzdor uznanému 
právu vlastníkovu ku samostatnému vykonávání myslivosti 
oprávněno, až do prvního února nejblíže příštího roku na 
pozemcích těchto myslivost vykonávati, aniž by za to vlastník 
pozemků těchto (mimo obvyklou náhradu škod zvěří neb 
honbou učiněných) jinaké náhrady požadovati mohl. (§§ 17. 
a 18. honeb. z.) 
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boru, v jehož honebním území pozemky, o které se 
jedná, leží , a honební výbor má v té příčině další za
řídi ti. 62) . 

Zdráhal-li by se honební výbor oprávněné žádosti 
vlastníka pozemků těchto za uznání práva ku samo
s tatnému vykonávání myslivosti vyhověti, pak nezbude, 
leč oznámení o tom . učiniti okresnímu výboru, v jehož 
obvodu honební území, o které se jedná, ležÍ, 

Okresní výbor žádost prozkoumá, dle okolností 
vyšetří, zda-li zákonité podmínky 63) tu jsou, a učiní 
pak rozhounutí, které v písemném vyhotoveni, jak ža
dateli , tak i súčastněnému společenstvu honebnímu 
doručí. 

Je-li území, ve příčině kterého jeho vlastník za 
uznání práva ku samostatnému vykonávání myslivosti 
žádati míní, enklá'\'ou jiné samostatné· či vlastní honitby, 
pak jest žádost za uznání práva tohoto podati ihned 
okresnímu výboru, 64) který dle zásad nahoře uvede
ných si bude počínati. 

Proti rozhodnutí okresního výboru přísluší právo 
stížnosti ku zemskému v}Tboru pro království Ceské 
a to jak žadateli, 65) nebylo-li žádosti jeho za uznání 
práva ku samostatnému vykonávání myslivosti na jeho 
pozemcích vyhověno, tak i odpurci téhož,66) bylo-li 

62) Srv. r. správ. soudu ze dne 28. září 1878 čís. 1522. 
B. sv. 2. čís. 322. \ ,., kdež pouhé oznámení stavu věci honeb
nímu výboru shledáno postačitelným. 

63) totiž, zda· li pozemky, o které se jedná, nyní zákonitou 
výměru 115 hektarů (200 jiter) mají, a zda-li tu souvislost 
pozemků ye smyslu honebněprávním nyní jest a t. d., což po 
případu i šetřením na místě samém za při brání účastníků 
zjistiti se může. 

64) ježto zde žádného honebního výboru není. 
65) Každý z držitelů (tedy i spoluvlastník a spoludržitel) 

komplexu pozemků zákonitou výměru majících jest legitimován 
ku podání žádosti za uznání práva ku samostatnému vy koná
vání myslivosti. Srv. r. správ. soudu ze dne v8. listopadu 1894 
čís. 4134. B. sv. 18., d. II. ČÍS. 8147. mimo C. Týž jest také 
oprávněn podati další stížnosti ku vyšším samosprávným 
úřadúm, ano i ku stížnostem ku správnímu dvoru soudnímu. 

66) Odpůrcem jest zde h<!mební společenstvo, z jehož 
okrsku pozemky :žadatelovy vyloučeny a v samostatnou ho
nitbu konstituovány býti mají, nebo vlastník samostatné ho-
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žadateli právo k samostatnému 'vykonávání myslivosti 
a k vyloučení pozemků jeho z území společenské ho
nitby přiznáno. 

Okresní i zemský výbor mají Z úřední povinnosti 
zkoumati, jsou-li tu podmínky pro zřízení samostatné 
honitby zákonem vyžadované, 67) a mohou naříditi vy
šetření okolností pro rozhodnutí dfIležitých i 'tenkráte, 
kdyby žadatel nebo jeho ódpůrcové důkazú o těchto 
okolnostech ani nenabízeli. 

Rozhodnutí těchto úřadů nemůže býti vyneseno 
dle volného jich uvážení, nýbrž přesně dle ustanovení 

, zákona honebního, a, shledají-li úřady tyto, že isou tu 
podmínky zákonem pro zřízení samostatné honitby ve 
vlastním honebním území a pro vyloučení tohoto ho
nebního území z území spole_čenské honitby, pak úřady' 
tyto žádosti za zřízení samostatné honitby vyhoví, a 
to nehle.dě k tomu, zda-li zřízení samostatné honitby 
pro homtbu společenskou nějakých . nepříznivých ná
sledků míti může čili nic, a to i tenkráte, kdyby ná
sledkem vyloučení p.ozemků ku nově zřízenu b}Tti mající 
samostatné honitbě patřících dosavadní společenská 
honitba jako taková vůbec po právu existovati pře
stala. 68) 

Rozhodnutí úřadů správních ve příčině uznání 
vlastníkova práva ku zřízení samostatné čili vlastní 
honitby má, jak již z předu bylo uvedeno, ráz dekla
ratorní; právo ku konstituování samos tatné honitby 
plyne při splnění zákonem ' předepsaných podmínek ze 
zákona sama, a správní úřady povolujíce žadateli zří
:ení s~mo~tatné honitby pou-z:e uznávají, že jsou při 
zadateh a Jeho pozemcích podminky zákonem ku zří
zení samostatné honitby vyžadované - rozhodnutí ta 

nitby, z. jehož honebního území pozemky, ve příčině jichž se 
o ,k~)llst1.t!l0vání nové samostatné honitby jedná, vyloučeny 
by tI map. 

Pac.:h.tér společenské honitby odpůrcem tímto není, a není 
tudy legitimován ku stížnostem proti dotyčným rozhódnutím. 

67) Srv. r. správ. soudu ze dne 28. listopadu 1901 čís. 
8852. B. sv. 25. čís, 668. Tyroly. 

68) Srv. r . spr{lv. soudu ze dne 28. září 1878 čís. 1522. 
B . sv. 2. čís. 322. C. 

\ 
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však nemají rázu konstitutivního, totiž takového, že 
by jimi právo ku samostatnému vykonávání právo 
myslivosti zřízeno bylo. 

B. Honitba společenská. 

§ 11. Podmínky pro zřízení honitby společenské. 

Jak z předu uvedeno, jest samostatné vykonávání 
práva myslivosti vlastníkem pozemků pravidlem, vůči 
kterému každý jinak}T 1) způsob vykonávání myslivosti 
jest v:vjimkou, jejíž zákonem vyžadované podmínky 
tudy přesně (striktně) vykládati sluší. 2) . 

Proto stanoví § 4. honeb. z. , že ve všelikých jiných 
případnostech činí veškeří držitelé pozemků některé 
osady (§ 107. zřízení obecního z r. 1864), když mají 
jejich souvislé pozemky výměry alespoň 115 hektarů 
(200 jiter), společenstvo honební, kteréž má za pod
mínek zákonem honebním (§ 6.) ustanovených právo 
vykonávati na svých pozemcích právo myslivosti. 

Osadou 3) ve smyslu § 4. honeb. z. rozuměti sluší 
-část obvodu místní obce uprostřed obce s právní sa-

1) ku př. přidělení pozemků ku honitbě společenské, pro
hlášení jistého komplexu pozemků za enklávu jiného honeb
ního území atd. 

2) Tak vyslovil správní soud ,:e svém r. ze dne 11. května 
1882 čís. 1017. B. sv. 6. čís. 1405. c., že ku spo lečenské ho
nitbě přikázatí jest dle § 4. honeb. z. všecky ony pozemky, 
kteréž ne!';padají ani pod ustanovení § 2. (o dokonale a trvale 
-oh ražených pozemcích), ani pod předpis § 3. honeb. z. (o po
'zemcích ku samostatnému vykonávání honitby vlastníkem 
oprávněných). 

Předpis § 4. honeb. z. jest dle r. spr4,v. soudu ze dne 
'9. června 1882 čís. 1182. B. sv. 6. čís. 1437. C. toliko podpůrný 
(suppletorní), platící toliko pro případy, ve kterých podmínek 
pro zřízení samostatné honitby v §§ 2. a 3. honeb. z. vyža
,dovaných není. 

3) německy: "die Ortschaft". R. správ. sou<!u ze dne ' 
ll. listopadu 1898 Č. 6001. B. sv. 22. čís . 12140. C. definuje 
,osadu jako určitý topografický obvod více u sebe ležících 
kolem jistého bodu seskupených nemovitostí s pozemky 
k usedlostem těmto patřícími. 
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mostatností ustanovené, tedy t. zv. místní obec čili 
osadu, ano i část míst (vsi částečné) ve smyslu § 107. 
obecního zřízení pro království České na rozdíl od 
politické (katastrální) obce 4), k jejímuž obvodu i více 
osad náležeti může. 5) I samota můze býti osadou ve 
smyslu honebního zákona. 6) 

Osada ve smyslu § 107. obec. ' zříz. nemá z pra~ 
vidla žádných určitých hraniC, 6) nýbrž jest to pouze 
místní spojení více usedlostí na jistém bodě obecního 
území ležících. 7) 

4) německy: "die. Ortsgemeinde". Cís. patent ze dne 
7. března 1849 čís. 154. říš. z. a min:ist. nařízení ze dne 10. září 
1849 čís. 386. říš. z. jeho výklad podávající prohlásily vyko
návání honitby, a pokud se týče, pronájem její za záležitost 
obce (politické), kdežto § 4. českého . honebního zákona při
kázal vykonávání honitby na pozemcích osady společenstvu 
honebnímu. 

Dr. Prokop Bílek ve svém článku "Některé myšlenky 
k opravě zákona honebního" uveřejněném v časopise "Lovecký 
obzor", ročník IX. čís. 5. navrhu je, aby honební společenstvo 
tvořili \'šichni účastníci obce katastrální. 

5) Právě z citace § 101. obec. zříz. v § 4. honeb. z. jde 
na jevo, že zákon tím chtěl vysloviti, že území společenské 
honitby nemá se tvořiti dle katastrálních (politickýdz) obcí, 
nýbrž d le osad, či l i obcí místnídz. Srv. r. SPTáv. sondu ze dne 
26. října 1882 čís. 2063. B. sv. 6. čís. 1539. C. Dle vykládacího 
pravidla § 6. všeob. zák. obč. má se každé ustanovení zákona 
vykládati především dle vlastního významu slov v zákoně 
užitých; též se nedá mysliti, že by byl zákonodárce řekl 
"osada", kdyby byl chtěl říci "obec (politická)" neb "obec 
katastrální". K tomuto výkladu vede nejen doslovné znění 
zákona a souvislost zákonných ustanovení; jelikož, musí-li se 
přiřknouti právo k samostatnému vykonávání myslivosti také 
jednotlivému držiteli pozemkú, který se může vykázati držením 
souvislého komplexu pozemků ve výměře nejméně '115 he
ktarů, nemůže právo toto odepřeno býti ani osadám, které 
jsou jaksi uprostřed mezi jednotlivcem a obcí politickou. Srv. 
t. správ. soudu ze dne 26. ledna 1883 čís. 61. B. sv. 7. čís. 164&. 
c. a ze dne 19. března 1885 čÍs. 613. B. sv. 9. čís . 2461. C. 

6) Srv. r. správ. s~)Udu ze dne 15. července 1887 čís. 1199. 
B. sv. 11. čís. 3648. C ač osada určité hranice také míti 
může, kde pro dotyčnou osadu zvláštní kniha pozemková 
jest zřízena. Jako ku př. má osada Hrachoviště zvláštní knihu 
pozemkovou, jest ale spojena s obcí Hvozdeckou v jednu po
litickou obec. 

7) Srv. r. správ. ysoudu ze dne 21. ledna 1899 čís. 502. 
B. sv. 23. čís. 12421. C. 
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Nedostatek katastrálních neb úřadem zjištěných 
hranic pozemků jisté osady nemá pro otázku zřízení 
společenské honitby významu, ježto takovéhoto ohra
ničení honební lákon nevyžaduje. 8) 

Které momenty pro pnsouzení okolností, zda-li 
zde "osada" ve smyslu § 4. honeb. z. jest, rozhodnými 
'býti mají, zákon neustanovil. Správní soud poukazuje 
v té· příčině ku momentům povšimnutí · hodným: ku 
zvláštnímu jménu osady (na rozdíl od jména politické 
obce, ku př. obec VelkA Víska s osadou Tíhava, nebo 
obec Hvozdec s osadou M:..-iník), ku zvláštnímu uve
dení osady v repertoriu míst v kráiovsiví Českém, zvlášt
nímu sčítáhí, ku místně viditelně rozdílné poloze atd. 9) 

Při ustavení společenské honitby lze toliko na 
ohraničení jednotlivých osad toho času po právu stá
vající zřetel vzíti. 10j 

Aby osada ve smyslu honebního zákona měla své 
zvláštní jméno, své zvláštní jmění a své zvláštní za
stoupení, ll) neb aby měla svůj zvláštní, ohraničený 
obvod, 12) se při zřizování společGnské honitby nevy
žaduje. 

Právo k samostatnému vykonávání myslivosti ne
náleží však osadě jako takové, La) nýbrž náleží veške
rosti usedlíků v osadě bydlících, 14) a to jen tehdy a 

8) Srv. r. správ.y soudu ze dne 28. června 1889 čís. 2255. 
B. sv. 13. čís. 4778. C. 

9) Srv. r. správ. y soudu ze dne 6. května 1891 čís. 1660. 
B. sv. 15. čís . 5944. c., ze dne 28. června 1889 čís . 2255. B. 
sv. 13. čís. 4778. C, ze dne 23. září 1891 čís. 3019. B. sv. 15. 
čís. 6123. Č. a j. y. 

10) Na rozdělení některé obce na více samostatných osad, 
které tf'prvé v budoucnosti státi se má, zřetele vzíti nelze. 
Srv. r. správ.y soudu ze dne 18. října 1889 čís. 3336. B. sv. 
13. čís. 4888. C. 

11) Srv. r. správ. soudu ze dne 26. ledna 1883 čís. 61. B. 
sv. 7. čis. y1642. C, ze dne 19. března 1885 čís. b13. B. sv. 9. 
ČÍS. Z4.61. c., ze dne 6. května 1891 čís. 1660. B. sv. 15. ós. 
5944. C a j. v. 

12) německy: "das Ortsgebiet." 
13) jako nějaké právnické osobě. . 
14) jinak: "usedlých", t. j. těch, kteří v osadě , o kterou 

jde, drží dúm: Němec1{y: "den in der Ortschaft behausten 
Besitzern der daselbst gelegenen Realitaten". Srv. r. spráy. 
soudu ze dne 26. října 1882 čÍs. 2063. B. sv. 6. ČÍs. · 1539. c., 
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potud, pokud jich souvislé pozemky výměru 11 S hek-
taru (200 jiter) mají. _ 

Toliko pozemky usedlíku v osadě bydlícím do 
výměry 11 S hektaru (200 jiter). k ustavení společenské 
honitby potřebné čítati se mohou , Hí) a to také tenkráte, 
patří-li pozemky ty právnickým osobám, na př. obci 
{politické), místní obci čili osadě vé smyslu § 107. ob: 
zříz., 16) faře, 17) řádu, záduší, atd., jen když sídlo do
tyčné právnické osoby nalézá .se v obvodu osady, pro 
kterou společenská honitba zříditi se má. 17) 

Naproti tomu do výměry 11 S hektarů (200 jiter) 
k ustavení společenské honitby potřebné čítati nelze: 

1. pozemky sice v obvodu osady ležící, avšak 
-osadníkům v jiné osadě bydlícím patřící; 18) 

ze dne 12. listoparlu 1891 čís. 3071. B. sv. 15. čís. 6241. Č., ze 
-dne 9. února 1893 čís. 52. B. sv. 17. čís. 7072 '-' o a j. v. Ježto 
osada taková z pravidla žádných znatelných hranic nemá, 
jest pro přikázání pozemků ku společenské honitbě rozhodným 
toliko subjektivní moment § 4. honeb. z. 

Odborné kruhy domáhají se toho, aby k ustavení spo
lečenské honitby zákonem žádána byla nejméně dvojnásobná 
nejnižší výměra než dnes. 

15) Srv. r. spráy. soudu ze dne 26. října 1882 čís. 2063. 
B. sv. 6. čís. 1539 C. a ze dne 6. května 1891 čís. 1660. B. 
sv. 15. čís. 5944. Č. 

16) Srv. r. správ,; soudu ze dne 6. května 1891 čís. 1660. 
B. sv. 15. čís. 5944. C. . 

17) Srv. r. spráy. soudu ze dne 23. listopadu 1883 čís. 2678. 
B. sv. 7. čís. 1922. C. Leží-li však sídlo právnické osoby, tedy 
obce, fary, obročí, mimo obvod osady, pak naložiti jest s po
zemky těchto právnických osob jako s pozemky cizími, nelze 
jich tudíž do výměry k ustavení společenské honitby potřebné 

,čítati. Tak ku př. pozemky děkanství Hořovickému patřící 
v osadě Mrtník ležící nelze do výměry 115 hektarů k ustavení 
'společenské honitby osady Mrtnické čítati. 

18) Rolník, který v osadě, o kterou se jedná, usedlosti 
nemá, ani tamtéž nebydlí, nemůže mezi usedlíky osady po
,čítán býti, t.ak jako pozemky, při nichž onoho kriteria, totiž ' 
příslušnosti k usedlosti osady, není, objektivně k osadě ne
patří, byt i místně s územím osady souvisely. Rozhoduje tudy 
zde subjektivní moment usedlictví, a pokud se týče držby 
usedlostt v osadě. Srv. r. spráy. soudu ze dne 21. Jedna 1899 
-čís. 502. B. sv. 23. čís. 12421. C. 

Pozemky takové přiděliti se mohou honebnímu území 
osady sousední, v níž vlastník jich bydlí, ač-li jsou s územím 
honitby této osady honebněprávně souvislé. Srv. r. správ. 
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2. zastavené plochy (stavební parcely) a pozemky 
ohražené (dokonale a trvale). 19) 

3. veřejné cesty a silnice, místní prostory, návse,. 
náměstí, veřejné tratě , veřejné sady, též veřejné po
toky a řeky, 20) železniční tratě, nádraží , a to, jak ohra
žená, tak i neohražená; 21) 

4. hřbitovy všech vyznání, ohražené i neohražené 
(viz nahoře § 6.); 

S. pozemky, kteréž sice některému osadníku 
v osadě bydlícímu patří, ale k vlastní (samostatné) 
honitbě téhož náleží, 22) a 

soudu ze dne 22. září 1880 čís. 1515. B. sv. 4. čís. 863. Č., ze 
dne 12. listopadu 1891 čís. 3071. B. sv. 15. čís. 624J. L., ze 
dne 16. listopadu 1891 čís. 566. B. sv. 15. čís. 6249. C. a j. v. 

Tímto přidělením pozemků do honitby společenské ne
stává se osoba vosadě nebydlící také členem honebního spo
lečenstva, ač na užitcích honitby společ.enské oprávněna jest 
podílu bráti. 

19) ku př. ohražené dvory, zahrady, obory atd., ježto na 
pozemcích trvale a dokonale ohražených dle § 3. honeb. z. 
náleží právo vykonávati myslivost jich vlastníku nehledě k jich 
výměře. Srv. r. správ. soudu ze dne 22. září 1880 čís. 1515. 
B. sv. 4. čjs.~863. c., ze dne 9. června 1882 čís. 1182. B. sv. 
Q. čÍs. 1437. c., ze dne 2. října 1885 čís. 2489. B. sv. 9. čís. 27Q3. 
c., ze 19. března 1897 čís. 862. B. sV. 21. d. 1. čís. 10524. (,., 
ze dne 5. ledna 1895 čís. 4073. B. sV. 19. d. 1. čís. 8300. C
a j. v. Naproti tomu pozemky nedokonalým a přístup zvěře 
dopouštějícím ohražením opatřené (bažantnice) spojitost spo
lečenské honitby nepřerušují. Srv. r. správ. soudu ze dne 
15. září 1881 čís. 1484. B. sv. 5. čís. 1153. Horní Rakousy. 

20) Pozemky tyto jsouce v.eřejnými nepatří nikomu do 
vlastnictví soukromého, a nelze tudy o nich říci, že by osad
níkům určité osady patřily, a mimo to zákon ustanovením 
§ 2. odst. 3.) honeb. z. jasně na jevo dal, že pozemky takové 
nemohou za části honebního území vůbec (ať honitby samo
statné . nebo společenské) považovány býti. Srv. r. správ. 
soudu ze dne 22. září 1880 čís. 1515. B. sv. 4. čÍs. 863. C. 

21) nikoliv však příkopy podél železniční tratě jdoucí. 
nebo k dobývání stavebních hmot používané. Srv. r. nej
vyššího soudu ze dne 20. března 1890 ČÍS. 2931. ve sbírce 
Linksově "Rechtssprechung", sv. 5. čís. 1552. Avšak ani tyto 
pozemky nebude lze do výměry 115 hektarů čítati, ježto bude 
při ~nich asi [ často scházeti moment usedlictvÍ jich vlastníka 
v osadě. 

22) Srv. r. spráy. soudu ze dne 11. května 1882 čís. 1017. 
B. sv. 6. čÍs . 1405. c., ze dne 9. června 1882 čís. 1182. B. sv. 
6. čís. 14~7. C. a ze dne 22. září 1880 čís. 1515. B. sv. 4. 
čís. 863. C. 
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6. pozemky s ostatními honebními pozemky ne
souvislé. 23) 

Do obvodu společenské honitby patřiti mohou' to
liko pozemky jedné osady; obvod společenské ho
nitbv na svazku osadním založené nemůže se přes 
hraňice jedné osady, tedy na pozemky mimo hranice 
osady ležící, rozprostírati. 24) Mají-li pro tož osadníci 
jedné osady mimo pozemky v obvodu této osady 
položené též jiné pozemky · v obvodu jiné sousední 

l osady ležící, avšak s pozemky oněmi souvislé, ne
mohou rozlohy těchto, byf i souvislých pozemků za 
účelem zřízení společenské honitby sčítány býti 25), a 
to ani tenkráte , kdyby pozemky tyto v knize pozem
kové k usedlostem dotyčných osadníků byly připsány. 

Předpis § 4. honeb. z. jest rázu rozkazovacího 
a nedopouští výkladu, že by také osadníci politické 
obce . (na rozdíl od "osady" čili "obce místní" ve 
smyslu § 107. obec. zříz . ) neb osadníci více osad 
v jednu politickou obec spojených za zřízení spole
čenské honitby a honebního společenstva žádati mohli, 
a nemůže také žádost taková o předpis . § 21. honeb. 
z. se opírati, ježto tento předpis nemá za účel honební 
území ~kládáním hraničících komplexů pozemků teprvé 
tvořiti, nýbrž prohlašuje za přípustné toliko arrondo
vání a skládání honebních území již stávajících. 26) 

23) Srv. r. správ", soudu ze dne 3. června 1887 čís. 1581. 
B. sv. 11. čís. 3565. C. 

24) Srv. r. správ. soydu ze dne 18. ledna 1894 čís. 266. 
B. sv 18. d. 1. čís . 7664. C. a ze dne 31. března 1887 čís. 509. 
B. sv ~ 11. č í s. 3~66. Č. 

25) Osadníci osady 8ěchčin mají v ob~ odu sousední obce 
Hostomické pozemky. Rozloha pozemků v osadě Běchčínské 
ležících měřila 167 jiter; aby osadníci Běchčínští společenské 
honitby dosáhli, žádali, aby výměra 70 jiter jich pozemků 
v sousední obci Hostomické ležících k výměře jich pozemků 
v Běchčíně ležících připočítána byla. Okresní v)'bor v Hořo
vicích žádosti osadníků Běchčínských za ustavení společenské 
honitby vyhověl, zemský výbor však rozhodnutí toto zrušil 
a správní soud r. sVÝvm ze dne 10. listopadu 1899 čís. 8898. 
B. sv. 23. čís. 13348. C. stížnost osadníků Běchčínských do 
tohoto rozhodnutí podanou zamítl. 

26) Srv. r. správ. sOl!du ze dne 9. ledna 1896 čís. 192. 
B. sv. 20. díl 1. čís. 9211. C. To plyne nejen ze slovného znění 
§ 21. honeb. z., ale i ze zařadění tohoto předpisu v honeb. z., 
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Jak po honebním právu naložiti jest s pozemky 
osadníků jisté osady, jichž souvislá rozloha výměry 
115 hektarů (200 iiter) nedosahuje, o tom pojednáno 
bude níže. Viz § 21. 

Aby pozemky usedlíků v jedné osadě bydlících 
tvořiti mohly dle § 4. honeb. z. společenskou honitbu, 
potřebí jest dále nezbytně, aby všecky tyto pozemky 
do minimální výměry 115 he)darů (200 jiter) čítané 
byly ve smyslu honebněpr.ávním souvislými. 

Podmínky, za kterých lze pozemky považovati za 
souvislé ve smyslu honebněprávním, jsou tytéž, Jako 
při honbě vlastní (samostatné), pročež zde pouze na 
výklady v té příčině v § 10. nahoře uvedené 08kázati 
sluší. 

Zde však sluší k výkladům oněm zvláště podot
knouti, že souvislost pozemků, jež se ku společenské 
honitbě jisté osady zabrati mají, přerusují také po
zemky, které patří osadníkům v jiné osadě bydlícím, 
pak pozemky tvořící soqčást některé vlastní (samo
statné) honitby, tedy vesměs pozemky, kferé vůči po
zemkům osadníků této osady ve smyslu honebního 
práva .isou pozemky cizími. 

Jakmile úřady ku dohledu nad vykonáváním my
slivosti povolané (jakýmkoliv způsobem) zvědí, že 
společenská honitba podmínkám v § 4. honeb. z. sta
noveným již neodpovídá (buď že nemá, nebo již pů
vodně neměla výměry 115 hektarů, nebo že výměra 
tato skutečnostmi později nastalými pod toto minimum 
sklesla), má povinnost z moci úřední okolnosti tyto 
zjistiti a další dle § 5. honeb. z. zaříditi. 27) 

ježto kdyby byl zákon v § 21. zamýšlel skládáním pozemků 
honební území tvořiti, byl by tento § 21. zařadil ihned za § 4. 
honeb. z., což se však nestalo. 

27) tedy společenskou honitbu i honební spo lečenstvo 
zrušiti a honební území některému ze sousedních honebních 
území jako enklávu dle § 5. honeb. z. přikázati a to bez ohledu 
na stávající ještě propachtování společenské honitby. Srv. r. 
správ· v soudu ze dne 26. února 1891 čís. 463. B. sv. 15. čís. 
5783. C. . 
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§ 12. Společenstvo honební. 

Společenstvo honební (neb~ jinak "honební druž~ 
stvo") tvoří veškerost usedlíku Jedné osady pozemky 
k území společenské honitby majících bez rozdílu vý
měry jich pozemku. 1) 

Ku společenstvu honebniml:l náleží tedy .všichni 
držitelé pozemků do území společenské homtby pa
třících, ať to jsou osoby ' fysické n~bo právní 2), . vlevn 
mají-li osoby ty v osadě, o kterou Jde, své bydhste . 

Ku společenstvu honebnímu však ne~atří ~~ži~elé 
pozemku sice do území společenské. homtby p~lkaza
ných, kteří však v osadě, o kterou Jde, ?eb,Ydh,. pa~ 
vlastníci pozemku dokonale a trvale ohrazenych, ]akoz 
i vlastníci pozemku území vlastní čili samostatné ho
nitby tvořících 3) 4) leč ve příčině pozemku, které 
s územím vlastní' čÚi samostatné honitby nesouvisí a 
následkem toho k území společenské honitby byly 
přikázány, avšak pod podmínkou, že vlast~ík vlast~í 
čili samostatné honitby v osadě, o kterou Jde, bydlI. 

Společenstvo honební jest sdružením veřejno- ' 

1) Dle § 11. honeb. z. má při volb~ do ,honebního výbor,?, 
i ten společník honitby jeden hlas, k,tery ma pozemek s m~nsl 
výměrou než 4 hektary. Srv. r'~,sprav. so~udu ze dne 3. listo
padu 1887 čís. 2333. B. sv. 11. CIS. 3738. C~, " . 

2) tedy i obec,. fara, záduší, nadace, rady ~ t. ~., ~aJI-l~ 
pozemky v osadě ležící, a mají-li té~ v osade sv~. uredOl 
sídlo. Srv. r. správ.~soudu ze dne 23. listopadu 1883 CIS. 2678. 
B. sv. 7. čís. 1922. C. Ve příčině obcí viz r. správ::. soudu z~ 
dne 3. února 1900 čís. 771. B. sv. 24. čís. 13722. C. \....lenstv1 
ve společenstvu honebním se pozbývá YJstěhov~?ím ' se 
z osady. Srv. r. spráy. soudu ze dne 30. 7.an~ 1899 ~IS. 7~65. 
B. sv. 23. čís. 13173. C. Jak v pozn. 4. § 11. techto uvah Jest . 
uvedeno, navrhuje Dr. Prokop Bílek v článku ."Někte.ré my
šlenky k opravě zákona honebního", a~y ,honebm spolecenstvo 
tvořili všichni účastníci obce katastralnt. 

3) Srv. r. spráy. soudu ze dne 27. listopadu 1877 čís. 1546. 
B. s,v. 1. čís. 164. C. 

4) Proto vlastník pozemků k vykoná,vání, samostatn~ 
honitby oprávněný .nesmí se vol?y, do h.one~mho vybo~u pl.a~ne 
súčastniti, pokud Jeho honebm .uzeml~.z~u~obem zakoOlt}~m . 
nebylo k území společenské hor;~tby pnkazano. Sr;:. r . spray. 
soudu ze dne 12. července 1889 C1S. 2272. B. sv. 13. CIS. 4812. C. 
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právním 5), lez existuje netoliko mimo vuli, nýprž 
třebas i proti vůli všech je"ho účastníku 6), a má pp
vahu naprosto samostatnou , ~aloženuu toPko na usta
novení samého honebního zákona 7), iest veřejnou kor
porací, čehož nutnou dusledností jest, že ' 'osobnost 
společenstva honebního jest naprosto rozdílná od osob
ností jednotlivých jeho účastníků. Závazky a práva 
honebního společtnst.\ a nejsou závazky a pré;lvy jeho 
jednotlivých členu a nemuže tudíž ze závazku a povin
ností společenstva honebního proti jeho jednotlivým 
čle,num nikdy se strany věřitelu honebního společ.en
stva přímo býti nastupováno. Společenstva honební 
jsou tudy samostatnými osobami právnickými. 8) 

Jako právnická osoba muže společensyo honební 
pod svým vlastním jménem soukromých práv nabý
vati i pozbývati, svá majetková práva spravovati, zá-

5) ježto děkuje existenci svou potřebám z práva veřejného 
plynoucím, na rozdíl od útvarů společenských, jež právo 
soukromé utvořilo jako jsou: společnosti obchodní, výrobní 
společenstva a t. d., kteréž dobrovolné sdružení předpokládají. 

6) Společenstvo honební musí se konstituovati, jsou·li 
tu zákonité podmínky pro jeho ustavení i tenkráte, kdyby 
všichni jeho účastníci na tom se usnesli, že tak neučiní. 

7) V té příčině použito do slova článku zvěčnělého Dr<;l.. 
Jiřího Pražáka: "Jsou-li honební společenstva osobnostmi 
právnickými?" uveřejněného v časopise Právník 1900 str. 3.41 
a násl. 

8) Též Dr. Haerdtl ve spise svém "Grundbegriffe des 
Jagdrechtes" (Vídeň, Manz 1903) připisuje honebním společen
stvům vlastnost právnických osob. Srv. též článek Dra. Jiřího 

- Hoetzela "Právní postavení členů honebního společenstva" 
úveřejněný v Právníku 1904 str. 261. a násl. 
, Jinak rozhodl však správní soud ve svél1J. r. ze dne 
4. listopadu 1899 čís . 8722. B. sv. 23. čís. 13325. c., kteréž ve 
článku v pozn. 7. citovaném kriti cky jest posouzeno. 

Dr. P:-okop Bílek ve svém článku "Některé myšl~nky 
k opravě zákona honebního" uveřejněném v časopise "Lovecký 
obzor", ročnik IX. čís. 5. navrhuje, aby zákonem bylo vyslo
veno, že honební společenstvo jest os_obou právní, kterouž 
zastupuje tří neo<,> pětič lenný výbor, před úřady a ve sp.oreéh 
však starosta; je-li člen honebního výboru nebo starosta na 
veci účasten, jmenuj~ okresní výbor pro tu kterou věc zástupce 
s tím, že, bylo-li toho opomenuto, jest jednání neplatné. 

4 
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vazky na se bráti a z práv svých žalovati i žalovánu 
býti. 9) , ~ . 

Težto útvar honebního společenstva pravu verej-
nému náleží, jest totéž podrobeno určitým obmezením 
práva veřejného, kteráž činnost jeho. obmezuií. 

Společenstvo honehní zastupuje na venek ho
nební výbor, kterému se také doručují společenstvu 
honebnlmu určené úřední výnosy úřadů ku dohledu 
"nad vykonáváním myslivosti povolaných. Doručením 
těchto výnosů honebnímu výboru platí výnosy tyto za 
doručené i společenstvu honebnímu a s právní moc~ 
výnosů těchto nabývají výnosy tyto právní platnosb 
i vůči každému jednotlivému společníku honebního 
společenstva. Test tudy v.ěcí ho?~bního sy~l~čenstva, 
aby učinilo opatření, aby jednothvl spole:mcl hone~
ního společenstva o úkonech honebního vyboru a .0 vy~ 
nosech úřadů ku dohledu nad vykonáváním myslIvostI 
dle zákona povolaných zpr~veni byli. 10) 

§ 13. Honební výbor. 

Společenstvo honební zastupuje na venek, ted~ 
vůči úřadům i osobám třetím, honební výbor, ktery 
také za společenstvo honební veškerá právní jednání 
uzavírati .lest oprávněn, a který také usnesení ,honeb
ního společenstva v mezích zákonem vytknutych ve 
skutel{ uvádí (§ 12. honeb. z.). Témuž přísluší také 
spravovati právo myslivosti honebnímu společenstvu 
dle §. 6. honeb. z. náležející (§ 8. honeb. z.). 

9) Pokud společenstvo honební soukromých, práv nflbýv~" 
podléhá v té příčině předpisůmyprá~a soukro~eho. VIZ,ySPlS 
Dra. Jiřího Pražáka "Spory o pnslusnost meZI ~y~udy a urady 
správními", ll. díl, § 59. Srv. též článek Dra! Jlr.;ho ~o~tzyel~, 
"Právní postaveni členů bonf'bního společenstva uvere]neny 
v Právníku 1904 str. 261. a násl. y, 

!O) Srv. r. správ. soudu ze dne 18. dubna 1894 CIS. 1537 .. 
B. sv. 18. d. 1. čís. 7847. Č. Stížnosti k správnímu soudu 
jednotliví ~lenové h??ebního spol~čenstva co do Z?ůSO?~ 
zadání bomtby nema]1. Srv. r. sprav. soudu ze dne ~1. zar~ 
1903 čís. 7533. a článek Dra. Jiřího Hoetzela "Právní postavenI 
členů honebního společenstva" uveřejněný v Právníku 1904-
str. 261. a násl. 
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Honební výbor sestává ze tří až p'ěti ÚdťlV, které 
se ze společenstva horiebního na dobu šesti po sobě 
jdoucích let volí. 1) 

Z kolika členu honební výbor sestávati má, usta
noví před ieho volbou honební společenstvo samo, an 
honební zákon pro otázku, z kolika čleml honební vý
bor sestávati má, nižádného zvláštního 'předpisu nemá. 

Také nenj v honebním" zákoně ustanoveno, co 
státi se má, když některý člen honebního výboru před 
projitím šestiletí, na které honební v}Tbor se volí, 
zemřel, nebo vystěhováním se z osady členství ho
nebního výboru pozbyl,2) nebo dobrovolně na své 
členství honebního výboru resignoval. 

Mandát honebního výboru trvá v případě, že by 
výměra společenské honitby " sklesla pod zákonité mi
nimum 11 S hektarů (200 jiter) a že by se z příčiny 
té ku zrušení společenské honitby a ku přikázání 
území jejího ku některé súusední honitbě jako enklávy 
téhož přikročiti " mělo, až do té doby, ve které spole
čenská honitba po zákonu právoplatně existovati 
přestala. 3) 

Honební výbor zvolí ze sebe starostu. 
Honební výbor usnáší se o záležitostech jemu dle 

zákona přikázaných většinou přítomných (§ 838. všeob. 

1) a sice Z celého $polečenstva honebního, totiž z veške
rosti usedlíků jedné osady pozemky ku společenské honitbě 
patřící majících bez rozdílu výměry jich pozemků. Nepřipuštění 
usedlíků majících pozemky výměry 4 hektarú (20 měr) nedo
sahující k volbě do honebního výboru jest i tenkráte neplat
ným, když by tito k volbě nepřipuštění osadníci ve lhůtě 
snad ku reklamování práva volebního ustanovené volebního 
práva svého nereklamovali, a jest i pozdější vytýkání této 
vady dovoleno, ang obdobné užití § 18. volebního řádu do 
obcí v království Ceském na volby do honebního výboru 
není přípustným. Srv. r . správ~ soudu ze dne 3. listopadu 1887 
<';ís. 2333. B. sv. 1 L čÍs. 3738. C. 

2) Srv. r. spr4v. soudu ze dne 30. září 1899 čís. 7865. B. 
sv. 23. čís. 13173. C. 

3) Srv. r. správ.ysoudu ze dne 6. května 1887 čÍs. 1284. 
B. sv. 11. čís. 3521. C. Neodpovídalo by totiž požadavkům 
honební policie, aby honební území ponecháno bylo jen i na 
čas bez správy za zachování zákonitých předpisů zodpovědné. 

4* 
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zák. obč.) a jest , usnesením honebního výboru dřívěj
šího i honební výbor po?ději nastupující vázán. 4) 

Okresnímu a zemskému výboru náleží dle § 23. 
honeb. z. bdíti nad tím, aby předpisy v §§ 2., 4., 6., 
8. až 22. honeb. z. obsažené řádně byly prováděny, 
a jsou Už tudy oprávněni, aby usnesení honebních 
výboru uvedeným předpisum se příčící i z moci úřední 
zrušili, nemohou ale z jiný,ch důvodů (ku př. pro ne
složení účtů nebo jiné nesprávnosti v úřadování honeb
ních výborů) u vykonávání svéhu práva dohlédacího 
proti honebnímu výboru jeho rozpuštěním zakročiti. 5) 

§ 14. O volbě honebního výboru. 

Volba honebního výboru a volba jeho starosty 
jsou dva různé volební akty; protož, pokud volba 
honebního výboru úplně není provedena, nelze k volbě 
starosty honebního výboru přikročiti. 

Za provedenou však sluší považovati volba honeb
ního výboru, jakmile společenstvem honebním napřed 
ustanovený počet členů honehního výboru (3 až 5) 
jest zvolen, a pokud se týče, když po zrušení volby 
prvé volba dodatečná jest provedena. 1) 

Oprávněným voliti do honebního výboru (čili t. zv. 
aktivní právo volební) jest každý ze společníků honitby, 
tedy každý z usedlíků osady pozemky ku společenské 
honitbě patřící mající ; osoba sice pozemky takové 
mající, ale v osadě, o kterou se jedná, pebydlící aktiv
ního práva volebního do honebního výboru nemá. 2) 

, 4) Srv. r. správ.y soudu ze dne 14. července 1892 čís. 1764. 
B. sv. 16. čís. 6744. c. 
: 5) Srv. r. správ. s011du z~ dne 11. července 1896 čÍs. 
3453. B. sv. 20. d. II. čjs. 9860. C. Předpisu § 100. obecního 
zřízení pro království CE'ské proti honebnímu výboru obdobně 
použíti nelze. . . 

1) Srv. r. správ. souQ.u , ze dne 5. ledna 1895~. Čí5. 2360. ' 
B. sv. 19. d. I. čís. 8301. C. ' 

2) R. správ. syoudu ze dne 27. listopadu 1877 čís. 1546. 
B. sv. 1. čís. 164. C. vyslovilo, že toliko držba pozemků do 
společenské honitby náležejících k volbě do honebního výbo'ru. 
opravňuje; tedy velkostatkář jako vlastník samostatné honitby 
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Osoba nemající žádné držby pozemkové v. osadě, 
pro níž honební výbor voliti se má, nemá ani aktiv
ního ani passivního práva volebního. 3) 

Počet hlasů, které každý z voličů k volbě opráv
něných odevzdati může, řídí se dle rozsahu jeho 
hospodářství, totiž dle výměry jeho pozemků, v tom 
způsobu, že připadá na výměru pozemků menší než 
4 hektary (20 měr) .jeden hlas, na pozemky ve výměře 
od 4 do 8 hektarů (20 až 40 měr) dva hlasy, a tak 
dále od 4 do 4 hektarů vždy o jeden hlas více. (§ 11 . 
honeb. z.). 4) 

Nikdo z držitelů pozemků nemůže míti více než 
p olovici všech hlas-ů společenstva honebního. 5) 

Honební zákon nemá žádných předpisů o vylou
čení některé osoby z aktivního a pa~sivního práva 
volebního do honebního výboru, ti) avšak jak aktivní 
tak i passivní právo volební do honebního výboru 
.závislo jest na podmínce členství společenstva honeb-

jest k volbě do honebního výboru jen tenkráte a jen potud 
oprávněn, pokud jest též držitelem pozemků do území spole
čenské honitby pojatých. Ovšem může se vlastník samo
statné honitby práva k samostatnému vykonávání mysli-

, vosti vzdáti, což dle § 21. honeb. z. složením jeho honebního 
území s územím společenské honitby státi se může, není ale 
před právoplatným rozhodnutím o tomto složení stávajících 
honebních území oprávněn, volby do honebního výboru jako 
člen honebního společenstva se súčastniti. Srv. r. spráy. 
soudu ze dne 12. července 1889 čís. 2272. B. sv. 13. čís . 4812. C. 

3) Srv. rozhodnutí v poznámce 1. citované. 
4) Srv. r. s..oudu ze dne 21. května 1884 čís . 1125. B. 

sv. 8. čís. 2138. C. 
5) Má-li 'někdo dle výměry svých pozemků více než po-

lovici všech hlasů honebního spo lečenstva, pak se hlasy, které 
přesahují polovici všech hlasů sp0)ečenstva, při volbě do ho
nebního výboru prostě nečítají; ustanovení § 11. honeb. z. má 
patrně za účel, zameziti, aby takový držitel pozemků si ho
nební výbor dle své vůle neustanovil, ježto volba honebního 
výboru se koná dle posledního odstavce § 11. honeb. z. nad
poloviční většinou hlasů a tudy musí ku hlasům tohoto držitele 
pozemků alespoň j eště jeden z oprávněných voličů přistoupiti, 
aby volba do honebního výboru provedena býti mohla. 

6) V honebním zákoně není zvláště ustanoveno, že by 
osoba za člena honebního výboru zvolená odsouzením pro 
nějaký trestní čin mandátu svého pozbyla. Srv. r. správ;,. soudu 
ze dne 21. května 1887 čís. 1423. B. sv. 11. čís. 3545. C. 
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ního, a proto tvrditi sluší, že do honebního výboru 
volitelným (passivní právo volební) jest též jen účastník 
honebního společenstva, jakož i že Ltrátou členství 
honebního společenstva pozbývá se i aktivního i pas
sivního práv.a volebního do honebního výboru 7) 

Volbu do honebního výboru náleží říditi obecnímu 
starostovi 8) té obce, o její2 honební území se jedná, 
nebo do jejíž politického svazku dotyčná osada , o jejíž 
honitbu jde, náleží. 

Obecní starosta má před volbou zříditi volební 
seznamy, totiž má sestaviti seznam osob k volbě do 
honebního výboru oprávněných (voličů) 9) a stanoví 
v nich také, kolik hlasů každému z voliČl'l dle rozsahu 
jeho hospodářství (dle výměry jeho pozemků do území 
společenské honitby pojatých) při volbě odevzdati 
náleží. 10) 11) 

, 7) ta~ z~jména úmrtím, vystěhováním se z osady, po
zbyt1m, drzem pozemků ku společenské honitbě patřících. Srv. 
r. sprav. S0udu ze dne 30. září 1899 čís. 7865 B. sv. 23. 
čís. 13173. C. 

8) tedy ani starosta místní, ani starosta osadní a také 
ne odstupující starosta honebního výboru nejsou oprávněni 
volbu do honebního výboru říditi . 

v , 9) Do vol~bnÍch se,znamů náleží z~lnésti všechny spo
lecmky hon~bn!ho spole~enstva, a tudy 1 ty společníky, jichž 
pozemky vymery 20 mer nedosahují. Srv. r. správ. soudu 
ze dne 3. listopadu 1887 ČÍS. 2333. B. sv. 11. čís: 3738. Č., 
kt,erým bylo pro nešetření tohoto předpisu zrušeno propachto.
vam homtby z ruky honebním výborem na základě takto ne
správně sestavených voličských seznamů zvoleným usnesené. 
. ~~) ~!i .ses~avování seznamu voličů do honebního výboru 

. ]es~ p~lhhzetI tolIko ku pozemkům do území splečenské honitby 
patnc1m, va byla proto volbé;l do honebního výboru z toho dů
vodu zrusena, že při sestavování celkové výměry honebních 
poze~ků jednotl~vým účastníkům honitby patřících nebyly 
vylouceny ta kove pozemky. které součástky společenské ho
mtby netvoří, jako zahraf.ené · pozemky, cesty, silnice a t. d. 
Srv. r. správ. s01!du ze dne 21. listopadu 1890 čÍs. 3660. B. 
sv. 14. čís. 5565. C. 
. 11) v~ř.i .sesta,::ov~ní seznamu voličů do honebního výboru 
]es.~ ~e ndlÍl rozd~lemm na osady toho času skutečně již stá
Va]lC1m; na rozdelení v osady, kteréž teprvé v budoucnosti 
nastati má, zřetele vzíti nelze. Srv. r. správ. soudu ze dne 
18. října 1889 čís. 3336. B. sv. 13. čÍs. 4888. Č. 
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Byl-li by však někdo do seznamu voličů k volbě 
do honebního výboru oprávněných zapsán, který nemá 
práva voliti, nebo, byl-li kdo do seznamu voličů ne
právem zapsán s větším nebo menším počtem hlasů, 
než kolik jemu dle měřítka v · § 11. honeb. z. uvede
ného náleží, tož nečiní okolnost tato volbu na základě 
těchto , byť i np-správně sestavených seznamů voličů 
jinak (§ 9. honeb. z.) platně provedenou zmatečnou ; 
pro nesprávnosti takové lze volbu do honebního výboru 
jednou vykonanou jen tenkráte zrušiti, kdyby nespráv
nosti tyto na výsledek vykonané volby rozh,odného 
vlivu .míti mohly, totiž, kdyby ne právem do seznamu 
voličů zanesení voličové při volbě hlasy své skutečně 
byli odevzdali, a byl-li počet neprávem 'odevzdaných 
hlasů tak značný, že by při odečtení těchto hlasů 
jiný výsledek volby dle vší pravděpodobnosti nastati 
musil. 12) 

Držitel virilního hlasu v obci (§ 17. zřízení obec
ního pro království České) má právo voliti do honeb
ního výboru jedině tenkráte, je-li držitelem pozemků 
do území společenské honitby patřících dle výrn~ľy 
pozemků v § 11. honeb. z. vyznačené, a to jen pod 
podmínkou, jest·li v osadě, pro kterou honební výbor 
se má voliti, skutečně bydlí. 

. Reklamační řízení, jaké při volbách do. obecního 
zastupitelství dle volebního řádu v obcích platí, pro 
volby do honebního výboru zákonem předepsáno není, 
a také nemají vyhlášky honebního výboru lhůtu ku po
dání reklamací stanovící pražádného právního významu. 

Ku platnosti volby do honebního · výboru jest dle 
§ 9. honeb. z. potřebí: 

1. aby volba způsobem v osadě obyčejným 13) na 
14 dní vypsána byla; 

12) Srv. r. správ. soudl! ze dne 14. prosince 1895 čís. 5934. 
B. sv. 19. d. II. čís. 9125. C. 

13) to tiž způsobem obvyklým v osadě, pro kterou honební 
:výbor vo liti se má. Srv. r. správ,; soudu ze dne 30. května 1891 
ČÍS. 1938. B. sv. 15. čís. 5996. C. a ze dne 20. března 1885 
čís. 158. B. sv. 9. čís. 2465. Č. 

Který způsob rozepsání voleb do honebního výboru jest 
v osadě obvyklým, sluší v případu sporu zjistiti šetřením 
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2. aby všichni 14) údové společenstva honebního 
k volbě byli ohesláni, a 

3. aby súčastnila se volby nejméně jedna čtvrtina 
všech hlasu k volbě oprávněných, a to buď osobně 
nebo plnomocenstvím, jak ustanoveno jest řádem vo
lebním v obcích. 

Přesného zachování těchto pi'edpisu § 9. hóneb. 
z. jest ku platnosti volby do honebního výboru potřebí 
s tím účinkem, že, nebylo-li při volbě clo honebního vý
boru některého z předpisu § 9. honeb. z. šetřeno, volba 
takto do honebního výboru provedená jest (absolutně) ne
platna a jako neplatná zrušiti se má, aniž by se při 
tom dále zkoumalo, zda-li nešetření některého z uvede-

Srv. r. správ. SOU.9U ze dne 20. prosince 1893 Č ÍS. 3745. B. 
sv. 17. čÍs. 7604. C. 

Způsobové rozepsání voleb do honebniho výboru mohou 
býti různé: ku př. přibitím vyhlášky volby na místě pro vy
hlášky určeném (srv. r. sprá,: soudu ze dne 27. ledna 1888 
čís. 320. B. SY. 12. čís. 3900. C.), roznášením obecní paličky 
od domu k domu (srv. r. správ:,. soudu ze dne 20. prosince 1893 
čís. 3745. B. sv. 17. čÍs. 7604. C.), vybubnováním a t. d.; může 
také býti v některé osadě obvyklým zpravování voličů o volbě 
způsobem vícerým, ku př. přibitím vyhlásky a individuelním 
pozvánim voličů k volbě, vyhláškou a vybubnováním a t. d. 
lndividuelního pozvání voličů k volbě honebního výboru jest 
ku platnosti volby potřebí, je-li toto v osadě obvyklým, (srv. 
r. správ. s,9udu ze dne 23. května 1889 čís. 932. B. sv. 13. 
čís. 4703. C.) a v tomto případě musí i účastníci mimo osadu 
sídlící o volbě individuelně (po obecním poslu) býti zpraveni. 
Srv. r. spr@-v. soudu ze dne 30. května 1891 čís. 1938. B. sv. 15. 
čís. 5996. C,). Aby pozvání k volbě do vlastních rukou účast
níka se stalo, není potřebí; 'postačí doručení pozvání domácím 
lidem. Srv. r. správ. soud\! ze dne 19. března 1897 čis. 1625. 
B. sv. 21. d. I. čis. 10526. C.) 

Rozhodují tu však zvyklosti pro vyhlašování voleb do 
honebního výboru zachovávané, které mohou býti různé vůči 
zvyklostem při vyhlašování voleb do obecního výboru obvyk
lým. (Srv. r. správ. §oudu ze dne 30. května 1891 čís. 1938. 
B. sv: 15. čís. 5996. C.) 

Věcí osob, jichž se to týče, jest pak, aby učinily opa
tření, aby veřejné ohlášení volby do honebního výboru k jich 
vědomosti se dostalo. (Srv. r. epráv. soudu ze dne 20. března 1885 
čís. 158. B: sv. 9. čís. 2465. C.) 

14) tedy i ti, jichž pozemky výměry 20 měr nedosahují. 
Srv. r. správ. soudu ze dne 3. listopadu 1887 čís. 2333. B. 
sv. 11. čís. 3738. C. 

T 
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ných zákonných předpisu na výsledek volby nějaký 
vliv mělo nebo míti mohlo. 

Tak by byla volba do honebního výboru neplatnou,. 
kdyby den, hodina a místo volby nebylo ohlášeno 
zpusobem v osadě, pro kterou se honební výbor volí, 
obvyklým, nebyla-li volba nej~éně na 14 d~í roze
psána, nebyli· li k volbě všichnI údové spolecenstva 
honebniho obesláni 15) ' a t. d. 

Nesešlo-li by se k volbě honebního výboru dle 
§ 9. honeb. z. svolané tolik hlasu, kolik jich ku platné 
volbě jest potřebí, (tedy nejméně jedna čtvrtina veške
rých hlasů společenstva honeybního), buďtež. ~~60vé 
honebního společenstva k volbe znova obeslam ) a 
mohou pak při této nově ustanovené volbě ti, kteří 
k volbě přijdou, dle § 10. honeb. z. platná usnesení 
činiti, nehledíc k tomu, co nařízeno jest v odst. b. § 9. 
honeh. z. 17) 

Volbu do honebního výboru lze vykonati buď 
osobně, buď plnomocníkem. 

Pro vykonání volby plnomocenstvím platny y jsou 
předpisy volebního řádu do obcí pro království Ceské 
ze dne 16. dubna 1864 čís. 7. z. z. vydaného. 

Předpisy ty jsou obsaženy v § S. a zní: 
1. Za osoby, které nejsou svéprávné, přísluší 

právo voličské vykonávati jich zástupcum, 18) za své
právné osoby ženské jejich plnomocníkovi; 19) 

15) Tak byla zrušena volba do honebního výboru l?roto, 
že obecní starosta nepřipustil k volbě do honebního vyboru 
usedlíky, jichž výměra pozemkú 4 be~tarú (20 měr) v~edosa
hovala. Srv. r. správ~ soudu ze dne 3. hstopadu 1887 cls.2333. 
B. sv. 11. čís. 3738. C. 

16) rozumí se: opět zpúsobem v osadě, y pro k~er?ll: se 
honební výbor voliti má, obvyklým; volba opet mUSl by tl na 
14 dní rozepsána a opět musí k ní všichni údové spolenstva 
honebního dle zásad nahoře vyložených obesláni býti. 

17) tudíž i tenkráte, kdyby se sešlo méně než jedna 
čtvrtina veškerých hlasů honebního společenstva. 

18) poručníkům a opatrovníkům ustanovujícím dekretem 
opatřeným. 

19) písemnou plnou mocí legitimovanému. 
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2. důstojníci ve službě 20) postavení a strany vo
jenské s titulem důstojnickým, jen~ náležéjí k občanům 
v § 17. zřízení obecního jmenovaným, 21) mohou právo 
voličské vykonávati jedině skrze plnomocníky; 22) . 

3. ti, kdož za příčinou záležitostí obecních nebo . 
veřejných nejsou v obci 23) přítomni, mohou sobě 
k vykonávání práva voličského zříditi . plnomocníka. 

Odstavec 4. řádu volebního dó obcÍ, který usta
novuje, že držitelové nemovitosti nějaké v obci ležící 
nebo živnosti nějaké v obci provozované, kteří mají 
·své řádné bydliště v obci jiné., mohou právo voličské 
skrze plnomocníka vykonati, pro volby do honebního 
výboru neplatí, ježto podmínkou účastenství na spole
·čenské honitbě a podmínkou členství společenstva 
honebního jest, jak na počátku § 12. jest uvedeno, 
-sídlení osoby té které v oSadě, pro níž honební výbor 
voliti se má. 

Rozumí se, že právnické osoby, pokud . nechtějí 
-svého práva volebního do honebního výboru vykonati 
dáti svým dle zákona nebo stanov zřízeným zástupcem, 
vykonati mohou. právo volební do honebního výboru 
též plnomocníkem. 24) 

Mimo případ vykonávání volby do honebního 
výboru plnomocníkem nepřipouští judikatura správního 
soudu při volbě do honebního výboru obdobného 
použití jiných předpisů volebního řádu do obcÍ králov
ství Českého. 25) 

20) rozumí se "v činné službě vojenské" postaveným. Dů
stojníci a strany vojenské na tryalé dovolené, v záloze, v po
měru evidence nebo mimo službu nebo na odpočinku jsoucí 
mohou právo volební osobně vykonávati. 

21) t. zv. virilistům, rozumí se, pokud členy honebního 
-společenstva jsou. 

22) písemnou plnou mocí opatřeným. 
23) Při volbě do honebního výboru sluší asi slovem 

"obec" rozuměti "osadu". Viz nahoře § 11. 
24) Plnomocník tento musí však býti opatřen písemnou 

plnou mocí podepsanou zástupci právnické osoby, o kterou 
jde, dle zákona nebo stanov jejich k zastupování právnické 
-osoby povolanými. 

25) ježto instituce honebního výboru a ústav obecního 
:zastupitelstva co do svých základů úplně jsou rozdílny. 

S9 

Správní soud neshledává závady, aby obecní 
starosta volbu do honebního výboru řídící, je-li sám 
k volbě do honebního výboru oprávněn, za sebe sama 
volil, a aby také mimo to za obec jím zastupovanou 
.a mající pozemky do území společenské honitby patřící 
hlasoval, ač-li obecní výbor k vykonání práva voleb
ního za obec jinou osobu - než obecního starostu -
neustanovil. 26) 

Držitel panství v obvodu osady pozemky mající 
jest k volbě do honebního výboru oprávněn jen dle 
rozsahu (výměry) pozemků do území společenské ho
nitby patřících; ve příčině pozemků sice v obvodu 
osady ležících, avšak k jeho samostatné (vlastní) ho- . 
nitbě patřících nemá práva 'voliti do honebního vý
boru. 27) 

Honební zákon neustanovuje, že by volba do 
honebního výboru vykonána býti musila tajne. Naopak, 
.ježto se počet hlasll, který ten který k volbě do ho
nebního výboru oprávněný při volbě odevzdati má, 
·dle objemu jeho hospodářství řídí (§ 11. honeb. z.), 
jest volební komise, a pokud se týče obecní starosta 
volbu do honebního výboru řídící, nejen oprávněna, 
.ale i povinna do hlasovacích lístků před jich vložením 
·do volebního osudí nahlížeti, aby se přesvědčila, koli
kráte se právě odevzdaný hlas počítati má a zda-li 
blasující jen tolik hlasů odevzdal, kolik mu jich dle 
-objemu hospodářství jeho odevzdati náleželo. 28) 

Ústní hlasování \"yžadují ku zjištění okolnosti, 
kolika hlasy ten který volič volil, rozhodnutí správ. 

26) I při volbách do obci, sněmu, říšské rady a t. d. jest 
volno členům volební komise právo volební jim osobně nále
-žející vykonávati. 

Obec jako taková není sice oprávněnou k volbě do ho
nebního výboru; l eč, drží-l i obec pozemky do území spole
čenské honitby patřící, tedy ji také mezi usedlíky osady po

· čítati sluší. Srv. r. sprgív. soudu ze dne 3. února 1900 čís. 771. 
-B. sv. 24. čÍs. 137

v
22. C. a ze dne 27. ledna 1888 čís. 320. B. 

'sv. 12. čÍs. 3900. C. 
27) Srv. r. spráy. soudu ze dne 27. listopadu 1877 čÍs. 1546. 

B. sv .. 1. čís. 164. C. 
28) Srv. r. spráy. soudu ze dne 21. května 1884 čís. 1125. 

::8. sv. 8. čÍs. 2138. C. 
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soudu ze dne 21. května 1884 čís. 1125. B. sv. 8. 
CIS . 213éL Č. a ze dne 27. ledna 1888 čís. 320. B. 
sv. 12. čís. 3900. Č. 

Zdali se má vésti volební protokol, a jak se má 
provésti sčítání hlasů, honební zákon nepředepsal, 
a proto dle povahy věci sluší každé opatření za pří
pustné považovati, které zajišťuje správné sečtení , ode
vzdaných hlasů . 

Z~ 'členy honebního výboru pokládati sluší ty, 
kdož při volbě obdrželi nadpoloviční většinu (ode
vzdaných) hlasů. (§ 11. honeb. z. odst. 3.) 

Honební zákon sice výslovně neuvedl, zdali proti 
vykonané volbě honebního výboru podati lze námitky, 
ale zajisté lze tak učiniti, zvláště , nebylo-li při volbě 
šetřeno předpisů § 9. honeb. z., anebo staly-li se před 
nebo při volbě jinaké nesprávnosti, které by na vý
sledek volby rozhodného vlivu měly. 

Námitky proti volbě do honebního výboru podati 
jest u příslušného okresního výboru, a není také žádná 
lhůta stanovena, do které by se tyto námitky podati 
měly; při nešetření předpisů § 9 .. honeb. z. lze ná
mitky proti volbě do honebního výboru podati kdykoliv. 

Jakmile jest zvolen úplný počet členů honebního 
výboru, nebo byla-li již nová volba za ty členy ho
nebního výboru, jichž volba byla zrušena, provedena, 
lze k volbě starosty honebního výboru přikročiti, dříve 
nikoliv . 29) 

§ 15. Jakým způsobem muze společenstvo honební 
právo myslivosti jemu náležející vykonávati 1 

Společenstvo honební jest dle § 6. honeb. z. po
vinho, . právo myslivosti jemu přináležejíci buď nedílně 
propachtovati 1), nebo je dáti k dobrému společenstva 

29) Srv. r. správ. sou.,9u ze dne 5. ledna 1895 čís. 2360. 
B. sv. 19. d. r. čís. 8301. C-

l) Ač zákon honební užívá ve příčině pachtu práva ho
nitby výrazú "pronajmouti" (§§ 6., 13., 15., 16., 17., 18., 19. ~ 
20. a t. . d. honeb. z.) a "nájemné" a nájemce" a v § 18. mluví 
o nájemci čili pachtéři, tož vycházejíce s hlediska § 1091 ~ 

r 61 

znalci zvláště zřízenými a řádně 'pod přísahu vzatými 
vvkonávati .. 

~ Má-li okršlek honební výměry alespoň 1150 hektarů 
(2000 jiter), může v)Tbor okresní povoliti, aby se ~y
konávání myslivosti nq něm po částkách propachtq
valo. 2) 

Dle § 13. honeb. z. náleží , výboru honebnímu 3) 
po uvá7,ení okolnosti ustanoyiti) zdali právo myslivosti 
honebnímu spole.čenstvu přináležející se má vůbec 
propachtovati čili nic 4), a v oné případnosti má zá
roveň ustanoviti , zdali se má myslivost. propachtovati 
z ruky, nebo ve veřejné dražbě. 

Honební výbor může však dle § 1.4. honeb. z. 
dáti provozovati právo myslivosti společenstvu honeb
nímu náležející skrze znatce honby, avšak jen tenkráte, 
když se o tom prghlásí nejméně tři čtvrtiny všech 
hlasů společenstva. 

Z toho plyne, že právo myslivosti honebnírpu spo
lečenstvu příslušící lze toliko dvěma způsoby vykoná
vati, totiž buď ~l{fze pachtéře na účet jeho (pachtéř~v) , 
anebo skrze znalce honby na účet společenstva ho
nebního. 

Jinak)T způsob vykonávání práva honitby na ho-

všeob. zák. obč. mluvíme v tomto poiédnání pouze o pachtu 
myslivosti, j~žto řádné a zákonu odpovídající užívání mysli
vosti lze si jen při pilnosti a přiCinení pachtéřově mysliti, což 
jest známkou pachtu. 

Dr. Prokop Bílek ve svém článku "Některé myšlenky 
k opravě zákona honebního" uveřejněném v časopise "Lovecký 
obzor" ročník IX. čís. 5. navrhuje změnu v ten rozum, že pro
nájem honiteb společenských státi se musí vždy toliko ve
řejnou dražQou na šest rokú, a že dražbu tuto provésti má 
okresní výbor sám. -

2) Ustanovení § 6. honeb. z. stanovené zákonem ze dne 
21. února 1877 čís. 15. z. z. jest jedinou výjimkou z pravidla, 
že právo myslivosti společenstvu honebnímu přináležející toliko 
nedílně propachtovati lze a dává nadřízeným úřadúm nad 

• správným vykonáváním myslivosti bdícím příležitost nešvá
rům v té příčině velmi často panujícím přítrž učiniti. 

3) 2ákonpraví "výbor honebního společenstva", což jest 
kráj:ce zvaný "honební výbor". , 

4) Nemá.li se právo myslivosti propachtovati, pak ne
zhývá, než provozovati je na účet honebního společenstva 
přísežným znalcem. 
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nitbě společenské jest dle zákona nepřípustným; zvláště 
jest nepřípustným vykonávání práva myslivosti v t. zv. 
režii. 5) . 

Rozhodnouti o tom, který z obou dle zákona pří
pustných způsobů vykonávání práva myslivosti na 
společf>nské honitbě nastoupiti má, náleží sice honeb
nímu výboru , avšak tento nemůže učiniti rozhodnutí 
své v té příčině zcela dle své libovůle, nýbrž má učiniti 
rozhodnutí své "po uvážení okolností((. Ustanovení toto 
vykládati sluší se zřetelem na předpisy §§ 14., 18. odst. 
2. , 22. a 32. a násl. honeb. z. v ten rozum , že honeb
nímu výboru náleží při rozhodování otázky, jakým 
z obou 'způsobů dle zákona dovolených společenská 
honitba provozována býti má, voliti vždy te~ způsob 
provozování honitby, při kterém nadíti se lze nejlep
šího zpeněžení práva myslivosti a zároveň zachování 
honitby v dobrém stavu. 

Dohlédacím úřadům - okresnímu a zemskému 
výboru - pak náleží, aby Z moci úřední k ťomu při
hlížely, ab~ honební výbor prá~a jemu ,v § 13. hc:~e~. 
zák. vyhrazeného po rozumu a umyslu zakona pOUZIl. ) 

Který z obou zákonem přípustných způsobů vy
konávání práva myslivosti jest v daném ' případě 
prospěšnějším, jes.t otázkou volného uvážen,í, jejíž 
přezkoumání z kompetence správního soudu Jest vy
loučeno. 7) 

Rozhodly-I} dozorčí úřady právoplatně, že spole
čenská honi tba provozovati se má tím neb oným způ
sobem, pak jest honební výbor , i honební společenstvo 
rozhodnutím tímto vázáno a nemůže pozdějším svým 
usnesením provedení zmíněného rozhodnutí dozorčích 
úřadů učiniti illusorním . 8) . 

5) Již ministerské nařizeni ze dne 15. prosince 18.52 Čí~. 257: 
řiš. zák. zapovědělo bez. výjimky vy.konávání l?yslIvo,sb Ob~l 
ve vlastní režii a prohlásIlo, že obce jako takove nesml myslI-
vost pachtem nabýti. § 3. ~. 

6) Srv. r . správ. soudu ze dne 25. dubna 1877 CIS. 411 . 
B. sv. 1. čís. 68. ~. 

7) Srv. § 3. odst. c) zákona ze dne 22. října 1875 čís 36. 
říš. z. pro rok 1876. . 

8) Srv. r. spráy. soudu ze dne 4. prosInce 1880 čís . 2347. 
B. sv. 4. čís. 941. C. 
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§ 16. Vykonávání práva myslivosti na společenské
honitbě na účet společenstva honebního skrze znalce 

honby. 

Dle § 1. zákona ze dne 21. února 1870 čís. 15. z. z. 
a § 14. honeb. z. může honební výbor právo .mysli
vosti honebnímu společenstvu příslušící dáti na účet I} 
téhož skrze znalce honby vykonávati jen tehdy, když 
se o tom prohlásí nejméně tři čtvrtiny všech hlasů 
společenstva. 

Zákon mluví v českém znění sice toliko o "pro
hlášení" nejméně tří čtvrtin všech hlasů společenstva 
,honebního 2), avšak ze znění téhož § v německém 
textu 3) honebního zákona dovoditi sluší, že rozhodnutí 
v té příčině náleží kvalifikované většině tří čtvrtin 
všech hlasů honebního společenstva , která se protO' 
prohlásiti musí, aby právo myslivosti společenstvu 
honebnímu příslušící na účet téhož . přísežnými znalci 
bylo vykonáváno. Honební výbor jest tímto usnesením 
se takto kvalifikované většiny honebního společenstva 
vázán a jest povinen usnesení toto ve skutek uvésti 
(§ 12. honeb. z.) a není tudíž oprávněn samostatně 
na tom se usnášeti, aby právo myslivosti společenstvu 
honebnímu příslušící bylo na téhož účet přísežnými 
znalci vykonáváno, a bylo by dotyčné usnesení honeb
ního výboru v té příčině , které by se o usneseni 

1) § 6. honeb. z. praví: "k dobrému společenstva honeb~ 
ního; " němec.ký text praví: "zu ihren (der Jagdgenossen
schaft) Gunsten". Avšak není vyloučena možnost, že by tento. 
způsob provozování myslivosti skonóti mohl pro honební spo
lečenstvo také se schodkem, a proto užíváme raději vše
obecného "na účet". 

2) Znění to py mohlo dopouštěti výklad, jakoby snad 
stačilo, aby nejméně tři čtvrtiny všech hlasů společenstva 
alespoň byly slyšeny, a jakoby nebylo třeba, aby tyto tři 
čtvrtiny vyslovily s provozováním honitby znalci svůj souhlas·, 
a jakoby honební výbor vyslechnuv tyto tři čtvrtiny všech 
hlasů společenstva samostatně o vykonávání honitby znalci 
rozhodnouti mohl, aniž by na projev slyšených tří čtvrtin 
všech hlasů společenstva vázán byl. 

3) "wenn sich mindestens drei Viertheile aller Stimmen 
der Jagdgenossenschaft hiefíir entscheiden." 
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kvalifikované většiny všech hlasu společenstva honeb
ního neopíralo 4), neplatným. 5) 
. To plyne také z ustanovení § 12. honeb. z" , dle 
kterého honební výbor jest povolán, aby usnesenI ~o
nebního společenstva v mezích zákonem vytknutych 
ve skutek uvedl. 

Jakým zpusobem státi se má prohláš~ní h~nební~? 
. společenstva ku provozování společen~ke hOnI~by, pn
sežnými znalci dle § 14. honeb. z. vyzadovane, zakon 
honební neustanovil, a ježto též ustanovení § 9. honeb. 
z. pro volbu honebního v}Tboru v tomt.o případě prv~ 
naprostou ruznost případu obdobně užítI l!elze, pos~acl 
asi každý jakýkoli v zpusob hlasování, přI kte:em o Jest 
zjevno, kdo hlas~ svého odevz~al a p~o. ktery zpu~ob. 
provozování hOnItby hlasoval.) Z veCl samé vsak 
plyne, že, má-li dle § 23. honeb .. z. úřadum k dohl-é
dání na správné provádění předpIsu § 14. honeb. z. 
povolaným umožněno býti, aby dotyčná usnesení ho-o 
nebního společenstva co do jich správnosti přezkoumal, 
potřebí jest, aby spisy tohoto usnesení se týkající n:: 
zavdaly žádné příčiny ku pochybnostem. o tom, kter~ 

,členové honebního společenstva hlasovalI, a pro ktery 
z obou zpusobu vykonávání myslivosti ten , který 
z účastníku hlasoval, jakož i že honebním vyborem 
konstatovaný výsledek hlasování skutečně zákonu a 
intencím hlasujících odpovídá. 7) 

4) buď že by honební výbor v,ůbec usn~sení se kvalifiko
vané větš iny všech hla~ů h(;)llebmh~, spolecen~tva nevyvolal, 
nebo že by se usne!?emm hmto nendIl, buď ze bJ:: vedl h~
nitbu na účet honebního sp0lečenstv.a skrze z~alce, ac se kvah: 
fIkovaná většina proti tomu vyslOVIla, nebo ze by se. honebn~ 
výbor rozhodl pro propachtováni honitby, ač kvahfikovana 
většina honebního společenstva se na tom usnesla, aby my
slivost se provozovala znalci na úČ,et spo lečenstva. 

5) a okresní a zem~kx vý~)Or ?y pak takové usnesení 
výboru honebního z mou uredm zrusll. . ., 

• 6) Srv. r. správ. sougu ze dn~ 25. lIstopadu 1892 CIS. 
3552. B. sv. 16. ČÍs . 6898. C. 

7) Srv. r. Spt:,áv. soudu ze dne 11. března 1891 čí~: 963; B. 
sv .. 15. čís. 5816. c.., ve kterém shledáno bylo nepostacltelnym . 
. že sice veden byl seznam hlasujících a předloženy J:::yly lístky 
hlasovací, kde ale o hlasování nebyl sepsán žádny protokol 
a kde nebyla vedena kontrolní listina, t. zv. "Gegenhste." -

65 

Rozumí se, že (dodatečné) od\Tolání jednou již 
odevzdaného · hlasu právního účinku nemá. 8) 

Zákon mluví sice o vy konávání práva myslivosti 
znalci (v čísle mn ožném) ~) , jest však jasno, že ku 
platnému vykonávání myslivosti na účet honebního 
spo l ečenstva úplně postačí, byl-li k témuž toliko je
diný znalec zřízen . 

Dle § 6. oels t. 2.) honeb. z. pokládá se při vy
ko návání myslivos ti za znalce, kdo s dobrým prospě
chem odbyl z myslivos ti a ze zákona o myslivosti 
zko ušku , kterou má předsevzíti politický úřad 10) , při
bera k ní zkoušeného lesníka. 

Znalec zkou š ku tuto s dobrým prospěchem vy
ko navší, mu sí pak je š tě býti do přísahy vzat, kteráž 
přísa ha též u okresního hejtmanství vykonati se má. 

§1 7. Propachtování práva myslivosti. 

Usnésti se na tom , zda-li pravo myslivosti ho
nebnímu společenstvu náležející se má propachtovati 
vúbec čili nic, a má-li se propachtovati buď z ruky 
nebo ve veřejné rlražbě , náleží výboru honebnímu do 
vlastní jeho pusobnosti 1) , kterýž však má při tom 
uvážiti stávající okolnosti. 

"Uvážením stávajících okolností" zamýšlel zákon 2) 
říci, že honební výbor při rozhodování o tom , zda-li 
a jak}Tm zpusobem vykonávání honitby propachtovati 
se má, nemá 'se dáti vésti pouhou libovulí svou, ale 
že má voliti vždycky ten způsob provozování mysli-

S) Srv. r. správ. sougu ze dne 25. listopadu 1892 čís. 
3552, B. sv. 16. čís. 6898. C. 

O) . a to jak v českém, tak i německém textu zákona 
honebního. 

10) c. k. okresní hejtmanství. 
1) aniž by musil vyvolati usnesení honebního společenstva. 

Usneslo-li se však honební společenstvo pro ten či onen 
způsob propachtováni myslivosti , pak jest usnesením tímto 
honební výbor vázán a musí je ve skutek uvésti (§ 12. honeb. z.) 

2) v německém textu zákona: "unter Berucksichtigung 
der obwaltenden V erhaltnisse." 

5 
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vosti, při kter'émž nadíti se jest nejvýhodnějšího zpe
něžení práva myslivosti pro honební společenstvo, a 
který též z9ručuje, že honitba v dobrém stavil zacho
vána bude. 3) 

Že nelze honebnímu výboru, aby se dal při roz
hodování ' o otázce svrchu uvedené jen svou pouhou 
libovulí vésti, toho dokladem jest 'předpis § 23. honeb. 
z., který ukládá okresnímu výboru, aby přihlížel 
k tornu, aby se ustanovení v ' ~§ 2., 4., 6., 8. až včetně 
22. honeb. z. uvedená řádně ve skutek uvedla, II 

musí se proto okresní výbor považovati za příslušna, 
aby zakročil, kdyby shledal, že honební výbor při za
dávání práva myslivosti práva jemu v § 13. honeb, z. 
propůjčeného zpusobem rozumu a úmyslu honebního 
zákona se příčícím užíval. 

Zda-li právo myslivosti vůbec má se propachtovati, 
nebo honebním společenstvem skrze přísežné znalce 
na účet společenstva honebního provozovati, nebo 
má-li se vykonávání práva myslivosti propachtovati 
z ruky nebo ve veřejné dražbě, jsou vesměs otázky, 
o kterých náleží rozhodovati jak honebnímu výboru, 
tak i dohlédacím úřadum, totiž okresnímu a zem
skému 4a) výboru dle jich volného uvážení. 4b) 

3) Srv. r. ~práv. soudu ze dne 25. dubna 1877 čís. 411. B. 
sv. 1. čís. 68. C. 

4a) a to mocí všeobecného ustanovení zákona ze dne 
25. října 1868 čís. 36. říš. z., a pokud se týče § 77. zákona 
ze dne 25. července 1864 čís. 27. z. z. Srv. r. sprrívv. soudu 
ze dne 17. ledna 1883 čís. 2390. B. sv. 7. čís. 1629. C. Nečiní 
rozdílu, zda-li úřady dozorčí honebním výborem usnesený 
způsob vykonávání myslivosti schválily nebo pouze k vědo
mosti vzalv. Srv. článek Dra Jiřího Hoetzela. "Právní postavení 
členů honěbního společenstva" uveřejněný v časopise Právník 
1904 str. 261. a násl. 

4b) a mohou se o tom náhledy jednak honebního v}Tboru 
se strany jedné, jednak náhledy dohlédacích úřadú s druhé 
strany a mimo to náhledy dohlédacích úřadů mezi sebou 
různiti, v kterémž případé, shledá-li ten neb onen z dohléda
cích úřadů, že honební výbor při rozhodování této otázky 
stávajících okolností buď vůlJec neuvážil, nebo nepatřičně a 
ku patrné škodě honebního společenstva rozhodl, přikročiti 
má ku zrušeni dotyčného usnesení honebního výboru. 

Proti rozhodnutím zemského výboru, kterým bylo o otázce 
této rozhodnuto, ať bylo jím zrušení usnesení honebního výboru 
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Ve všech těchto případech, když jedná se o roz
hodnutí otázky, zda-li právo myslivosti honebnímu 
společenstvu náležející vůbec se propachtovati má 5), 
nebo, má-li se propachtovati z ruky nebo veřejnou 
dražbou, potřebí jest, aby se na tom usnesl honební 
výbor platně dle zákona zvolený 6), jehož zákonem 
stanovená doba úřadování, na kterouž týž zvolen byl, 
dosud nebyla uplynula 7), ve schuzi honebního výboru 
od starosty téhož svolané a za předsednictví téhož 
starosty honebního výboru odbývané. 8) 

vysloveno, neb usnesení téhož správným uznáno, jes t další 
stížnost ku správnímu soudu vyloučena. Srv. r. správ.~ soudu 
ze dne 25. dubna 1883 čís. 851. B. sv. 7. čís. 1742. (:. a ze 
dne 5. ledna 1895 čís. 2275. B. sv. 19. d. 1. čís. 8298. C. 

Propachtování honitby z ruky nebí přípustno, učinil-li 
by někdo v čas, kdy se bylo na propachtování honitby z ruky 
usneseno, podání vyšší, než byl pachtéř z ruky za honitbu 
nabízel. Srv. r. spráy. soudu ze dne 17. ledna 1883 čís. 2390. 
B. sv. 7. čís. 1629. C. 

5) V případě, že by se mělo právo myslivosti společenstvu 
honebnímu náležející vykonávati na účet honebního spole
čenstva přísežnými znalci, potřebí jest k tomu přivolení nej
méně tří čtvrtin všech hlasů společenstva honebního. Viz 
§ 14. honeb. z. a nahoře § 16. 

6) Nezákonitým způsobem ustavený honební výbor není 
oprávněn o propachtování honitby rozhodovati. Srv. r. spráy. 
soudu ze dne 3. listopadu 1887 čís. 2333. B. sv. 11. čís. 3738. C. 

7) byť i se tak stalo na sklonku jeho funkční doby. Srv. 
r. správ. §oudu ze dne 13. března 1890 čís. 834. B. sv. 14. 
čís. 5208 C. Nedá se z předpisů honebního zákona dovoditi, 
že by ten který honební výbor směl za dobu svého úřadování 
k zadání práva myslivosti propachtováním téhož přikročiti 
toliko jednou. Srv. totéž rozhodnutí. 

8) Předchozího usnesení honebního výboru ku platnosti 
propachtování honitby vyžaduje zvláště r. správ. SOlldu ze 
dne 5. července 1888 čís. 2143. B. sv. 12. čís. 4206. C. a ze 
dne 29. května 1901 čís. 4230. B. sv. 25. čís. 365. Č. 

R. správ. soudu ze dne 22. září 1892 čís. 2895 B. sv. 
16. čís. 6159 Č. prohlásilo, že dodatečné podepsáni pachtovní 
smlouvy se strany členů honebního výboru nemůže nahraditi 
usnesení honebního výboru ve pfíčině opětného zadání 
honitby pachtem z ruky. 

Shora uvedené r. správ. soudu ze dne 29. května 1901 
čís. 4230. B. sv. 25. čís. 365. Č. prohlásilo propachtování 
honitby za neplatné, ježto se nezakládalo na platném usnesení 
honebního výboru, a ježto členové téhož podepsali toliko 

5'" 
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Zákon sice nenařídil, aby se o usnesení se ho
nebního výboru ve příčině propachtování honitby se
psal protokol, avšak bezpečnast právního. obchodu 
taha vyžaduje, aby se zajistila, že stává skutečné 
platné us nesení se výbaru hanební ha ve příčině pra
pachtavání ho nitby, a že se pro te n či onen zpusab 
prapachtavání honitby rozhodla větši na hanebního. vý
baru ve schůzi řádně starastau hanebníha výbaru sva
lané a také skutečně a platně adbývané. 

Práva a pavinnasti pach téře hanitby (a ta ať pa- , 
chtéře z ruky neha pach téře, kter)T mysli vast ve dražbě 
vydražiI), přech ázejí při úmrtí téhaž i na jeho. děd.ice, 
pakud prati připuštění dědice za pachtéře hamtby 
jinak zákanité překážky není \oJ), a pakud pachtavní 
padmínky apak taha neustanavují. 

Na práva pachtéře z pachtavní smlauvy ve pří
čině práva myslivasti plynaucí lze vésti exekuci (ra
zumí se, tolika vnuc,enau správau.). 10) 

Uvalením kankursu na jmění pachtéře práva my
slivasti 'práva z pachtavní smlouvy nezaniká, ač, není-li 
pro. tento. případ v pachtavních padmínkách ~ic ii~éha 
ustanavena; na místa pachtéře práva myslIvastI na
stupuje však dle předpislt řádu kankursníha správc: 
kankursní podstaty, který však, chce~li práva myslI
vasti asabně vykanávati, musí vykázati kvalifikaci 
zákanem pro vykanávání práva hanebníha předepsanau, 
zvláště zbrajní list a hanební lístek, a který musí nad 
ta dle § 22. lit. c.) kanle řádu prahlásiti, že v pach
tavní paměr kridatáře ve příčině zpachtavání mysli-

prázdný arch papíru (in bianco), na k terý později pachtovní 
smlouva napsána byla. 

Naproti tomu nalezl správní soud v ~r. svém ze dne 
28. února 1884 čÍs. 373. B. sv. 8. čís. 2038 c., že propachto
vání honitby, byť o něm neby lo odhýváno sezení, hone?ního 
výboru, jest platným, bylo-Ii jinak svolení honebmho vyb?ru 
k tomuto zpi\sobu zadání práva myslivosti prokázáno. Pres 
to však trváme při výkladu v textu uvedeném. 

9) Srv. r. správ. soudu ZE'y dne 27. prosin<:,e 1877 čís. 
1759. B. sv. 1. čís. 180. mimo C. a vze dne 7. cervna 1888 
čís. 1172. B. sv. 12. čís. 4146. mimo C. 

10) O tom viz nahoře § 4. a rozhodnutí tamtéž uvedená. 
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vas ti vstupuje. 11) Jestliže by správce kankursní pad
staty v práva pachtavní nevstoupil, má hanební spa
lečenstva práva, myslivast, nehledě ku smlauv.ě pach
tavní ve příčině myslivosti s kridatářem uzavřené , 
iinak zadati, a své náraky náhradní pro. nedadržení 
smlauvy pachtavní ku kankursní padstatě kridatářavě 
přihlásiti. 

Je-Ii v dražebních padmínkách ustanavena, že 
uvalením kankursu na jmění pachtéřava právo pach
téřava k myslivosti pomíjí, pak nemá správce kan
kursní práva v pachtavní sm lauvu kridatářem ve pří
čině myslivosti uzavřenau vstupavati. 

Ač prapachtavání práva myslivasti děje se - (dle 
akalnastí, ku př. při prapachtavání ve veřejné dražbě) 
pad dahledem úředním 12) a za šetření určitých , ve
řejnými ahledy předepsaných apatrnastí 13) a ač také 
někdy ku platnosti smlouvy pachtavní potřebí jest pa
tvrzení jejího. se .strany úřadu správního. 14) , přece ne
pazbyla tím prapachtování práva myslivasti rázu sou
kromoprávní úmluvy, a musí datyčné pachtavní 
smlouvy patud, pakud práva soukramá pro. strany na 
úmluvách těch zúčastněné z nich vyplývající předpisy 
práva veřejného. nejsau abmezena nebo. blíže vytčena, 
talika dle předpislt práva abčanskéha býti pasuzavány. 15) 

Zda-li však ten který paměr z prapachtavání ha
nitby plynaucí pasuzavati jest dle před pislt práva ve
řejného. nebo. dle předpislt abčanskéha, sluší zkaumati 
a razhadavati d le právní pavahy taka kterého. paměru. 
Kde totiž nejedná se a atázky na vykonávání práva 
myslivasti se vztahující, ale kde jde a poměr maiet-

11) Srv. r. nejvyššího soudu ze dne 25. února 1904 čís. 
15979. ve sbírce Linksově. "Rechtssprechung" sv. 20. čís. 
851 'I" VE' sbírce Pfanově sv. 7. čís. 2624. 

12) zvláště za intervence obecního starosty, nebo jeho 
ná.městka nebo plnomocníka, 

13) veí-ejné oh lášení dražby a veřejnost dmžebního 
řízení atd. 

14) totiž má-Ii honitba propachtována býti na dobu delší 
dvanácti rokú. Srv. § 17. honeb. z. 

15) Srv. r. správ. soudu Zf'~ dne 27. prosince 1877 čís. 
1759. B. sv. 1. čís. 180. mimo c.' a ze dne 11. června Hl85 
čís. 1606. B. sv. 9. čís. 2606. Č. a j. v. 
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kového práva se týkající, neb o poměr na smluvním 
opatření vlastníka honitby ve příčině ieho práva. ho
nebního založený, tam sluší poměr ten posuzovatI dle 
práva soukromého. 16) Tam však, kde jedná se 
o otázky na vykonávání práva myslivosti se vztahu
jící, rozhodnými jsou předpisy práva veřejného, dle 
nichž také dotyčný právní poměr posuzovati jest. 

Jaké právní následky má, opomenul-li pachtéř ho
nitby v čas zapraviti pachtovného, jest otázkou čistě 
soukromoprávní, ježto nemá se způsobem vykonávání 
honitby co činiti, a honební zákon nemá v té příčině 
také žádného zvláštního ustanovení. Otázku tuto ře
šiti jest před řádným soudem, a nikoli před úřady 
samosprávnými, a to ani tenkráte ne, kdyby pachtovní 
podmínky výslovně ustanovovaly, že opomenutí včas
ného zaplacení pachtovného má za následek zrušení 
pachtovní smlouvy, a nemu~e proto úřady správními 
zrušení pachtovní smlouvy z tohoto důvodu vysloveno 
býti. 17) 

~ Není také pochybnosti o tom, že, nezaplatil-li by 
pachtéř myslivosti pachtovného, žaloba o zaplacení 
pachtovného podána by býti musila u řádného soudu.18

) 

Také ten, kdo při dražbě práva myslivosti nei
více byl podal~ domnívá-li se, že, nehledíc ku schvá
lení smlouvy, pachtéřem honitby jest, musí práva 
svého provésti pořadem práva. 19) 

. 16) Srv. r. správ.ysoudu ze dne 11. června 1885 čís. 1606. 
B. sv. 9. čís. 2606. C. a spis Dra Jiřího Pražáka. "Spory 
o příslušnost mezi soudy a úřady správními," díl ll. § 59. 

17) Srv. rozhodnutí správ. soudu v poznámce předešlé 
uvedené a tamtéž jmenovaný spis str. 291. Pachtovní smlouva 
na myslivost mohla by pro nesprávné pla~ení p~chtoyného 
pořadem práva býti zrušena, kdyby pachtér myslIvostI, byv 
o zaplacení pachtovného upomenut, s placením tak prodléval, 
že do projití lhůty zadrželého pachtovného nezaplatil (§ 1118. 
všeob. z. obc.), totiž když by pa~htéř po stavší ~e upom!~c~ 
o zaplacení splatného paehtovneho za pachtovm ~o~. y bezny 
byl ještě s placením pachtovného za rok pachtovm JIZ uply
nulý v prodlení. 

18) Srv. Pražákův spis: "Spory o příslušnosti" ll. díl, 
§ 59. str. 292. v • • 

19) Srv. týž spis II. díl, § 59. pozn. 14. Avsa~ sp:avlll 
soud jednaje o této otázce ve více rozhodnutích nepríslusnost 
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Také otázka, jakého vlivu na platnost a další tr
vání pachtovní smlouvy o honitbě obcí nebo spole
čenstvem honebním dříve uzavřené přičísti sluší té 
okolnosti, že obvod, na kterém pachtéř honitbu má 
vykonávati , následkem okolností později nastalých 
zcela · nebo částečně stal se způsobilým, aby na něm 
jeho vlastník samostatně honitbu provozoval a zvláště 
zda-li působnost samostatného provozování honitby 
nastati může ihnťd, nebo teprve po vypršení doby, 
na kterou tato pachtovní smlouva byla uzavřena , to 
vše definitivně posuzovati povolán jest soud. 20) 

Totéž platí o otázce, jaký vliv má na platnost 
s mlouvy pachtovní ve příčině společenskě honitby 
okol nost, že obvod společenské honitby se zmenší 21) 

úřadú samosprávných k i'ešení této otázky nevyslovil, a na
opak dotyčná rozhodnutí samosprávných úřadú schválil, čímž 
příslušnost samosprávných úřadú k řešeni otázky této uznal. 
Srv. kJ1 př. r. ze dne 6. března 1885 čís. 663. B. sv. 9. čís . 
2440. C;.. a ze dne -20. února 1897 čís. 665. sv. 21. d. 1. čís. 
10420. C. a j. v . . 

20) Tak do s lov.a vykládá Dr. Pražák ve spise: "Spory 
o příslušnost" § 59. str. 293. Jinak však rozhoduje otázku 
tuto správní soud. TýŽ. aniž by uvažovalo kompetenci samo
správných úřadů k řešení otázky této a aniž by pochyboval 
o své kompetenci ku přezkoumání dotyčných rozhodnutí samo
správných úřadů. ve více rozhodnutích svých uznal, že dle 
principu § 1120. všeob. zák. obč. nucen jest pachtéř honitby 
společenské ustoupiti vlastníku samostatné honitby, když na 
základě právních jednání po smlouvě pachtovní uzavřených 
při části obvodu. honebního nebo při celém ob\Todu tomto 
nastanou podmínky, za kterých dle honebního zákona vlastník 
pozemkú těchto samostatně múže na nich honitbu provozovati. 
S rv. r. správ. soudu z.e dne 15. června ' 1882 číš. 1174. B. 
sv . . 6. čís. 1445. mimo (., ze dne 20. října 1882 čís. 2025. B. 
sv. 6. ČÍS. 1532. mimo c., ze dne 13. března 1884 čís. 549. B. 
sv. 8. ós. 2054. mimo C., ze dne 30. dubna 1884 čís. 842. B. 
sv. 8. čis. 2109. mimo C. a ze dne 20. února 1897 čís. 665. B. 
sv. ·21. d. 1. čÍs. 10420. Č. 

Neivyšší soud však v nálezu svém ze dne- 7. května 1878 
čís. 4483. ve sbirc.e G. U. vV. čís. 7954. příslušnost soudu 
k řešení této otázky neuznal a žalobu pachtéřem honitby na 
v lastníka samostatné honitby pro rušenou držbu podanou 
zamítl. -

.21) ku př. stala-li se část obvodu tohoto součástkou 
sousední vlastní honitby tím, že vlastník sousední vlastní 
honitby nabude vlastnictví této části obvodu společenské 
honitby koupí, dědictvím a pod. 
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nebo zvětší, a má-li zvláště pa~htéř myslivosti na. 
tómto přírůstku plochy již mocí své, se společenstvem 
honebním uzavřené pachtovní smlouvy právo ihned 
myslivost na něm provozovati. 22) 

Spory o náhradu škody mezi honebním spole
čenstvem a pachtéřem honitby pro nedodržení smlouvy 
pachtovní na honitbu se -vztahující -náležejí bez odporu 
před řádné soudy. 

Pachtovné propachtovánim společenské honitby 
docílené jest vlastnictvím honebního společenstva a 
nikoliv obce jako takové, a má m~zi držitele pozemkLl 
každé osady podle velikosti pozemků rozděleno býti. 23) 

Zdráhalo-li by se honební společenstvo některému 
ze členů společenstva podíl z pachtovného z honitby 
na jeho pozemky vypadající vyplati ti , pak jest zajisté 
,pro vy.řízení dotyčného sporu soud příslušným. 24) 

Též o.tázku, jaký podíl z pachtovného na toho 
kterého ze společníků honitby vypadá, řešiti iest po
řadem práva 24) ' a rovněž také společenstvo h<?nební 
domáhati se inL1Ž~ pořadem práva na členech honeb
ního společenstva zaplacení příslušného podílu na 
schodku. 

Pach'tavné z honitby promlčuje se dle § 1480. 
všeob. zák. obč. ve třech letech ode dne jeho splat
nosti , a platí pro přetržení a zastavení promlčení vše-
obecné zásady ' občanského zákona. " 

Pachtovné z ' honitby má na jed notlivé držitele po-

22) R. správ. soudu Je dne 1. prosince 1897 čís. 6 '190. B. 
sv. 21. d. II. čís. 11204. C. uznalo, že okolnosti tyto se plat
nosti smlouvy pacbtovní ipso factO nedotýkají, a že upravení 
poměrů z tobo resultuiíclcb ponecháno jest úmluvě stran, 
aniž by doblédací úřady byly oprávněny , z dúvodu toho ihned 
dotyčné pachty za neplatné problásiti. 

23) R. správ. s~udu ze dne 29. října 1886 čís. 2:69. B. 
sv. 10. čís. 3228. C. vyslovilo, že použití pachtovní činže 
z honitby pro obecní účely jest zásadně nepi"ípustno, a že 
zvyklosti v té pi"íčině snad po mnoho roků bez odporu stáva
jící a § 22. hone b. z. odporující musí v každém případě pře
zkoumány býti. 

24) Srv. r. správ. soudu z~ dne 31. října 1894 čís. 400-+. B. 
sv. 18. d. II čís. 8129. mimo C. 
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zemkú do území společenské honitby zabran~Tch 25) 
rozděleno býti podle velikosti jich pozemků, tedy dle 
skutečné výměry jich pozemků (§ 22. honeb. z.) a 
nikoliv dle počtu hlasú tomu kterému držiteli po
zemků dle § 11. honeb. z. pro volbu do honebního 
vý boru náležejícího. 2G) 

Výtěžek pachtovného z myslivosti sluší rozděliti 
mezi dr7itelé všech ' pozemků honebních, pokud do 
území společenské honitby náleží ; pro Vyloučení ně-

• kter)Tch druhů pozemku z účastenství na výtěžku ho
nitby není zákonitého důvodu. 27) 

Kdyby místo čistého užitku z pachtu honitby 
vyskytl se schodek, pak participuií jak na užitku tak 
i na tomto schodku všichni držitelé pozemku do 
území společenské honitby zabraných rovn ěž dle po
měru výměry jich pozemku. 28) 
, Bdíti nad tím, aby ve příčině rozdělování užitku 
nebo schodku společen ské honitby byly zachovány 
předpisy zákona, náleží dozorčím úřadum samospráv
ným , kteří mohou v té příčině dávati honebnímu spo
lečenstvu závazná nařízení. 

Ujednání spo l ečníků honitby, aby se obnos pa
chtovného na více pachtovních rokú napřed zaplacený 
najednou mezi účastníky rozdělil 2~)) neodporuje zákonu, 

25) a to bez rozdílu, zda-li držitelé pozemků jsou čl~ny 
honebníbo ' společenstva čili ni c, tt'dy brz rozdílu, zda-ll tíž 
v osadě, o kterou se jedná, sídlí čili nic. 

26) ježto § 11. honeb. z. platí toliko pro výkon volbyd~ 
honebního výboru, a obdobnému užití § 11. honeb. z. vadl 
výslovný předpis § 22. boneb. z. 

,27) Tak v pi-ípadě v r. správ. s<)udu ze dne 30. října 1895 
čís. 4704. B. sv. '19. d. II. čís. 8954. C. i-ešeném měly pastviny 
a lesy z podílu na pachto'vném z honitby vyloučeny b}Tti. a 
výtěžek bonitby měl toliko mezi držitelé poli a luk býti roz
dělen, což správným nebylo uznáno. 

28) Dr. Jiří Hatzel ve svém čl ánku : "Právní postave ní 
členů honebního společenstva" uverejněném v časopise 
Právník 1904 str. 261. a násl. dovozuje, že nelze ze zákona 
dovoditi povinnost členú společenstva hraditi schodek spole
čenstva, a dovozuje dále. že za dluhy společenstva neručÍ 
členové téhož ani subsidiárně (podpúrně). 

29) Srv. r. správ. soudu z~ dne 27. prosince 1882 čís. 
2479. B. sv. 6. čís. 1603. mimo C. 
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a zákaz podobného rozdělení rovnal by se obmezení 
vlastnického práva účastníků společenské honitby, 
kterého honební zákon ustanoviti nemínil 

Zdráhalo-li by se honební společenstvo po uply
nutí pachtovního období pachtéři honitby pachtovní 
kauci vrátiti, pak lze vrácení kauce žalobou u řádného 
soudu podanou vymáhati. 

§ 18. Propachtování honitby z ruky. 

Propachtování honitby z ruky jest zajisté výjimkou 
z pravidla, a nastane patrně teprvé tenkráte, nelze-li 
honitbu vJí-hodněji propachtovati ve veřejné dražbé, 1) 
nebo jeví-li se jinaké zadání vykonávání práva honitby 
pro společenstvo honební méně výhooným. 2) 

Jest proto zadání vykonávání práva myslivosti 
propachtováním z ruky nepřípustným, jeví-li se jinaký 
způsob zadání honitby pro honební společenstvo vý
hodnějším, tedy, . dá-li se ve veřejné dražbě docíliti 
vyššího pachtovného, než pachtéř z ruky za vykoná
vání myslivosti nabízí, nebo je-li jisto, že provozování , 
honitby přísežnými znalci na účet honebního společen
stva přinese honebnímu společenstvu většího užitku , 

1) Honební výbor má dle § 13. honeb. z. při zadávání 
práva myslivosti uvážiti stávajíc1 okolnosti. Nevedl-li pokus, 
zadati vykonávání honitby veřejnou dražbou k cíli, ježto 
ku př. při veřejné dražbě nikdo neučinil podání, a jevÍ-li 
se také vykonávání honitby přísežnými znaki pro honební 
výbor nevýhodným (ku př. pro značné výlohy s placením 
znalce spojené), pak zajisté zadání honitby pachtem z ruky 
jevÍ se jediným pro~tředkem, aby honitba ladem ležeti 
nezůstala a aby honebnímu společenstvu výtěžek z honitby 
neušel. Důvodem pro propachtování honitby z ruky bude oby
čejně značně vysoká nabídka pachtovní činže. vůči kteréž 
nabídce by se ani při veřejné dražbě dle známých poměrů 
příznivějšího výtěžku honitby docíliti nedalo. 

2) Tak bylo připuštěno zadání honitby z ruky starostovi 
honebního výboru usnesením téhož, když dražba honitby ho
nebním výborem ustanovená zůstala bezvýslednou, ježto se 
ku dražbě honitby žádný dražebník nedostavil. Srv. r. spráy. 
soudu se dne 14. července 1892 č,Ís. 1764. B. sv. 16. čís. 6744 C. 
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než obnáší pachtovné, kteréž pachtéř honitby za vy
konávání myslivosti nabízí. 3) 

Zadání honitby pachtem z ruky státi se musí 
platným usnesením se honebního výboru zákonitým 
způsobem zvoleného,4) jehož doba působnosti dosud 
nebyla uplynula, a platí v té příčině vše to, co n 'ahoře 
o zadání honitby pachtem vubec bylo pověděno. 

Dohlédací úřady ' mají z úřední povinnosti přihlížeti 
k tomu, zda-li bylo při zadávání honitby pachtem 
z ruky šetřeno zákonitých předpisů, a jsou oprávněny , 
shl~dají-li, že zadání vykonávání honitby pachtem z ruky 
není pro honební společenstvo výhodným, zadání my
slivosti zrušiti a naříditi, . aby vykonávání honitby za
dáno bylo veřejnou dražbou. 5) 

Bylo-li vykonávání honitby honebním výborem 
pachtéři z ruky platně zadáno, pak není na místo ho
nebního výboru toto zaclání honitby ' provedšího nově 
zvolený honební výbor oprávněn, dřívějším honebním 
výborem provedené propachtování honitby z ruky zru
šiti a zavedení nového dražebního řízení naříditi. 6) 

Pachtovné i při zadání honitby z ruky záležeti 
má toliko v hotových penězích, 7) nikoli však v natu
raliích (stelivu, dříví a jiných lesních požitcích). 8) 

Aby kdo převzíti mohl vykonávání honitby z ruky , 
musí míti zbrojní list, kterým se musí při ' zadání ho-

3) Srv. r. sprá~. soudu ze dne 17. ledna 1883 čÍs. 2390. 
B. sv. 7. čís. 1629. c., kterým bylo vysloveno propachtovánÍ 
honitby z ruky nepřípustným, když v čas, kdy usnes,eno bylo, 
že honitba z ruky se má propachtovati, bylo tu již vyšší po
dání jiné osoby, než které pachtéř z ruky za honitbu byl 
nabízel. 

4) Srv. r. správ'vsoudu ze dne 3. listopadu 1887 čÍs. 2333. 
B. sv. 11. čÍs. 3738. C. a ze dne 1. července 1tl93 čís. 1830· 
B. sv. 17. čís. 7352. Č. 

5) Srv. r. sprá~, soudu ze dne 2. května 1883 čís . 1043. 
B. sv. 7. čís. 1751. C. 

6) Srv. r. správ' vsoudu ze dne 14. července 1892 čÍs-. 1764. 
B. sv. 16. čÍs. :6744. C. 

7) §§ 1092. a 1055. všeob zák. obč. 
8) Srv. r. správ.v soudu ze dne 27. dubna 1888 čís. 1375. 

B. sv. 12. čís. 4073. C. 
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nitby vykázati, B) a musí sobě opatřiti též honební 
lístek. 

HonebĎí certifikáty ve smyslu' §27. honeb. z. vy
dané zastupují ' honební lístky a honební personál jimi 
opatřený nepotřebuje ku nošení zbraně žádných zbroj
ních listU. 10) 

Předseda ' honebního výboru :není z práva převzíti 
vykonávání honitby pachtem z ruky vyloučen; 11) totéž 
platí i o ostatních členech honebního výboru. 

Pachtéř honebního práva z volné ruky 12) složiti 
má jistotou za dodržení pachtovní smlouvy takov}T obnos, 
jaký za roční pachtovné nabízí. 13) 

Jistota za dodržení pachtovní smlouvy budiž s lo
žena huď v hotových penězích nebo v knížkách spoři
telních, nebo záložních, nebo ve veřejných papírech 
cenných počítan}Tch dle posledního kursu na burse. 
(§ 18. honeb. z.) 

Kauci tuto odevzdati sluší v 8 dnech do uscho
.vání okresního výboru. 

Pachtovné zapravováno budiž výboru honp.bnímu 
na rok napřed vždy na počátku každého ~oku pachtov
ního. (§ ] 9. honeb. z.) . 

I vykonávání práva myslivosti z volné ruky pro
pachtováno býti má nejméně na šest po sobě jdoucích let. 

Propachtování myslivosti z ruky na dobu dvanáct 
rokCl nepřesahující usnáší samostatně 14) honební v~rbor ; 

9) Pouhá možnost, zbrojní list obdržeti, nestačí. Srv. r. 
správ. sOl!du ze dne 15. května 1891 čÍs. 1610. B. sv. 15. 
čís. 5965. C. 

10) Srv. r. správ. sou.0u ze dne 17. května 1895 ČÍS. 2532. 
B. .sv. 19. d. 1. čís. 8676. C. 

ll) Srv. r. správ. vsoudu ze dne 14. července 1892 čÍs. 1764. 
B. sv. 16. ČÍS. 6744. C. 

12) Dle § 18. boneb. z. má každý, kdo cbce myslivost 
pachtovati, složiti vadium tamtéž naznačen é, tedy bez rozdílu, 
pacbtuje-li se myslivost z ruky nebo ve veřejné dražbě. 

'[3) Při pacbtu myslivosti veřejnou dražbou, má kazdý, 
kdo chce myslivost pachtovati, složiti za vadium tolik; co činí 
cena vyvolací. Ježto však při zadáni myslivosti pachtem z ruky 
ceny vyvolací není, sluší jistotou složiti obnos, který se rovná 
rocnímu pacbtovnému. Srv. § 18. odst. 2. honeb. z. 

14) Spolupůsobení obecního starosty při zadávání mysli
vosti pacbtem z volné ruky není předepsáno (jinak při pro-

77 

měla-li by . se však rI:lyslivost propachtovati z volné 
ruky na dobu delší, než jest dvanáct rokCl, potřebí jest 
k tomu schválení okresního výboru. (§ 17. odst. 2. 
honeb. z.) 

Rok myslivosti poema dnem 1. února a končí 
dnem 31. ledna (§ 17. honeb. z. odst. 1.) a tytéž doby 
platí též pro rok pachtovní. 

Dvc. měsíce po skončení smlollvy o pacht mysli
vosti vydá se pachtéři jeho pachtovní kauce 15), ač , 
není-li táž zavazena za nějakou náhradu nebo pokutu; lG) 
V tomto případě zustati má kauce pachtovní ve scho
vání okresního výboru až no té doby, až příčina vrá
cení pachtovní kauce vadicí zanikne. 

V\Tbor honební má nové propachtování práva 
mysliiosti předsevzíti nejméně šest měsícu dříve , než 
dojde poslední rok stávající pachtovní smlouvy. 17) 
(§ 15. honeb. z.) 

pachtováni myslivosti ve veřejné dražbě) a týž není tudy 
z nabídek při pachtu myslivosti z ruky vyloučen. 

15) Srv. r. spráy. soudu ze dne 15. května 1884 čís. 1082. 
B. sv. 8. čís. 2130. C. Okresní výbor nemůže býti přidržán, 
aby vrátil pachtéři pachtovní kauci v hotovosti, byla-li táž 
složena knížkou záložny mezitím do konkursu upadlé. 

16) nebo není-Ii snad soudně obstavE'na nebo zabavena, 
v kterýchžto případech pak říditi se jest dle předpisů exe
kučního řádu. Srv. § 294. a násl. exek. ř. ze dne 27. května 
1896 čís. 79. říš. zák. ' 

17) Stanovení lhůty této v § 15. honeb. z. má za účel, 
aby u vykonávání honitby zavedeny byly žádoucí pořádek 
a pravidelnost, a aby dozorčí úřady mohly v čas zakročiti, 
aby zadání bonitby v čas provedeno bylo, nelze však ustano
vení § 15. honeb. z. vykládati v ten rozum. že by pro zmeškání 
lbůty v § 15. honeb. z. vytčené jinak správné a ku prospěchu 
honebního spo l ečenstva provedené propachtováni práva my
slivosti bylo neplatné. Nelze také nahlédnouti, že by někdo 
byl poškozen tím, že honitba byla zadána sice způsobem 
správným, avšak o měsíc později. Také nemůže se § 15. ho~eb. 
z. vykládati v ten rozum, jako by se propachtování homtby 
společenstvu bonebnímu patřící díti mě l o jen šest měsíců před 
uplynutím posledního roku pachtovního a že by pozděj i vy
konané propachtování honitby od dozorčích úřadů jakožto 
nezákonité zrušeno býti musilo. Srv. r. spt:,áv. soudu ze dne 
28. června 1877 čís. 877. B. sv. 1. čÍs. 101. C. 

Nedodržení lbůty v § 15. honeb. z. uvedené nečiní jinak 
platné propachtováni honitby neplatným. Srv. r. spr?v. soudu 
ze dne 25. dubna 1883 čís. 851. B. sv. 7. čÍs. 1742. C. 
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§ 19. Propachtování práva myslivosti veřejnou 
dražbou. 

Nejobyčejnějším a také pravidelným způsobem 
zadání vykonávání práva myslivosti na společenské ho
nitbě jest zajisté propachtování téhož veřejnou dražbou, 
ježto při tomto způsobu zadání. myslivosti jest ve ve
řejné soutěži osob o myslivost se zajímajících nejlepší 
záruka, že docíleno bude nejvýhodnějšího zpeněžení 
práva myslivosti pro společenstvo honební. 1) 

Proto dozorčí úřady ku provádění honebního zá
kona povolané nařídí vždy propachtování práva mysli
vosti veřejnou dražbou, přijdou-li při uvažování stáva
jících okolností?) ku přesvědčení, že jinaký způsob 
zadání vykonávání práva myslivosti honebním výborem 
usnesený poškozuje zájem společenstva honebního. 

I ku propachtování honitby ve veřejné dražbě 
jest potřebí, aby se na tom honební výbor platně 
dle zákona zvolený, 3) jehož zákonitá doba úřadování, 
na kterou týž zvolen byl, dosud nebyla uplynula, 4) 

1) Srv. r. spryáv. soudu ze dne 25. dubna 1877 čís. 411. 
B. sv. 1. čís. 68, C. 

2) Srv. § 13. honeb. z. 
3) Nezákonitým způsobem ustavený honební výbc,f není 

oprávněn o propachtování honitby rozhodovati. Srv. r. správ. 
~oudu ze dne 3. listopadu 1887 čís. 2333. B. sv. 11. čís. 3738. 
C. Naproti tomu nebylo Y,T r. spráy. soudu ze dne 28. února 
1884 čís. 373. B. sv. 8. čís~ 2008. C. přihlíženo k okolnosti té, 
že nebylo odbýváno před dražbou sezení honebního výboru, 
se zřetelem na okolnost, že dražebnímu aktu všichni clenové 
honebního výboru byli prítomni, aniž by byl proti předse
vzetí dražby kdo ze členů honebního výboru namítal, a ne
bylo také přihlíženo k okolnusti, že nebylo podáno listin
ného průkazu o tom, že se honební výbor na tom usnesl, 
že se má honitba propachtovati. 

4) b\ ť i se tak stalo na sklonku jeho funkční periody. 
'Srv. r. správ. ysoudu ze dne 12. dubna 1889 čís. 1398. B. sv. 
13. čís. 4632. C. a ze dne 13. března 1890 čís. 834. B. sv. 14. 
čís. 5'208. Č. Není totiž v honebním zákoně ustanoveno, že 
by honební výbor za celou dobu svého úřadování ku zadání 
práva honitby propachtováním toliko jednou přikročiti směl, 
a že by zvláště nesměl honitbu zadati, když by stávající pacht 
uplynul. ~aopak předpis § 15. honeb. z. nutí honební ' -ýbor, 
aby propachtováni práva myslivosti nejméně šest měsícú před 
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usnesl, 5) a to ve schůzi starostou honebního výboru 
svolané a za předsednictví téhož starosty honěbního 
výboru odbývané. Ve příčině toho srv. ~ 17. a po
známky tamtéž pod Č. 3. a násl. ~vedené. 

Veřejnou dražbu práva myslivosti provésti má 
dle § .13. honeb. z. starosta obecní, tedy nikoli starosta 
místní neb osadní, 6) aniž starosta honebního výboru. 
Starosta obecní vystupuie ' při výkonu veřejné dražby 
vykonávání práva myslivosti jako osoba úřední, a jest 
proto z podávání vyloučen. 7) 

Naproti tomu není příčiny vylučovati z účastenství 
na dražbě práva myslivosti starostu místního neb osad
ního, pak starostu honebního výboru 8) a členy honeb
ního výboru. 

Rozumí se, že obecní starosta nemusí dražbu práva 
myslivosti vykunati osobn~ ale že se mltže dáti buď 
svým náměstkem nebo jiným členem obecního před
stavenstva, ano i místním (osadním) starostou, a ' též 
j starostou honebního výboru zastupovati. 9) 

Propachtováni honitby, jež se stalo v nepřítomnosti 
obecního starosty nebo jím ustanoveného zmocněnce , 

projitím posledního roku právě stávajícího pachtu provedl ne
hledě k tomu, že snad jeho funkční perioda úřadování ke 
konci se chýlí. 

5) Srv. r. správ.ysoudu ze dne 5. července 1888 ČÍS. 2143. 
B. sv. 12. čís. 4206. C. 

6) leč by starosta místní neb osadní, neb i starosta ho
nebního výboru ku provedení propachtováni honitby veřejnou 
d~ažbou od obecního starosty zvláště zmocněn byl. Srv. r. 
správ. sou,du ze dne 5. července 1888 ČÍS. 2143. B. sv. 12. 
čís. 4206. C. V tomto případě by však jak starosta místní neb 
osadní, tak i starosta honebního výboru z účastenství ph dra
žení byl vyloučen) neboť i tyto osoby by zde jako osoby 
úřední vystupovaly. 

7) Srv. § 46. zřízení obecního pro království éeské. 
Kdyžby starosta obecní proti tomuto předpisu při dražbě my
slivcsti sám podával a myslivost také vydražil , pak jest toto 
propachtování myslivosti po zákonu neplatné. Srv. r. spráy. 
soudu ze dne '11. ledna 1882 čís. 2230. B. sv. 6. čís. 1262 C. 

8) Srv. r. správ.ysoudu ze dne 14. července 1892'6s. 1764. 
B. sv. 16. čís. 6744. C. 

9) Srv. r. správ.
v 
soudu ze dne 5. července 1888 čÍs. 2143. 

B. sv. 12. čís. 4206. C. 
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jest neplatné. 10) Dražba, kterou právo myslivosti pro 
pachtovati se má, má býti dle § 13. honeb. z. ve
řejnou. 

Veřejnost dražby předpokládá: 
1. aby táž byla veřejn ě vyhlášena, tak aby odbý

vání dražby a sice den a hodina jejího započe~í, pak 
místnost, kde se dražba odb)'vati ,bude, před zapo
četím dražby na Ul:čitý čas . ve známost co nejš irší 
bylo uvedeno, 

~. aby k téže měl každý občan přístupu, a 
3. aby též každý, komu by nevadi ly překážky zá

konem vytknuté, ku dražení byl připuštěn. 11) 
Veřejné vyhlášení dražby státi se může zpusobem 

v osadě, jejíž spo l ečenská honitba propachtovati se má, 
obvyklým. 12) 

Druhé a tJ-etí podmínce veřejnosti dražby bude 
vyhověno, když nebude nikomu bráněno v přístupu 
do místnosti, kde dražba se děje, a když ku složeni 

10) Srv. rozhodnutí v poznámce právě předcházející uve
dené. 

Důvod, proč zákon nesvěřil provedení urážby práv~ 
myslivosti ani starostovi místnímu (osadnímu) aili star<?stovl 
honebního výboru, nýbrž starostovi obecnímu, jest aSI ten? 
že se předpokládá, že obecní starosta v úřední své funkcI 
provede dražbu úplně nestraně, a že, nemaje žádného osobního 
zájmu na tom, komu honitba zadána bude, bdíti bude nad 
tím, aby při dražbě zákonitých předpisů bylo šetřp.no, a aby 
vyvarováno se bylo všelikých nesprávností, které by dl~ 
okolností případu ku zrušení dražby a opakování téže véstl 
mohly. 

11) Ježto dražební řád vyh lášený dvorním dekretem ze 
dne 23. října 1786 (zákonů císaře ] osefa ll. sv. ll. str. 767.) 
novým exekučním řádem ze dne 27. května 1896 čís. 79. říš. zák. 
za zrušený jest považovati, jest se dnes říditi při výkonu dražby 
práva myslivosti předpisy § 270. a násl. exek. řádu. 

12) Ze by se však vyhlášení dražby práva myslivosti 
státi musilo způsobem v osadě obvyklým, jak to pro rozepsání 
voleb do honebního výboru výslovně předepsáno jest, zákon 
honební nenařídil. 

V r. správ. soudu ze doe 3. února 1881 čÍs. 81. B. sv. 5. 
čís. 1000. Morava nyla dražba honitby prohlášena neplatnou, 
ježto bylo opomenuto uvedení dražby ve známost nejširších 
kruhů; nebylo shledáno dostatečným , že vyhláška o dražbě 
vyvěšena byla v bytě obecního starosty, byt i za jeho úřa
dovnu používaném. 
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vadia a dražení připuštěn bude každý, kdo dle zákona 
právo myslivosti vydražiti může. 

Honební v}'bor z pravidla sestaví před dražbou 
dražební podmínky, · totiž podmínky, za kterých právo 
mYl3livosti společenstvu honebnímu náležející propachto
váno býti má, a ma.lí dražební podmínky ' tyto až do 
dražby k veřejnému nahlédnutí vyloženy býti, tak aby 
každý, kdož dražby práva myslivosti jako dražitel 
súčastniti se hodlá, v ně nahlédnouti mohl. 

Byla-li honebnímu výboru odňata možnost, dra
žební podmínky stanoviti, činí to propachtování ho
nHby neplatným. 13) 

Dražební podmínky tyto. mají-li platnými uznány 
býti, nesmí odporovati předpisům honebního zákona 
o dražbě platícím, které jsou rázu kategorického. 14) 

Dražební podmínky obsahují z pravidla tato usta
novení: 

1. které pozemky (buď dle čísel katastrálních nebo 
dle tratí, ve kterých se pozemky tyto nalézají,) do 
llzemí společenské honitby patří; 15) 

13) Srv. r. spráy. soudu ze dne 2. května 1883 čís. 1043. 
B. sv. 7. čís. 1í51. C. 

14) Takovým jest zvláště ustanovení § 18. odst. 2. honeb. 
z., dle kterého pokládá se za pachtéře honitby ten, kdož při 
dražbě nejvíce podal. Ustanovení tomuto odporovala by pod
mínka, že honební výbor vyhražuje sobě právo voliti mezi 
třemi osobami, které nejvyšší podání při dražbě byly učinily, 
a že nel1í honební výbor vázán, zadati honitbu osobě, která by 
při dražbě byla nejvyšší podání učinila. Srv. r. sprilv. soudu 
ze dne 6. března 1885 čís. 663. B. sv. 9. čís. 244Q. c., ze dne 
'll. prosince 1891 čís . 3978. B. sv. 15. čís. 6307. C. a 7e dne 
1. p·rosince 1897 čís. 5712. B. sv. 21. d. lL čís. 11203. Č. 

Téhož rázu jest podmínka, že honební výbor jest oprávněn, 
za pachtéře honitby uznati osobu, kterou považuj~ na nejvíce 
důvěry hodnou a t. d. 

15) Propachtování honítby vztahovati se může toliko na 
souvislé pozemky usedlíků osady, jen o tomto komplexu po
zemků múže honební výbor disposice své činiti, nikoliv ale 
o. pozemcích s územím ostatní spol~čenské honitby nesou
Vlsících, pročež pachtovní smlouva na tyto nesom·isící po
zemky (enklávy) se vztahující, právního účinku nemá. Srv. r. 
správ. soudu ze dne 19. září 1888 čÍs. 2332. B. sv. 12. čís. 4232. Č. 

6 
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2. na kolik po sobě jdoucích roků se pr~vo mysli
vosti propachtovati má, s uvedením prvmho a po -
sledního dne pachtovní doby; 16) . 

_ 3. jaká jest vyvolací cena, 17) ježto tolik , co. Clm 
vy volací cena, s ložiti má každý, k?o chce .mysltvo:,t 
pachtovati, před učiněným podáním l~ko vadlUm,~ a, ze 
vadium složeno býti má buď v hotov,osÍl yn~b? v kmzk~ch 
spořitelních, nebo záložních, nebo ve vere] nych cennr;~ 
papírech počítaných dle posledního. k.ur~u na .burse. ) ~ 

4. že vydražitel práva myslIvostI povmen Jest, 
ihned po skončené dražbě složiti : 

aj výlohv dražební v hotovosti k rukoum dražbu 
řídícího obec;ího starosty; HJ) 

bj kauci pachtovní, kteráž činí tohk , co obnáší 
roční pachtovné, 20) a sic:- způsobem ~T odst. 1. § 18. 
honeb. z. pro složení vadla ustanovenym , a 

c) pachtovné na jeden rol< napřed, a sice též v ho
tovosti ; 21) 

16) § 17. honeb. z. ",. 
17) Vyvolací cenu stanoviti ma honebOl VybOf, a. ]~st 

v' ška její (ať malá, nebo příliš vysoká,) nerozhodn~, ]ezto 
Yd" hou býti činěna bud pod nebo nad vyvolacl cenou. 

~~v ~~~ ~~áv. sgudu ze dne 11. července 1877 čís. 9~ 1. B. 
sv. 1. čís. 108. C. .. o y 

Nebyla-li veřejnost dražby ]Inak obmezyena, n~~1U~e pro-
pachtování honitby jedině z toho důvo~~ .~ruseno byh, ze byla 
vyvolací c~na bud příliš nízko nebo y~nhs v~soko s~a~ovena. 

18) Kurs tento má dle prakse pn sou~~lch drazbach z.a-
chovávané vykázati dražitel, a pokud se tyc~, podatel vadla: 

19) zvláště kolkové poplatky z pachtovm sml0l!vy, kter~ 
vypočteme dle kolkové stupnice lll. a oI:mosu, kt~ry se rovn~ 

y , u pachtovnému násobenému poctem roku, na ktere 
rOCOlm , I tk b dt y'h d achtovní smlouva se uzavírá. Kolkove pop a y u ez 1 ne 
p říle ením dotyčných známek na pachtovmm protokole zapra
eeny~ přesahuje-Ii poplatek obnos 50 K, lze buď P?platky 
řilepením známek na pac~tovnín:, protokole zap~avltI, ~~bo 

~otyčný obnos u berního úradu pnmo v, hotovostI za,pla:l~~ .. 
20) Kauce pachtovní budiž od obecmho ~tarosty, ]enz ~ld ll 

dražbu, v.8. dnech do schování okresního vyboru odevzdana. 
§ 18. odst. 3. honeb. z. y' , r

Y

' 

21) Pachtovné pachtéi'em na rok napred zapla,cene ?aleZl 
honebnímu společenstvu, pročež totéž u okresmho vyboru 
skládáno býti nemá. 
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5. že pachtovné zapravováno býti má honebnímu 
",'ýboru na rok napřed vždy na počátku každého pach
to vního roku ; 

6. že pachtovní kauce bude dva měsíce po té , 
když do.jde smlouva o pacht, pachtéři vrácena , ač ne- , 
bude-li zavazena za nějakou náhradu nebo pokutu; 22) 

7. že ten , kdo chce myslivost pachtovati, před 7a
početím dražebního řízení vykázati má, že jest 'v držení 
zbrojního listu (a pokud se týče, u -osob k honebnímu 
personálu patřících , honebního certifikátu), 23) a že , 
chce·Ji pachtéř honitby osobně myslivost vykonávati , 
povinen j~sL honební lístek si opatřiti , a že povinen 
jest, tyto písemné doklady při vykonávání myslivosti 
stále při sobě míti. 24) 

Dražební pódmínky však mohou ještě jiná k určení 
práv a povinností pachtéře honitby sloužící ustanovení 
obsahovati. 25) 

22) Srv. § 20. honeb. z. Odporučuje se též, aby se po
znamenaLo, že kauce pachtovní nebude vydána, bude-Ii táž 
soudně obstavena nebo zabavena, ač se to dle předpisů exe
kučního :-ádu samo sebou rozumí. 

23) Výkaz zbrojním listem žádati se má při počátku pach
tovního jednání, a osoby, které by se zbrojl).ím listem vyká
zati nemohly, nelze ku dražení připustiti. Umysl zákona je, 
aby předešlo se jinak nutnému opakování dražby, když by 
vydražiteli myslivosti po té vydání . zbrojního listu bylo ode
přeno. Srv. r. správ. soudu ze dne 19. května 1881 čís. 858. B. 
sv. 5. čís. 1106. C. Nebylo-li při počátku pachtovního jednání 
výkazu zbrojního list~ žádáno, a byl-li licitant ku složení vadia 
a ku dražení připuštěn, pak postačí i dodatečné předložení 
zbrojního listu (i plné moci). Srv. r. správ. sOj.1du ze dne 
11. prosince 1891 čís. 3978. B. sv. 15. čís. 630J. C. a ze dne 
'14. května 1884 čís. 1046. B. sv. 8. čís . 2128. C. 

24) Srv. § 26 honeb. z. Pachtéř honitby jest povinen za 
lístek honební 20 K (10 zl. r. č.) zapraviti. 

~5) Taková ustanovení dražebních podmínek mohou býti 
ku př.: 

aj že podpacht honitby ani v celku, ani po částech se 
nedovo luje. Srv. r. správ. vsoudu ze dne 12. května 1893 čís. 
1679. B. sv. 17. čís. 7257. c., dle kterého pachtér území spo
lečenské honitby neděleně zpachtovanébo nemůže honitbu ani 
částečně ani v celku v podpacht dáti. 

bj že není dovoleno pachtéři honitby v pacht honitby si 
společníky přibrati a to ani pod označením hostů. Srv. r . 
správ. soudu ze dne 14. července 1892 čís. 1763. B. sv. 16. 

6* 



84 

Správní soud shledal dále nezávadnými tato usta
novení dražebních podmínek: 

1. že jako pachtéři připuštěny budou osoby, ma
)lCl reální držbu v ceně nejméně 400? K bez kauce, 
jiné osoby však toliko tenkráte , složí-ll obnos 1000 K 

čís. 6745. Č., dle kterého není dovoleno,' aby víc~ fysick~ch 
osob jako pachtéř honitby do smlouvy pachtovm vstoupIlo. 

c) že ja~ékoliv ,~t?ěny. v obv~du úyz,emí. společen~ké ho
nitby nedávaJ1 pacbten homtby prava, zadatI na spol,ecenst':,u 
honebním nějaké náhrady nebo sl~vy na pa~h~ovn~.m, a, ze 
se upravení poměrů z toho plynoucIch pon~~hava vz~]emnemu 
dohodnutí se honebního výboru s pachterem homtby. Srv. 
r. správ. s'oudu '{e dne 1. prosince 1897 čís. 6190. B. sv. 21. 
d. II. čís. 11204. C. 

d) zdali pacht myslivosti v případě úm~tí pachté!e p~e
jíti má na jeho dědice čili nic; n~yní-li t?tIž v~ y dr~zebmch 
podmínkách pro případ úmrtí pachterova mc zvlastmho usta
noveno, pak nastupují dědi~ové pa~~téřovi ~ jeho práva pach: 
tovní i tenkráte, kdyby byh nezlet.IlI nebo zensk~J:lO pohlavl. 
Srv. r. správ. souQu ze dne 26. ltstopadu 1898 CIS. 6392. B. 
sv. 22. čís. 12201 C. . 

e) co státi se má tenkráte, kd~by na jmě?í pachtéře 
myslivosti uvalen byl konkurs; nem-lI v podmmk,ach ,dra
žebních pro ten případ nic zvláštního ustanove!l0' ~1a sprav~~ 
konkursní právo do stávajícího pachtu myshvostt vstOUpItI. 
Viz nahoře § 1'7. 

. f) že útraty draže~ní~o .říze~lÍ~ pyak. ~traty se sel?s~ní~ 
pachtovní smlouvy spo]ene, ]akoz 1 vsehke poplatky nestI m~ 
pachtéř honitby zve svého, .~ ž~ ne~á z důvod}1 tohoto protI 
honebnímu spolecenstvu m]akeho naroku na nahradll. 

Ustanovení toto se odporučuje se zřetelem na okolnost, 
že výtěžek pachtu honitby celý jest rozděljti m~z~ společ~íky 
honební a že není důvodu, aby tento rozdelovacl fond zkracen 
býti měl o pOl?l.atkYy,a yýloby, jev~ prá;Tflí jednání samo ~ebou 
nese. Upozormt! SlUSI, ze by v pnpade, kdybyyachtovm pod
mínky neobsahovaly ustanovení o tom, kdo vylohy, sm!ouvy 
a poplatky z ní platiti má, vzejíti mobl o to spor, a ze by 
pak dle předpisů zákona poplatkového (§ 6~').,!??adno spole: 
čenstvo honební jako strana smlouvu uZaVlra]~Cl k z~pla::,em 
poplatku s pachtéřem rukou společnou a nerozdllnou pndrzano 
býti mohlo. 

g) že sprá,-a místa nemá, a že žádná strana není opráv
něna pachtovní smlouvu z důvodu zkrácení nad nebo pod 
polovicí ceny obecné rušiti. (§ 922. a 'násl. a § 933. a násl. 
všeob. zák. obč.) 

h) jakým: způsobem a u kterého úřa<du, ~áh~ada š~vo~ 
honbou nebo zvěří způsobených vyhledávána byt! ma, a zvlaste 
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jako kauci. za náhrady škod zvěří nebo honbou zpú
sobeny'Tch; 26) 

2. že honební výbor právo má pachtovní smlouvu 
bez vědomí vlastníka knihovně si dáti pojistiti; 27) 

3. že škody zvěří nebo honbou zpusobené zapla
titi má pachtéř honitby; 28) 

4. že vydražitel honitby nésti má ze svého náklad 
na ' hlídání honebního ' obvodu až do počátku pachtu 
vynaložený; 29) 

5. že každý draži tel povinen jest složiti vadium , 
rovnající se vyvolací ceně. 30) , 

též, zdali náhradu škod zvěří způsobených zaplatiti rriá poško
zeným pachtéř honitby nebo honební společenstvo. 

Není-Ii v pachtovních podmínkách nebo v nějaké jiné 
úmluvě mezi stranami učiněné nic jiného ustanoveno, vyhle
dávána býti má náhrada škod honbou nebo zvěří způsobený ch 
před soudem smluvčím k tomu konci zvláště zřízeným. § 45. 
odst. 3. boneb. z. Ustanovení dražebních podmínek, že pachtéř 
honitby není vůbec povinen náhrady škod zvěří způsobených 
platiti, bude míti vlivu na značné zvýšení ročního pachtovného 
z myslivosti. 

Dr. Prokop Bílek ve svém č l ánku "Některé myšlenky 
1{ opravě zákona honebního" uveřejněném v časopise "Lo
vecký obzor" roéník IX. čís. S. uvádí, že "v revírech spole
čenských může společenstvo v podmínkách dražebních žádati, 
aby odstřelová ní zajíců dělo se řádně a vydatně, jinak může 
valná hromada všech č lenů společenstva svolaná nájem od 
počátku příštího roku honebního zrušiti, a žádati od okresního 
výboru nový pronájem na zbývající část období," kteréž usta
novení sloužiti má k ochraně polního majetku. 

26) Srv. r. spJáv. soudu ze dne 30. záři 1887 čís. 2567. B. 
sv. 11. čís. 3677. C. 

27) Srv. rozhodnutí v poznámce předešlé citované. 
28) Srv. r. správ. sOl!du ze dne 13. prosince 1889 čís. 

4093. B. sv. 13. čís. 5020. C. a zť dne 22. listopadu 1895 CIS. 
5455. B. sv. 19. dí l ll. čís. 9037 C. Ustanovením tímto se ne
vylučuje přední povinnost honebního společenstva, škody 
takové nabražovati, a jen se jím blíže určuje poměr mezi ho
nebním společenstvem a pacbtéřem honitby. 

29) Srv. r. správ. §oudu ze dne 11. července 1877 čís. 
911. B. sv. 1. čís . 108. c., ježto tím se pouze vyvolaCÍ cena 
za honitbu zvyšuje. 

30) Ustanovení příliš vysokého vadia směřující k tomu, 
aby tím jisté osoby od súčastnění se dražby zdrženy byly, 
odporuje ustanovení §§ 13. a 19. dražebního rádu ze dne 
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Naproti tomu shledal správní soud tato ustanovení 
dražebních podmínek nepřípustnými: 

1. bylo-li vadium obnosem příliš vysokým stano
veno za tím účelem, aby tím jisté osoby byly zadrženy 
od súčastnění se dražbv; 30) 

2. když domácí ÚČastníci dražby sproštěni býti 
mají povinnosti složiti vadium, ježto ,se ustanovení toto 
se zásadou ~řeinosti dražebního i'ízení ne'srovnává; 30) 

3. že honební výbor oprávněn b~Ttí má bez udání 
důvodů vyloučiti z dražení osoby, o kterých se do
mnívá, že se od nich přesného splnění zákonnitj"ch a 
smlu\'ených ustanovení pachtu očekávati nedá; 31) 

4 . . že pachtéř honitby má své důvěrníky do roz
hodčího soudu o nárocích na náhradu škod zvěří nebo 
honbou způsobených toliko z osauníků té osady jméno
vati, kde se honitba pachtuje, an by jinak za to po
važováno bylo, že pachtéř důvěrníků svých do soudu 
srilluvčího nejmenoval, a nastoupilo by v případu tomto 
právo vrchního rozsudího důvěrníky paC'htéře na místo 
téhož jmenovati; 32) 

5. že ' honební personál honebním certifikátem opa
třený ku dražbě připuštěn býti nf'l1lá; 33) 

6, že pachtýř honitby neručí za škody zvěří nebo 
honbou způsobené ani jako pachtéř honitby, ani jako 
člen honebního společenstva; 34) 

7. že pachtéř honitby měl b);,ti povinným, každého 
z osadníků za společníka pachtu honit~y phpustiti; 3ií) 

15. července 1786 opětně proh lášeného dvor. dekrétem ze 
dne 14. září 1815 čÍs. 565. sb. z. s. Srv. r. správ. sQudu ze 
dne 13. července 1893 čís. 2470. B. sv. 17. čís. 7387. C. 

31) ježto ustanovení toto odporuje zásadě veřejnosti dražby 
a .ježto pro vyloučení z úča~tenství ve dražbě toliko důvody 
§ 28. honeb. z. ku platnosti přivedeny býti mohou (§ 16 h. z.). 
Srv. r. sprAv. soudu ze dne 18. října 1893 čís. 2489. B. sv. 17. 
čís. 7458. Č. 

32) Srv. rozhodnutí v poznámce předešlé citované . . 
33) Srv. r . správ. sOl!du ze dne 17. května 189~ čís. 2532. 

B. sv. 19. d. 1. čís. 8676 C. 
34) Srv. r. správ. soudlJ ze dne 4. listopadu 1899 čís. 

8722. B. sv. 23. ČÍS. 13325. C. a článek Dra Jiřího PražAka 
v f.asopise Právník 1900 str. 341. násl. uveřejněný. 

35) Srv. r. správ. soudu ze dne 14. června 1892 Č. 1763. B. 
sv. 16. ČÍS. 6745. C. 
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8. že honební vý.bor má býti oprávněn zvoliti si 
za pachtéře honitby osobu, nebera ohledu na učiněná 
nejvyšší podání. 36) 

,Pro draž?u práva myslivosti platí nyní předpisy 
~oveh? .e:ceku;níh,? řádu, tedy zvláště ustanovení § 278., 
ze ud,ehh slu~í príklep nejvíce podávajícímu, když po 
marnem dVOJím vyzvání na dražitelé učiněném nikdo 
vyšší nabldky neučiní. 

Pachtéřem jest, kdo při dražbě za honitbu nejvíce 
podá. (§ 18. honeb. z.). 

v Po y~k?nčené ~ražbě odevzdá obecní starosta, jenž 
draz?u ndl~, nebo Jeho zástupce, v osml dnech pach
tovm kaUCI okresnímu výboru do úředního schování 
(§ 18. odst. 3. honeb. z.f připojiv protokol o dražbě 
sepSan}T. 

Aby také pachtovní smlouva, která dle pachtovních 
pod~ínek: na základě kterých propachtování práva 
myslIvosh provedeno bylo, s pachtéřem honitby se 
uzavře, okresnímu výboru ku schválení byla předlo-
žena, předepsáno není. 37) . 

Stalo-li se ale tak, a byla-li pachtovní smlouva 
s pyachtéřem h?~it~y uzavřená okresnímu výboru pře
d lozena, a vrah1-11 po té okresní vj'Tbor pachtovní 
sm~ouv~ hon:?l:ímu výboru, aniž by byl proti ní jaké
kolIv V~T t~J:' uClml , pak sluší ve vrácení pachtovní smlouvy 
shl~dat~ Její schválení, a okresní výbor po té není více 
opravnen, aby tutéž pachtovní smlouvu zrušil. tlS) 

Považoval-li by se kdo ze společníků honébního 
společen,st,va neb~ kdo z dražitelů 39) provedeným pro
pacht?vamm homtby za stížena, pak má proti něm u 
poclatI v čaš stížnost, která poc/ati se má u přísluš
ného okresního výboru. 

36) Srv. r. správ. soudu ze dne 1. prosince 1897 v' 

5712. B. sv. 21. ,do ll. čís. 11203. C. CIS. 

. 37) Srv. r. správ. soudu ze dne 12. května 189:-3 čís. 
1679. B. sv. 17. čí.s. 7257. Č. 

38) Srv. r. správ. soudu ze dne 12. dubna 1889 y, 

1398. B. sv. 13. Cís. 4632. Č. CIS. 

. .39) Jipá osoba asi nebude míti zájmu na tom, komu právo 
myslIvosh dražbou se zadati má. 
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Okresní výbor, jemuž pachtovní protokol s pach
tovní kaucí byl předložen, má zkoumati, zdali při 
pachtování honitby bylo předpisú honebního zákona 
šetřeno , a to dle § 23. honeb. z. z úřední moci, totiž 
aniž by na to čekal, ida-li se strany některého z účast
níkú honebního společenstva nebo z kruhú dražitelů 
dražby se súčastnivších stížnost proti propachtování 
honitby byla podána. 

Shledal-li by okresní výbor, že při propachtováni 
honitby nebylo předpisú honebního zákona přesně še
třeno, pak má propachtování honitby zrušiti, a nové 
provedení dražebního řízení - s přesným ustanovením 
doby, do které se nové propachtováni honítby státi 
má - honebnímu výboru naříditi, a o zrušení dražby 
honitby nejen dotyčný honební \'ýbor, ale také osobu, 
která dle pachtovního protokolu právo myslivosti vy
dražila , jakož i stěžovatele, zpraviti. 40) 

Také zemský výbor jest mocí svého práva dohlé
dacího oprávněn zrušiti propachtování honitby, byl-li 
zpraven jakýmkoliv zpúsobem Lbl) o tom, že při pro
pachtování honitby nebylo šetřeno předpisú, jichž šetření 
honební zákon kategoricky předpisuje. 

Uznal-li však okresní výbor zpachtování honitby 
honebním výborem provedené za zákonitě vykonané , 

40) Tak zrušeno bylo propachtování honitby v případu 
řešeném rozhodnutím správního soudu: ~ 

ze dne 5. července 1888 čís. 2143. B. sv. 12. čís. 4206. C. 
proto, že nespočívalo na předc):lOzím usnesení se honebního 
výboru a že oředsevzato bylo v nepřítomnosti obecního 
starosty a jeho zástupce: y ze dne 14. února 1889 čís. 556. B. 
sv. 12. čís. 4509. (mimo c.) pro připuštění písemné. offerty ; 
ze dne 15. května 1891 čís. 1610. B. sv. 15. čís. 5965. C. proto, 
že pachtéř honitby nemohl se vykázati zbrojním listem; 

ze dne 19. září 1884 čís. 2051. B. sv. 8. čís. 2218. mimo 
Č. proto, že se ukázalo, že vydražitel honitby nedražil pro 
sebe, nýbrž pro jinou osobu; 

ze dne 3. února 1881 čís. 81. B. sv. 5. čís. 1000. Morava 
proto, že opomenuto bylo širší uveřejnění dražby (vyhlá.ška 
dražby byla přibita v bytě obecního starosty za obecní úřa
dovnu používaném a t. d.). 

41) tudy třebas ze stížnosti pozdě podané, nebo ze stíž
nosti osobou ku podání jejímu neoprávněnou podané nebo 
ze stížnosti u nepříslušného úřadu (ku př. u okresního hejt
manství neb u místodržitelství) podané. 
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nabývá tím, nebyla-li proti němu podána stížnost z toho 
dúvodu, že při propachtování honitby zájmú společen
s tva honebního náležitě nebylo šetřeno, (ku př .. že bylo 
docíleno příliš nízkého pachtovného a t. d.), propach
tování honitby právní moci a dotyčná pachtovní smlouva 
nabývá právní účinnosti, a není pak ani okresní ani 
zemský výbor oprávněn, takové právní moci nabyvší 
pachtovní akty z moci úřední rušiti. 42) 

Nerií zejména též ani okresní ani zemský výbor 
oprávněn, zrušiti propachtování honitby pro nedodržení 
lhůty v § 15. honeb. z. ku provedení nového zadání 
honitby při uplynutí stávající pachtovní smlouvy pře
depsané, 43) nebo pro námitky proti osobě pachtéřově 
s távající. 44) 

Též nelze formálně správně provedenou dražbu 
práva myslivosti proto' zrušiti, že by snad při opětovné 
dražbě příznivější výsledek se očekávati mohl. 45) 

Jinak může okresní i zemský výbor o platnosti 
propachtování honitby rozhodovati, byla-li proti němu 
v čas u příslušného úřadu stížndst podána. 46) 

- § 20. O podpachtu práva honebního. 

§ 16. honeb. z. ustanovLlje, že se za pachtéře 
myslivosti připustiti múže kromě zvláštních případností 1) 
toliko jedna oso ba. 

.. 2) Srv. r. správ. soudu ze dne 12. prosince 1885 čÍs. 
3261. B. sv. 9. čís. 282~2. c., ze dne 12. dubna 1889 ČÍS. 1398. 
B. sv. 13. čÍs. 4932. c., ze dne 'I. dubna 1881 čís. 610. B. 
sv. 5. ČÍS. 1060.

y
C., ze dne 18. dubna 1894 čís. 1537. B. sv. 18. 

d. 1. čÍs. 7847. c., ze dne 21. ledna 1897 čÍs. 437. B. sv. 21. 
d. 1. čís . 10305. C. a j. v. 

43) Srv. r. správ. ,?oudu ze dne 28. července 1877 čÍs. 
877. B. sv. 1. čís.;. 101. C. a ze dne 25. dubna 1883 čís. 851. B. 
sv. 7. čÍs. 1742. C. 

44) Srv. r. správ. sQudu zě dne 11. ledna 1888 ČÍS. 116. B. 
sv. 12. čís . 3870. mimo C. 

45) Srv. 1'. správ. so,!du ze dne 13. prosince 1889 čÍs. 
4093. B. sv. 13. čís. 5020. C. 

46) Srv. r. správ. soudu ze dne 1. dubna 1881 ČÍS. 610. B. 
sv. 5. ČÍS. 1060. C. 

1) V německém textu zákona se praví: "in der Reg-el, " 
což náš hořejší výklad podporuje. 
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' Jest tedy pravidlem, že toliko jediná fysická osoba 
pachtéřem honitby býti může, a to jak při propachto
vání honitby z ruky, tak i při propachtování téže ve 
v'eřejné dražbě . 

Ježto pak honební zákon ony zvláštní případnosti, 
za kterých by se 'snad (výjimkou z pravidla) za pach
téře honitby více fysických osob připustiti mohlo, ne
vytknul, s1uší tvrdi ti , že pravidlo § 16. honeb. z. nemá 
žádných výjimek, že tudy propachtování honitby více 
osobám jest po zákonu nepřípustn)'Tm, a že, stalo-li 
by se, že by někter.ý honební výbor přes to honitbu 
více osobám, ať v celku, ať po částech, 2) ať z ruky 
nebo ve veřejné dražbě propachtoval , vyšší dohlédací 
úřady z úřední povinnosti povolány jsou, takové zá
konu pří(:ící se zadání honitby zrušiti a honebnímu 
výboru uložiti, aby honithu způsobem zákonu odpo
vídajícím opětně zadal. 0) 

Z týchž dftvodů není dovoleno provozovati spole
čenskou honitbu v t. zv. režii, při které každ)" ze 
společníků by právo měl , honitbu provozovati. 

Dle předpisu § 6. honeb. z. zákonem ze dne 21. 
Února 1870 čís. 70 z. z. upraveného může okresní 
výbor povoliti , aby honební okršlek propachtován byl 
po částkách , má-li týž alespol1 1150 hektaru (2000 jiter) 
výměry . 

2) Dle § 6. honeb. z. zákonem ze dne 21. února 1870 
opraveného lze společenskou honitbu se svolením okresního 
výboru po částkách propachtovati, má-li olušlek honební 
výměry a!espoň .1150 ha. Při výměře 1150 ha nedosahující 
nelze homtb~ am se svolením okresniho výboru po částkách 
propachtovatI. R. správ. SDudu ze dne 19. září 1884 čís. 2051. 
~., sv. 8: čís. 2218. mimo . C. vyslovilo, že, když by se ukázalo, 
ze kdos) zpachtoval homtbu ne pro sebe, nýbrž pro nějaké 
konsortium, že může úřad povolení k vykonávání honitby již 
udělené odvolati. 

3) R. správ. ~oudu ze dne 14. července 1892 čís. 1763. B. 
sv. 16. čís . 6745. C. zrušilo propachtovánf honitby z dúvodu 
toh~. že dražebni podmínky obsahovaly ustanoveuí, že pachtéři 
hOnItby SP. ukládá, že musí každého ze společníků honitby 
(Jagdgenossen) za účastníka pachtu honitby připustiti, a vv
~Jovilo právní náhled, že, je-I i z pravidla § 16. honeb. z. v)'r
'Jlmka, nemůže tato od honebního v}'boru samostatně při
puštěna bS'ti, ale musí taková podmínka dříve okresním 
výborem schválena bSrti. (§§ 17. a 21. honeb. z.). 
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Z toho plyne, že honební okrsky mající v)'měry 
menší než 1150 hektan1 (2000 jiter) jedin ě V celku 
propachtovány býti mohou, a že honební okrsky '.'ý
měry 1150 hektaru nedosahující ani se svolením okres
ního výboru po částkách propachtovati nelze, a že 
vyšší dohlédací úřady jsou povolány, propachtování 
honitby po částkách zmíněn)'Tm předpisům honebního 
zákona odporující zrušiti" a zákonu odpovídající sta v 
v užívání myslivosti obnoviti. Z týchi příčin, pro které 
není- dovoleno propachtovati honitbu více fysick)'rm 
osobám, jest i nepřípustno honitbu v podpacht dáti, a 
to opět ani v celku, ani po částkách. a to opět, ať pod
pacht tento se jeví v jakékoliv formě, třebas i ve zpú
sobu přibrání společníků do pachtu myslivosti, nebo 
zvaní jich za hosty, jen jeví-li se jich účastenství na 
pachtu hon,itby ve placení určité roční předem usta
novené částky ku pachtovném u. ±) 

Judikatura správního soudu u v)rldaclu této otázky 
jest důslednou, nepřipouš tějíc podpachtu honitby, ať se 
jeví v jakémkoliv rouše: oproti této judikatuře správ
ního soUdu zaujímá však nejvyšší soud ve věce~h 
civilních stanovisko přímo odchylné, ježto týž připouští 
nejen zadání honitby více spo l ečníkLlm , :i) ale připouští 
i podpacht honitby. 0) 

4) Pod pacht honitby po částech jest také nejoblíbenéjším 
a nejobvyklejším zpúsobem, kter}'m se v praksi předpis § 16. 
honeb. z. nejčastěji obchází, a jest proto povinností dozorčích 
úřadů, aby náležitým šeti-ením zjisli!y, zda·li honební záko n 
v této důležité otázce zákonitého vS'kladu dochází (S 23. ho
neb. z.) Srv. r. Spr8v. soudu ze dne '12. května '1893 čís. 1679. B. 
sv. 17. čís. 7257. C. 

5) Srv. r. nejvyššího soudu ze dne 8. listopadu 1894 čís. 
11743. uvei-ejněné ve sbírce G. U. vY. sv, 32 pod čís. 15286, 
kterým byl společník honitby, jenž byl pachtéřem honitby, 
odsouzen, druhým společníkúm honitby z provozování mysli
vosti účet ~loŽiti. 

6) ~Srv. r. nejvyššího soudu ze dne 27. února 1895 čís. 
1706. C. ve sbírce G. U. vY. sv. 33. čís . 15421. a ye sbírce 
Linksově sv. 11. pod. čís. 4110. uveřejněné, ve kterém se 
uvádi, že v honebním zákoně není podpacht myslivosti vý
slovně zakázán a § '12. nařízení ministerstva vnitra ze dne 
15. prosince 1852 čís . 257. fíŠ. z., který ku p latnosti podpachtu 
svolení pol,itického úradu vyžadoval, §em 49. honeb. z. pro 
království Ceské za zrušený považovati jest. 
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Vzdor tomuto odchylnému stanovisku, 7) které 
v otázce této nejvyšší soud zaujímá, trváme na tom, 
že dle předpisu honebního zákona není přfpustno , aby 
honitba zadána byla více společníkum honitby, neb 
aby dovolen byl podpacht honitby, a to z dúvodu, že 
znění §§ 16. a 6. honeb. z. a zákon ze dne 21. února 
1870 čís. 70. z. z. pro náhled námj hájený mluví, a 
že by oba tyto způsoby jako v}Tjimky z pravidla záko
nem výslovně uznány býti musily, čehož se ale nestalo. 

Dusledkem toho považuleme všecky úmluvy k ob
cházení těchto zákonných předpisů sloužící dle § 878. 
všeob, zák. obč. za nedo\'olené a před zákonem ne
platné, a nelze jim oc hrany dopřáti ani před úřady 
samosprávn)Tmi, an i před řádnými soudy. 

C. Honitba na enklávách. 

~ 21. Enklávy. 

§ 5. honeb. z. ustanovuje, že, nemají-li souvislé 
pozemky veškerých obyvatelu některé osady výměry 
115 hektaru (200 jiter), přísluší provozovati myslivost 

,) Tohoto dualismu v j udikatuře těchto dvou nejvyšších 
soudních tribunálú trpce. že1.íme, ježto jím bezpečnost právního 
nazírání na velice dů l ežitý předmět honebního práva valně 
jest otřesena, a přejeme si, aby v zájmu spraved lnosti co 
nejdříve stejnost náh ledů nastala. 

Vůči nastávající reformě honebního zákona odporouCíme, 
aby stanovisko zákonodárce i v této sporné otázce ná l ežitě 
bylo praecisováno, a to buď stanovením přímého a určitého 
zákazu, jak při jímání společníků do s távajících pachtovních 
smluv ve příčině myslivosti, tak i zákazu podpachtu a všech 
jakýchkoliv úmluv, které k zastření těchto po zákonu ne
platných úmluv sloužiti mají, kteréž stanovení zákazů z důvodů 
policie honební co nejvřeleji odporučujeme - nebo výslovným 
připuštěním těchto úmluv a náležitým jich upravením, aby 
všeliký dosud panující a v různých světla se štítících formách 
bující nešvar stanovením přesných podmínek a podrobením 
veřejné kontrole dozorčích úřadú na míru nejmenší byl 
obmezen. a aby tu byla záruka, že po připuštění jich nena
stane vykořisťování práva myslivosti a že bezpečnost osobní 
i majetku ohrožena nebude. 
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na nich držiteli pozemkťl souvislých čili okrsku honeb
ního (honitby), který s nimi nejvíce hraničí, a že totéž 
rozumí se také o pozemcích, kteréž nemají 11 S hek
tarů (200 jiter) výměry a jsou okrskem honebním buď 
docela, nebo do dvou třetin obklíčeny (enklávy). 

Ve všech těchto případech mluvíme o honebních 
enklávádz. 1

) 

§ 5. honeb. z. upravuje tedy vykonávání mysli
vosti v případech , na které se ani ustanovení § 2. 
honeb. z. (o zřízení samostatné čili vlastní honitby), 
ani ustanovení' § 4. honeb. z. (o zřízení společenské 
honitby) nevztahují , 2) a upravuje případy dva: 

1. případ, kdy území pozemků veškerosti oby
vatelů některé osady v jich souvislosti výměry 11 S hek
taru (200 jiter) nedosahuje, a 

2. případ , kdy jednotlivé pozemky výměry 11 S 
hektarů (~OO jiter) nedosahující územím cizího honbiš tě 
buď zcela nebo do cl vou třetin jsou obklíčeny . 3) 

Honební enklávou muže býti nejen pozemek jeden, 

1) enclave (čti "ankláve") jest slovo francouzské a zna
mená "obklíčí" čili území cizím vlastnictvím obklopené. 

Předpisy honebního zákona o enklavování pozemků sou
sedních sledují jedině policejní účel racionelního vykonávání 
honitby. Jedná- ll se o komplex souvislých pozemků výměru · 
115 hektarů přesahující, není příčiny, přidělovati jej jako en
klávu k jiné honitbě, a proto komplex, který za enklávu po
važovati se má, musí míti výměru menší než 115 hektarú. 
Souvislé (pozemky) komp lexy výměry větší než 115 hektarú, 
nesmí za enklávy jiné honitbě přidělovány býti. Srv. r. správ~ 
soudu ze dne 25. května 1901 čís. 413 '\' B. sv. 25. d. A. čís. 
357. Slezsko. 

2) Jsou-Ii pi-j nějakém komplexu pozem\ů podmínky zá
konem pro zřízení samostatné honitby (buď vlastní nebo spo
lečenské) vyžadované, pak nelze předpisů § 5. honeb. z. užíti 
a tyto pozemky za enk lávy jiného honebního území prohlá
siti. Srv. r. správ~ soudu ze dne 18. října 1893 čÍs. 3443, B. 
sv. 17. čís. 7459. C. , 

3) Tedy plochy, které dle předpisú §§ 2. a 4. honeb. z. 
nejsou částí jiného souvislého honebního území dle zákona 
konstituovaného (r. správ. soudu ze dne 5. ledna 1889 čís. 41. 
B. sv. D. čís. 4445. Č.), pak pozemky, které nepatří usedlíkúm 
osady, o je,iíž honitbu Sf jedná (r. správ. sQudu ze dne 12. pro
since 1888 čís. 3858. B. sv. 12. čís. 4399. c.) 
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ale i celá skupina (komplex) pozemkú, a to bez roz
dílu, zda-li patří jednomu vlastníku, či více vlastníkům , 
ano i komplex pozemkú všech osadníkú jedné osady, 
nemají-li všecky tyto pozemky jednotlivě či dohromady 
č ítané nejmenší v}rměry buď k ustavení honitby vlastní 
č ili samostatné (při pozemcích jednomu vlastníku pa
třících) nebo honí tby společenské _ (při pozemcích osad
níkCI v jedné osad ~ bydlících) po zákonu ' potřebné , 
totiž 1 i S hektarů (200 jiter). 

Totéž plati , obnáší-Ii sice výměra pozemků jed
nomu držiteli patřících , nebo výměra pozemkl1 všem 
osadníkúm jedné osady patřících dohromady 11 S helz
tarů (200 jiter) , ale , nejsou-li pozemky tyto ve smyslu 
honebního zákona souvislými. (Srv. nahoře § 10.) 

Netřeba opakovati , že do této zákonité výměry 
11 S hektarll UOO jiter) toliko pozemky honební (viz 
nahoře § 6.) čítati se mohou , a že při čítání této zá
konité výměry, jak nahoře uvedeno, všecky pozemky 
dokonale a trvale oh ražené, zastavené plochy, veřejn é 
silnice a cesty, místní prostory a návsi, veřejné po
toky a řeky , železnični tratě, nádraží (ať 'ohražená či 
neohražená) , hřbitovy všech vyznání (ohražené i ne
ohražené), a pozemky ciZí,4) čítány býti nemohou. 

V případech těchto , kdy tu tedy není ani pod
mínek ku konstituování vlastní čili samostatné honitby 
jednomu právnímu subjektu patřící, ani podmínek ku 
zřízení osadní čili společenské honitby, přikázati má 
okresní výbor vykonávání práva myslivosti na těchto 
komplexech pozemkll buď sousední vlastní čili samo
statné honitbě, nebo společenstvu honebnímu jako 
držiteli sousední spo l ečen'ské honitby , a to za pod
mínek níže uvec1en}Tch. 

Podmínky tyto -jsou: 

1. že honitba , ku které se dotyčná enkláva při
d ěliti má, má skutečně všecky podmínky dle honeb-

4) a to při honitbě vlastní Cili samostatné pozemky držiteli 
téže nepatřící, při honitbě společenské pozemky, které k území 
vlastní či samostatné honitby patří, nebo které patří osobě 
v osadě nebydlící. O tom srv. nahoi'-e uvedené výklady § ll. 
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ního zákona ku provozování samostatné honitby (a ť 
vlastní, ať společenské)" náležité, 5) a 

2. že honitba , ku které se enldáva přikázati má, 
s enklávou nejvíce hraničí. H) 7) 

O enklávě však nemuže býti řeči , když součástky 
honitby jedné (ať vlastní či společenské) s honitbou 
touto však souvislé , tak jsou položeny, že se sousední 
(jinému subjektu právnímu patřící) honitbou do dvou 
třetin hranic hraníčí, S) čilí jinými slovy: s celkovým 
honbištěm souvislé pozemky téhož právního subjektu 
nemohou za enklávy cizímu bonbišti přikázány b}Tti. !J) 

5) Nemá-Ii okrsek honební s enk lávou, o kterou se jedná, 
sousedící těchto zákonem ku samostatnému provozování práva 
mysliv osti vyžadovaných podmínek, pak stihne i tento okrsek 
honební osud v § 5. honeb. z. vylíčen}', totiž přidě l ení k sou
sední samostatné honitbě dle zásad nahoře vyložených. 

Jest však dle honebního zákona nepřípustno, aby sklá
dáním více okrsků honebních jednotlivých osad o sobě záko
nitou nejmenší výměry 115 hektarů (200 jiter) nemajících nové 
společenské honitby se tvořily. 

Výhrada práva honebního v emfyteutické smlouvě před 
platností cís. patentu ze dne 7. března 1849 čís. 154. říš. z. 
uzavřené ve příčině přikázání enklávy právního významu 
nemá. Srv. r. správ. vsoudu ze dne 6. prosince 1889 čís. 4008. 
B. sv. 13. čís. 5005. C. 

6) "Nejvíce hraničí" znamená nejdelší (d le míry délkové) 
společnou hranici komplexu, o který se jedná, se sousední 
samostatnou honitbou. 

7) Zákon praví v německém textu: "dem Besitzer des 
zumeist ang-renzenden Jag-dg-ebietes" a jest dle r. spráy. soudu 
ze dne 9. června 1882 čÍs. 1182. B. sv. 6. čís. 1437. C. iedině 
rozhodným moment "že komplex se sousední honitbou nej
více hraničí ("das Moment des zumeist Ang-renzens"), při 
č emž, jak z citace §§ 2. a 4. plyne, jest zcela lhostejno, komu 
tato sousední honitba patl-í, a není zvláště třeba, aby vlastník 
sousední samostatné honitby byl snad osadníkem osady, ve 
příčině které se o to jedná, aby pozemky její za enklávu byly 
přikázány. 

8) Srv. r. spráy. soudu ze dne 17. května 1883 čís. 1121. 
B. sv_ 7. čís. 1768. c.,. ježto i minimální kousek pozemku sou
v islost puzemků ve smyslu honebního práva sprostředkuje. 
Viz nahoře § 10. 

9) Srv. r. správ. _soudu ze dne 12. prosince 1888 Č. 3858· 
B. sv. 12. čís. 4399 .. C. é!. ze dne 22. října 1897 čís. 5411. B· 
sv. 21. d. ll. čís. 11083. C. 

í 
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I ve příčině přikázání jistých pozemků za- enklávu 
k cizímu ~onbišti. jest zcela nerozhodno, mají-li po
zemky, o JIchž přIkázání za enklávu se jedná, tutéž 
vlastnost, ja~o komplex P?zemku, ku kterémuž po
~emky .!yto Jak.o en~láva přiděleny býti mají, čili nic ; 
Jest ~()Í1z lhostejno, Jsou-li obojí pozemky tyto zapsány 
v, vkmze ~ozerpkov~ .nebo v de8kách zemských, jest 
tez lhostejno, Jsou-ll' Jedny pozemky zapsány v knize 
pozemkové a druhé v zemských deskách, jest dále 
nerozhodno, jsou·li obojí pozemky dominikální nebo 
rustikální, 10) a také způsob hospodaření na pozemcích 
o které se jed~á, rozdílu nečiní, jen , jedná-li se o po~ 
zemky honebnz ve smyslu zákona honebního. O tom 
viz nahoře ~ 6. 

Přikázání jistého komplexu pozemku k cizí honitbě 
s ním hraničící jest však toliko výjimečným obmeze
ním vykonávání práva myslivosti, vuči kterému vy
konávání samostatného práva myslivosti (ať _ vlastního, 
ať společenského} jest pravidlem, a jest proto trvání 
tévt.o výjimky, obmezeno toliko na ten čas, pokud by 
pn ~om kterem pozemku nenastaly zákonem vyžado
vane podmínky ku zřízení samostatné honitby (vlastní 
nebo společenské) oprávňujlcí. lOb) 

.Proto prá.~o ~{ samostatnému vykonávání mysli
vostI. oprávňuJlCí lest ihned účinným , jakmile výměra 
souvIslých pozemku jednomu držiteli patřících nebo 
výměra pozemku obyvatelllm jedné osady patřících 
zál<onité plochy 115 hektaru (200 jiter) dosáhne. 11) 

. Z téhož duv:odu nařizuje také § 17. honeb. Z., že 
přIkázání enkláv a částí pozemku k honbě (§ 5.) n1á 
~e st~ti nejméně na šest po sobě jdoucích let, ale za
)1sté Jen na dobu časově obmezenou, 12) a nemělo by 

10) Srv. r. správ,; soudu ze dne 12. března 1890 čís. 794. 
B. sv. 14. čís. 5204. C. 

lOb) Sr. r. správ. sougu ze dne 30. dubna 1896 čís. 2648. 
B. sv. 20. d. 1. čís. 9595. C. 

11) Srv. r. správ. souduy ze dnI" '19. listopadu '1896 č.6188. 
B. sv. 20. d. II. čís . 10109. C. 

. 12) Okolnost, ŽP snad myslivost na enklávě spolu s hó-
mtbou, l~u které tato epk~áva byla pridělena, propachtována 
byla, a ze doba pachtovm dosud neuplynula, nemúže vaditi 
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přikázání enkláv nebo částí pozemků k honitbě s nimi 
nejvíce hraničící trvale (t. j. na všecky budoucí 
časy) neb alespoň na neurčito (bez udání doby, na 
kterou se přikázání děje), vyslovené žádného právního 
účinku. 13) 

Také nemá okolnost, že jisté skupiny pozemku 
cizí honitbě jako enklávy byly přiděleny, toho vý
znamu, že by takto vzniklý poměr na vždy potrvati 
měl, byť i přikázání skupiny té za enklávu jiné honitby 
po sebe delší čas trvalo. 14) 

Přikázání jisté skupiny pozemkll k cizí samostatné 
honitbě však dle § 5. honeb. z. předpokládá, že tato

l 

cizí honitba jest buď samostatná honitba vlastníku sou
:--islých pozemku výměry 115 hektarlt (200 jiter) ma-

. lících patřící, nebo samostatná honitba společenstvu 
honebnímu jedné osady náležející, jichž souvislé po
ze~ky také výměru 115 hektaru (200 jiter) mají , a se 
zámkem práva na existenci samostatné honitby v obou 
těchto případech i právo na podržení enklávovanvch 
pozemků k vykonávání myslivosti na nich pomíjí. • 

Sklesne-li tudy výměra souvisl)Tch pozemku té či 
oné honitby pod zákonité minimum 115 hektarů (200 
jiter), ln) pomíjí s právem na samostatné vykonávání 
práva myslivosti právo na témž právním důvodu (totiž 
na právu ku samostatnému vykonávání práva mysli
vosti na určitém komplexu) spočívající ku vykonávání 
honebního práva na pozemcích enklávovaných, ježto 
změnou skutkových poměru i právo na nich se zaklá
dající změny doznává. 16) 

právu na samostatné konstituování myslivosti pro odpadnutí 
dúvodú enklavování pozemkú těch opodstatňujících . Srv. r. 
v pozn. 10. uvedené. 

13) a musilo by buď ku stížnosti neb i z moci úřední 
dohlédacími úřady jako nezákonité zrušeno býti. (§ 23. h<?neb. z.) 

14) Srv. r. správ. souduyze dne 1. prosince 1897 čÍs.6190. 
B. sv. 21. d. II. ČÍS. 11.204. C. 

15) odprodejem, vystěhováním se z osady nebo jinak. 

16) Srv. r. správ. soudu yze dne 1. prosince 1897 čÍs. 6190. 
B. sv. 21. d. n. čÍs. 11204. C. 

7 
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Souvislé pozemky mající výměry více než 11 S hek
tarů (200 jiter) nemohou jako enklávy sousední honitbě 
býti přikázány. 17) 

Jsou-li tu podmínky v § S. honeb. z. pro přikázání 
jisté skupiny pozemků za enklávu k cizímu honbišti 
požadované, učiní o tom rozhodnutí okresní výbor, 
kterýž ustanoviti má zároveú, ku které ze sousedních 
honiteb dotyčná skupina pozemků přikázati se má, a 
na jal\Ou řadu let se enkláva tato k tomu kterému 
území honebnímu přikazuje. 

Otázka, se kterou ze sousedních honiteb skupina 
pozemků, o jichž přikázání za enklávu se jedná, nejvíce 
hraničí, jest otázkou skutkovou (ne právní), jejíž řešení 
předcházeti . bude z pravidla šetření 18) a výslech účast
níků. Hl) 

Rozhodnutí okresního výboru rozpadati se bude 
pro tož na řešení otázek dvou, a sice: 

1. zda-li skupinu pozemků, o kterou se jedná, za 
enklávu považovati sluší, a zvláště, zda-li snad tu 
nejsou při této skupině pozemků podmínky pro usta
vení samostatné honitby (vlastní nebo společenské) 20), a 

17) Srv. r. správ. soudu ze . dne 25. května 1901 čís. 4131. 
B. sv. 25. čís. 357. Slezsko. Předpisy §§ 2. a 4. honeb. z. jsou 
rázu kategorického, a tvoří pravidlo, vúči kterémuž předpis 
§ 5. jako předpis výjimáný striktně (přesně) se musí vyklá
dati. O možnosti skládání samostatných honebních území viz 
níže , § 22. 

18) po případě i na místě samém za při vzetí znalců (po 
případě i znalců zeměměřičů), kde otázky souvi<;losti pozemkú 
i délky hranic na přeti-es bráti se mají. ' 

19) Že prohlášení stran v té přičině učiněná jediným pod
kladem pro úřední rozhodnutí o otázce enklavování býti ne.
může, rozumí se samo sebou, ježto předpisy dotyčných zá
konitých ustanoveni jsou rázu kategorického, tak že ku plat
nosti přivedeny býti musí, a užití jich úmluvou súčastněných 
stran vyloučeno býti nemůže. 

20) Stav věci ješt z pravidla tento. Obyvatelé osady, 
o jejíž pozeml{y se jedná, tvrdí, že jich pozemky mají výměru 
dle zákona ku konstituování samostatné (společenské) honitby 
potřebnou, kdežto odpůrce jich žádá, aby pozemky tyto pro 
nedostatek podmínek pro zřízení samostatné honitby za en
klávu prohlášeny a k jeho sousední honitbě přiděleny byly. 
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2. shledá-li okresní výbor, že skupina pozemků 
ve smyslu honebního práva skutečně za enklávu pro
hlásiti se má, ku které ze samostatných honiteb sou
sedni-ch enkláva tato má se přikázati. 21) 

Nevyhledává se pro rozřešení. otázky, ku které 
z více sousedních samostatných honiteb enkláva při

kázána b~Tti má, aby hranice enklávy se sousední ho
nitbou právě ve dvou třetinách hraničily:, ježto dle 
odst. 1. § S. honeb. z. přísluší enklávu přikázati držiteli 
pozemků souvisl~Tch čili okrsku honebního, který s ní 
nejvíce 22) hraničí. 

Tvoří-li pozemky? o jichž enklavování se jedná, 
více místně od sebe oddělených skupin pozemků, nemá 
to pro otázku, ku které ze sousedních honiteb enkláva 
tato se má přikázati, žádného právního významu, a 
nelze rLlzné skupiny pozemků jedné a téže osady 
různým sousedním okrskům honebním přikazovati, po
něvadž samostatné posuzování jisté skupiny pozemků 
ve smyslu práva honebního závisí od okolnosti, zda-li 
souvislé pozemky mají výměry nejméně 11 S hektarů 
(200 jit~r); nemají-li tudy všecky skupiny pozemků 
obyvatelům některé osa(ly patřících, byť i odděleně od 
sebe ležících, 'dohromady výměry 11 S hektaru (200 
jiter), pak přikáží se všecky tyto skupiny pozemků 
sousední samostatné honitbě, s níž nejvíce hraničí, při 
čemž jest rozhodným poměr délky hranic všech skupin 
pozemků dohromady sčítané vůči -délce hranic všech 
sousedních samostátnýcb honiteb. 23) 

21) při čemž rozhodna bude délka hranic, ve které ta 
která samostatná honitba se skupinou pozemků, o kterou se 
jedná, hraničí. 

22) v německém textu zákona: "dem Besitzer des zumeist 
angrenzenden J agdgebietes", při čemž, jak z citace §§ 2. a 4. 
jde, jest zcela lhostejno, komu to které ze sousedních honeb
ních IÍzemí náleží, a zda-li majitel sousedící samostatné ho
nitby snad usedlíkem osady, o kterou se jedná, jest čili nic. 
Sr. r. spráy. soudu ze dne 9. června 1882 čÍs. 1182. B. sv. 6. 
čís. 1437. C. 

23) Příkl ad : Pozemky osady M. nemající dohromady vý
měry 115 hektarů tvoří dvě skupiny pozemků spolu veřejnou 
cestou spojené; skupina pozemkú A. hraničí nejvíce se spo
lečenskou honitbou sousední osady H., kdežto skupina po
zemků B. hraničí nejvíce se samostatnou honitbou panství 

7* 
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Proto povazu1eme za nepřípustné, aby jednotlivé 
skupiny pozemků obyvatelů jedné osady byly různ)"m 
samostatným honitbám jako enklávy přikazovány. 24) 

Přikázání enkláv a částí cizích pozemků k sou
sedním okrskům honebním státi se má dle § 17. honeb. 
z. na dobu nejméně šesti po sobě jdoucích roků. 25) 

Za vykonávání honitby na enklávách a . částech 
pozemků k jiné honitbě přikázaných platiti má ten , 
l{omu vykonávání myslivosti na pozemcích těchto bylo 
přikázáno \l6), dle § 22. honeb. z. náhradu v penězích , n) 
kteráž náhrada mezi držitel~ 28) pozemků každé osady 

Hořovického; branice obou skupin pozemků dohromady čítány 
nejvíce hraničí se samostatnou honitbou panství Hořovického. 
Osadníci osady M. žádali, aby přidě'lení jich pozemků k sou
sedním honitbám dálo se odděleně, chtějíce , aby skupina A. 
přidělena byla ku sousední společenské honitbě osady H. , 
kdežto panství Hořovice žádalo, aby přikázány byly obě sku
piny pozemků k jeho samostatné honitbě. 

24) Příčí se tomu též tendence, v poměrech honebních 
žádoucí stálost zavésti, a neodporoučelo by se . též z příčin 
honební policie, aby ve příčině různých skupin pozemků jedné 
osac1y různí páni myslivosti honitbu provozovali. Náhled 
v textu hájený jest podporován také zněním § 5. honeb. z., 
ve kterém jest nařízeno, co státi se má s pozemky veskerých 
obyvatelů některé osady, jichž výměra pozemků nedosahuje 
plochy 115 hektarů (200 jiter), a zněním německého textu zá
kona: "das Areale der Gesammtheit der Grundbesitzer einer 
Ortschaft. " Vůči veskerosti pozemků jest skupina toliko někte
rých pozemků zajisté patrně odlišena. - Jinak však rozhodl 
správní s oud ve svéJll r. ze dne 3. července 1890 čís. 1985. 
B, sv. 14. čís. 5410. C. . 

25) V r. správ. sO,udp ze dne 15. července 1887 čís. 1199. 
B . sv. 11. čís . 3648. C. prohlášeno bylo přikázání enklávy, 
které toliko tři leta trvati mělo, za nezákonité a bylo prodlou
ženo na šest roků i bez návrhu stěžovatele, ač se tím stalo 
reformatio in pejus. 

26) Zákon praví v § 45. odst. 1.: "tomu, kdo má právo 
provozovati myslivost", a v německém textu : "gegen dp.n zur 
Ausubung der Jagd Berechtigten." 

27) I zde platí zákaz dávání náhrady v naturaliích (ste
livu, dříví a pod.). Srv . .t. sprá~. s oudu ze dne 27. dubna 1888 
čís. 1375. B. sv. 12. čís. 4073. C. 

28) a sice bez rozdílu, jsou-li společníky honebního družstva 
či li nic ; tedy obdrží náhradu tuto také držitelé pozemků do 
území společenské honitby zabraných, kteří v osadě, o kterou 
se jedná, nesídlí. 
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podle velikosti jich pozemků rozděliti se má. 29) Obnos 
této náhrady za pozemky dle § 5. honeb . z. ku pro
v ozování myslivosti k cizímu honbišti přikázané vy
měří okresní výbor hledě k velikosti jich a k pachtov
nému 30) myslivosti , které se v průměru platí v nejbliž
ších třech honitbách propachtovaných. 

Přikázání enklávy k cizí honitbě tvoří tedy zvláštn í 
fo rmu pachtu, při kteréž v~ak určení pachtovného není 
ponecháno svobodné úmluvě s tran , ný brž při které 
s tanovení výšky pachtovného závisí na výroku okres
ního výboru (§§ 1056. a 1090. všeob. zák. obč.), a 
sluší tudy vše, co ve příčině propachtování honitby 
nahoře (§ 17.) bylo u vedeno, i tuto užíti; 31) zvláště 
sluší zde obdobně užíti i ustanovení § 19. honeb. z., 
dle kt~rého náhradu platiti jest vždy na počátku pach
tovníhu roku napřed , a sluší zde též obdobně užíti 
všeho toho , co ve příčině příslušnosti soudů neb úřadů 
správních, jakož i ve příčin ě promlčení nároku na ná
hradu nahoi'e bylo uvedeno . 

Ten, komu na enkláv~lch nebo pozemcích k cizí 
honitbě přidělených provozování myslivosti bylo při
kázáno, jest též dle § 45. honeb. z. povinen , držitelům 
těc.hto pozemkťl zaplatiti náhradu za škodu honbou 
nebo zvěří na úrodě způsobenou . Tento oprávněný má 
však toho vůli chrániti enkláv nebo pozemkťt k honbě 
přikázaných před škodou, kterou by zvěř učiniti mohla, 
zahražením pozemků nebo jiným opatřením , kteréž však 
držiteli pozemků těch v užívání jich není na újmu. 
(§ 45. odst. 2. honeb. z.) 32) 

29) V německém textu zákona: "nach Massgabe der Aus
dehnung ihres Grundbesitzes". Tato náhrada se rozdělí mezi 
držitelé pozemků nikoliv dle počtu hlaSl! jim snad dle § 19. 
honeb. z. příslušících, nýbrž toliko dle skutečné výměry jich · 
pozemků do enklávy pojatých. . 

3(\) Český text mluví "o nájmu z myslivosti", německý 
text praví "nach dem Durchschnitte des Jagdpachtzinses," 
čímž se rozumí pachtovné nebo pachtovní činže z myslivosti. 
_ 31) Srv. spis · Dra Jiřího Pražáka "Spory o příslušnost" 
II. díl, § 59., str. 294. 

32) O zjišťování a vymáhání škod honbou nebo zvěří způ
sobených pojednáno bude níže. Viz § 26. a násl. 
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Pominul-li by duvod, pro který provozování ho
nitby na enklávách nebo částech pozemku dle ~ S. 
hon eb. z. k jinému honbišti bylo přikázáno, pak při
dělí se pozemky tyto buď k honitbě vlastní nebo spo
lečenské dle zásad nahoře v §§ 8. až 11. těchto vý
kladu ve příčině té vytčených. 

Vlastník sousední samostatné 'honitby nebo spo
lečenstvo honební, jemuž sousední společenská honitba 
patří, jimž bylo provozování myslivosti na enklávách 
nebo částech pozemku přikázáno, nejsou však povinni, 
takové přikázání přijati, nýbrž mohou je odmítnouti. 
Zákon honební v té příčině neobsahuje žádného usta
novení. Okresní výbor pak pokusí se asi 'o to , vyjed
nati s vlastníky druhých sousedních honiteb , aby ti 
vykonávání myslivosti na enklávách těch převzali. 
Stalo-li by se, že by všichni vlastníci sousedních hon
bišf převzetí vykonávání myslivosti na enklávě dotyčné 
odmítli, pak opět nabude právo v lastníkovo k pozemkům 
za enklávu prohlášeným své plné účinnosti, a okresní 
výbor maje dle ~ S. odst. 3. honeb. z. učiniti příhodné 
opatření a nemaje k tomu jiné příhodné osoby přiká
zati může vykonávání honitby na pozemcích takových 
vlastníku pozemků těchto. 33) Též muže z vlastníků po
zemku k enklávě patřících zříditi společenstvo honební 
a z pozemku těchto společenskou honitbu, aniž by tu 
bylo podmínek v § 4. honeb. z. ku zřízení společenské 
honitby požadovaných. 

33) Srv. nahoře § 3. těchto výkladú pod tís. 8. a po
zámku 9. a r. zemského výboru pro království Ceské ze dne 
2. ledna 1895 čís. 59635. uveřejněné v časopise "Právník" 
'1895, str. 582. 
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§ 22. 

D. O arrondování a skládání honebních území. 

§ 21.' honet. z. dovoluje mezující území honební 
dobrovolně zaokrouhlovati a skládati, pokud toho pro
spěch myslivosti vyhledává. 

Aby však stávající honební území zaokrouhlena 
nebo složena býti mohla, jest potřebí: 

1. aby tu bylo dvou nebo více samostatných 
honebních území, tedy takm-ých , která jako samostatná 
honební území již stávají, 1) a při kterých tudy buď 
náležitosti § 2. honeb. z. ve příčině zi"ízení honitby 
vlastní čili samostatné, nebo náležitosti § 4. honeb. z. 
ve příčině zřízení honitby společenské vyžadované 
zde jsou. 

Náležitosti dle zákona samostatnost honebních 
území zakládající musí tu býti při obou nebo při všedz 
honebních územích, o jichž zaokrouhlení nebo složení 
jde. 2) . 

Není však dovoleno zaokrouhlovati nebo 5kiádati 
území taková, při kterých pro nedostatečnou výměru 
nebo z jiných důvodu (nestávající souvislost a t. d.) 
není podmínek pro zřízení samostatného okrsku honeb
ního, a není zvláště dovoleno, aby skládáním pozemku 
více různých osad snad teprve nové samostatné ok.rsky 
honební tvořeny byly . . 

Nebof § 21. honeb. z. nemá za účel , sk lád áním 

1) Srv. r. správ.~soudu ze dne 13. května 1892 čís. 1577. 
B. sv. 16. čís. 6610. ~c. aze dne 12. července 1889 ČÍS. 2272. 
B. sv. 13. čís. 4812. C. 

2) Skleslo-li by území té či oné honitby pod zákonem 
poža<;lovan~ou nejmenší výměru 115 hektarú (200 jiter), pomíjí 
tu zaroven s právem na samostatné vykonávání myslivosti 
i právo k udržování stávajícího zaokrouhlení nebo složení, 
a s územím takovým naložiti jest pak dle předpisů o en
klávách platících. Srv. r. správ. soudu z~ dne 1. prosince 
1~97 čís. 6190. B. sv. 21. d. II. čís. 11204. c.)1 ze dne 22. pro
smce 1900 čís. 8114. B. sv. 24. čís. 14994. C. 
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hraničících komplexú pozemkú nová honební území 
teprvé tvořiti, nýbrž upravuje toliko arrondování a 
skládání honebních území již stávajících. 3) 

Skleslo-li by území některé z obou samostatných 
honiteb tímto dobrovolným arrondováním pod zákonité 
minimum 11 S hektarů, múže okresní výbor i na tOJ;I1to 
11 S hektarú neobnáš,eiícím území právo .k samostat
nému vykonávání honitby přiznati, což však tvoří 
jedinou výjimku z pravidla. 4) 

2. aby honební území, o jichž zaokrouhlení nebo 
složení se jedná, s sebou sousedila, aby totiž spolu 
mezovala, tak aby mezi oběma územími, o jichž za
okrouhlení nebo složení se jedná, ani žádná jiná (celá) 
honitba neležela~ aniž aby mezi nimi . souvislý díl jiné 
samostatné honitby neležel. 

3. aby na zaokrouhlení nebo složení honiteb všichni 
držitelé 110nebních území , o jichž zaokrouhlení nebo 
složení se jedná, . dobrovolně byli se usnesli. 

Nuceného zaokrouhlení nebo složení stávajících . 
honebních území, kterého by i proti vůli některého 
z odpírajících tomu držitelů súčastněných honebních 
území provésti bylo lze, zákon nepřipouští. 5) 

Shoda stran musí býti · úplná ve všech bodech 
i ve všech záležitostech súčastněných honebních území 
se týkajících (ku př. ve příčině placení pachtovného 
ve příčině ploch, které od jednoho honebního území 
arrondováním ku druhému připadnoUti mají; ve příčině 
náhrady škod zvěří nebo honbou zpúsoben}Tm, ve 
příčině dohledu a pod.) a 

3) To plyne ze slov § 21., pak ze zařadění § 21. v ho
nebním zákoně, ježto, kdyby skládáním hraničících komplexů 
pozemků nová honební území teprvé tvorena býti mohla, byl 
by musil předpi·s ten hned za § 4. honeb. z. zařaděn býti. 
Srv. r. správ. S9udu ze dne 9. ledna 1896 čís. 192. B. sv. 20. 
d. 1. čís. 9211. C. 

4) Srv. r. správ. §oudu ze dne 22. prosince 1900 čís. 8114. 
B. sv. 24. čÍs. 14994. C. 

5) Srv. r. správ. soodlJ ze dne 14. prosince 1895 čís. 5933. 
B. sv. 19. d. II. čís. 9124. c., a to ani z důvodů policie bez-
pečnostní nebo policie honební. . 
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4. aby zaokrouhlení nebo složení samostatných 
honebních území prospěch mysliyosti vyhledával. 6) 

Zda-li v konkrétním případě prospěch myslivosti 
toho vyhledává, aby stávající samostatná honební 
území byla zaokrouhlena nebo složena, jest otázkou, 
o které náleží rozhodovati úřadúm správním dle jich 
volného uvážení. 7) 

Jsou-li tu všecky· podmínky pod čís. 1. až 4. 
uvedené, pak není ku zamyšlenému zaokrouhlení nebo 
složení stávajících honebních území ničeho více potřebí, 
než souhlasné úmluvy vlastníkú honebních území 
těch. 8) 

Zmenšil-li by se takovýmto zaokrouhlením ten či 
onen honební okrsek tou měrou, že by - po vyko
naném zaokrouhlení nebo složení honebních území -
neměl již výměry 11 S hektarú (200 jiter), pak potřebí 
jest . k podobnému upravení honebních poměrů schvá
lení okresního výboru (§ 21. odst. 2. honeb. z.), kterýž 
však dle volného svého uvážení schválení svého také 
odepříti může. 9) 

Neudělil-li by okresní výbor žádanému zaokrou
hlení nebo složení honebních území svého schválení, 
jest účastníkům volno, z dotyčného rozhodnutí okres
ního výboru vzíti stížnost k výboru zemskému, kter~T 
o stížnosti této také dle volného svého uvážení roz
hodne. 

Ježto jedná se o poměry smlouvou súčastněných 
stran upravené, není při sporech mezi držiteli sOllsed-

6) Jest tedy i při zaokrouhlení nebo složení stávajících 
honebních území naprostá libovůle vyloučena a nadřízené 
úřady správní mohou i při úplné shodě všech súčastněných 
stran ' zamýšlenému arrondování nebo složení honebních území 
souhlasu svého odepříti, nabyly-Ii přesvědčení, že prospěch 
mvslivosti žádaného arrondování nebo složení honebních území 
nevyhledává. 

7) Pořad instancí končí tedy u zemského výboru a jest 
příslušnost správního soudu dle § 3. odst. cJ zákona ze dne 
22. října 1875 čís. 36. říš. z. pro rok 1876 vyloučena. 

8) V jaké formě tato úmluva uzavřena býti má, není 
předepsáno, a postačí tudy i pouhý spolupodepis účastníků 
na dotyčném oznámení k okresnímu výboru. 

9) Srv. r. správ. souduvze dne 1. prosince 1897 čís. 6190. 
B. sv. 21. d. II. čís. 11204. C. 
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ních honebních území z arrondací nebo slazení honeb
ních území povstalých příslušnost řádných souou 
vyloučena. 10) 

10) Dr. Prokop Bílek ve svém č lánku "Některé myšlenky 
k opravě zákona honebního" uveřejněném v časopise "Lo
vecký obzor" ročník IX. čÍs . 5. navrhuje doplnění honebního 
zákona těmito ustanovenimi: 

, "Majitel sousedního revíru . (pachtýř) může žádati, aby 
hraničící pozemky z druhého revíru, které od jich vlastníka 
zpachtoval, na dobu tohoto pachtu přikázány byly k jeho re
víru. Pozemky koupené mu k revíru připadají samy sebou. 
Stejně může nájemce honitby hraničné pozemky koupené na 
na dobu svého nájmu myslivosti přiděliti k najaté své ho
nitbě. Přidělení vysloyí okresní výbor s konečnou platností. 

Majitel pozemku na hranicích (vlastník, užívatel, pachtýř), 
může žádati přidělení pozemku toho k sousednímu revíru, 
pokud se tím samostatnost revíru nezruš í, 

Pokud by tímto a podobným přidělováním nastaly změny 
na pachtovném a na náhradách škody, vysloví okresní výbor 
a po případě zemský výbor (na stížnost)". 

Ustanoveními těmito hledí p. spisovatel docíliti vydatné 
ochrany sousedních revírů před škodou zvěří z revírů sou
sedních přebíhající. 

DÍL III. 



§ 23. Kdo má právo myslivost osobně provozovati 1 

Dle § 24. honeb. z. mají právo myslivost v mezích 1) 
jim příslušících osobně vykonávati: 2) 

1. pán myslivosti, totiž osoba, která má právo, na 
svých pozemcích myslivost samostatn ě provozovati. 
(§§ 2. a 3. honeb. z.); 

2. pachtéř myslivosti společenské; a 
3. osoby myslivecké a pod přísahu vzaté ve službě 

pána myslivosti vlastní nebo společenstva- honebního 
postavené, zvláště též přísežný znalec ve službách ho
nebního společenstva se nalézající, pak osoby mysli
vecké do přísahy · vzaté ve službách pachtéře mysli
vosti společenské se nalézající. 

Honební host 3) nevykonavá práva myslivosti vlas t-

1) totiž místních, t. j. na místním obvodu k území honeb
nímu dotyčné osobě dle honebního práva náležejícím, tedy 
u myslivosti vlastní či samostatné na celém obvodu sou
vislých pozemků pánu myslivosti náležejících, při honitbě spo
lečenské na obvodu všech pozemků do obvodu osady pa
třících, a v obou případech též na enklávách a cástech po
zemků dle § 5. honeb. z. do území té které honitby přiká
zaných . 

2) Honební zákon mluví o mezích honebních jen u pána 
myslivosti a u pachtéře téže, ale rozumí se samo sebou, že 
i osoby myslivecké moho právo myslivosti vykonávati jen 
v místních mezích honitby pána myslivosti, společenstva ho
nebního nebo pacptéře myslivosti, v jehož službách jsou po
staveni. Také hosté na honbu pozvaní šetřiti musí mezí 
místních obvodu honebního toho pána nebo pachtéře mysli
vosti, jehúž hosty jsou. 

3) německy: "der ]agdgast" . 
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vlastního, ale vykonává právo myslivosti té osoby, 
jejíž jménem za hosta na honbu pozván byl. 4) 

Aby pán myslivosti, nebo pachtéř téže a honební 
host obou (jak pána myslivosti , tak i pachtéře téže) , 
mohl osobn ě myslivost provozovati, musí býti opatřen: 

aj zbrojním listem a 
b) listem honebním. 5) 
Zbrojní list n) udílí politický úřad první stolice, 

tedy v Praze a v Liberci magistrát, v jiných místech 
okresní hejtmanství. 7) 

Udělení zbrojního listu jest dle § 17. cís. patentu 
ze dne 24. října 1852 č ís. 223. říš. zák. vázáno na 
podmínku nezávadnosti (Unbedenklichkeit) žadatele ; 
otázka však, kdo jest nezávadným, ponechána jest vol
nému uvážení správních úřadů. 8) 

Odepřel-li politick)'T úřad první instance žadateli 
udělení zbrojního listu, lze proti dotyčnému výnosu po
dati ve lhutě 14ti denní (ode dne jeho doručení) 
stížnost k místodržitelství , a proti nepříznivému roz
hodnutí téhož další stížnost k ministerstvu vnitra. 9) 

4) Nemá-li proto osoba hosta na honbu pozvavší práva 
myslivost provozovati, může se i honební host dle okolností 
dopustiti přestupku honebního zákona. když by se nepře
svědčil, zda-li osoba jej na honbu pozvavší k vykonávání my
slivosti v dotyčném území jest oprávněna. 

5) Pachtéř honitby, jenž myslivúst osobně neprovozuje, 
není povinen pro svou osobu honební lístek si opatřiti. Srv. 
r. správ. soudu ze <tne 21. ledna 1897 čÍs. 7057 ai 1896. B. sv. 
21. d. I. čís. 10307. C. v 

6) německy: "der Waffenpass". Zádosti za udělení zbrojních 
listú a stížnosti proti úředním výnosům udělení jich odepí
rajícím jsou kolku prosty. Srv. poplatkový zákon pol. sazby 
44. bb. a Talířův spis: "Poplatky a kolky v Rakousku". 

Zbroiní list sám jako legitimační vysvědčení podlébá 
kolku za 2 K, a témuž podléhá též každé jeho prodloužení. 

7) Předpisy o udílení zbrojních listů obsahuje zbrojní 
patent ze dne 24. října 1852 čís . 223. říš. zák. a nařízení mini
sterstva vnitra ze dne 29. ledna 1853 čís. 16. říš. zák. 

S) Srv. r. správ. soudu ze dne 24. října 1899 čís. 8129. 
B. sv. 23. čís. 13277. Horní Rakousy. 

9) Všecky stížnosti tyto podati sluší ve lbůtě čtrnáctidenní 
ode dne doručení výnosu, proti kterému stěžováno býti má, 
a sice stížnosti tyto podány býti mají u úřadu první instance, 
tedy v Praze a v Liberci u 'magistrátu, jinde u okresníbo 
hejtmanství. 
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Proti rozhodnutí ministerstva vnitra ve příčině 
od epření udělení zbrojního listu ke správnímu soudu 
dále .stěžo~ati nelze, ježto úřady při otázce, zda-li ža
da telI zbroJní list udělen býti může čili nic, rozh()dují 
dle volného svého uvážení. 10) 

, Honební list, ll) čili,iak honební zákon praví: 
hs tek na honbu, vydává okresní výbor toho místa ' kde 
se žádající zdižuje, 12) v Praze a v Liberci městská 'rada. 

Honební list takový svědčí na jméno toho, komu 
s e vydává,13) vydává Se vždy toliko jediné osobě 14) 

IvO) Tak odmítl správní ,dvůr v r. svém ze dne 24. října 
1~?9 <:IS. 8129~ B. sv. 23. čís. 13277. (Horní Rakousy) pro ne
pnslu~nost prezkoumání otázky, zda-li neudělení zbrojního 
lIstu zadateh stalo se právem čili nic. - I v této příčině jest 
- d~ leg~. ferrenda - nápravy potřebí. O tom zda-li kdo 
zb~an nosltl smí., r?~zbo,dují p~liti~k~ úřady velm'i rigorosně, 
a c~,sto uv?s<?b:y vaze ne a v,xmkaj1cI postavení zaujímající po
s~aCl ?epnZlllVa r~lace .četmctya, že žádost za vydání zbroj
lllho listu se ve vsech mstanc1ch zamítne a žadatel se ani 
ne~oyí, c.o m~ u úř,?dů politických .v~dí, j~žto ve vyřízení se 
~vad1 tOl,lko, ~e. z duv??u § 17. zhro]n,rho patentlf jemu zhrojní 
lIst vydan byh nemuze, ale o ktere skutkove okolnosti se 
tento důvod opírá, politické instance neu vedou. 

/(qupiti si .vš~k můž.e ,zbraň každý, i zločinec vícekráte 
trest~ny ,1 notor!~kl kandl dat ,sebevraždy! A tu k odvrácení 
tak c~!'tych zlo~mu a sebevražd by se odporučovalo, aby pro
davacum zbram b~lo, ulo~eno, že o smí prodati zbraň pouze 
t?mlf' k99 soe zbr?]mm hS,t~m muže vykázati, kdežto poli
tJckym uradum melo by byt! uloženo, aby zamítnutý žadatel 
zprayep bylo sku.tkových okolnostecb všech. které udělení 
zbro]m~o lIstu vadJ!y, a aby byla témuž podána možnost aby 
v relaC1ch uvedená podf'zření vyvrátil. ' 

11) německy: "die ]agdkarte" (§ 26. honeb. z.). 
. 12) tedy okresní výbor toho místa v jehož obvodu 

homtba provozovati má. ' se 

13) .?elze tedy ~lOnel;)l1í Iistek jinému půjčiti. Učiní-li však 
tak majItel honebmho hstku, dopustí se tím přestupku § 42. 
odst. 2. b<?~f'b. z. a potrestán býti má pokutou od 4 K do 
40 K, a pn .opakování přestupku pokutou až do 100 ' K. Při 
ned,o?ytnosh pokuty má býti vyměřen trest vězení a to vě
zem ]ednobo d~,e, za v kaž~ých 10 vK pokuty, při pokutě obnosu 
10 K nedosahu]lCI vezem alespon 12 hodin. 

14) totiž jediné fysické osobě, nesmí ale zníti ani na jméno 
fir~y, ,spolku, nebo společnosti nějaké; nemůže ale také zníti 
na ]meno obce, aniž na jméno honebního výboru nebo ho-
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na jeden rok 15) a má platnost v celé zemi, totiž v celém 
království Českém. 16) 

Držitel samostatné honitby (§§ 2. a 3. honeb. z .) 
a pachtéř honitby jsou povinni za honební lístek za
praviti 20 K kromě kolku 2 K. 17) 

Kdo provozuje myslivost pouze jako honební host, 
zapraví zaň 4 K. 18) 

Tyto poplatky 20 K i 4. K plynou ~o poklad?ice 
okresní , v Praze a v LibercI do pokladmce obecm. 

Vydání honebního lístku odepříti sluší: 
1. osobám, které nemají zbrojního listu (§ 28. 

odst. 5) honeb. - z.), lB) 
2. nezletilým. 
Má-li nezleti1ci honební lístek vydán býti , musí 

o vydání téhož žádati: 

nebního společenstva, a nemúže také zníti na nějakou funkci 
obecní nebo honební, ku př.: pro pana, ~t<:rost~ ~bce nebo 
starostu honebního společenstva bez udam leho ]mena. 

15) Každé obnovení honebního lístku podléhá, též~ po
piatkové povinnosti, jako vydání púyodního honebmho hstku. 

16) Vidování honebních lístkú není předepsáno, jako 
u zbrojních listú. 

17) Honební lístek vydaný na jmé?a více účast?~k~ ~o
nebních podrobiti sluší poplatku dle poctu osob, na nez hstma 
ta zní. Srv. Talíř "Poplatky a kolky v Rakousku" str. 29. 
pozn. 9: a rozhodnutí ministerstva financí ze. dne 1~. srpna 
'1885 čís 20617. tamtéž citované. Viz však nahore poznamku 14. 

18) Také honební 1íst~Y.'pro hO,sty., vydáv,,:ii. se .tol!k~ 
na jméno toho, komu svedc! a vydaVa]1 se tez jen l:dmt: 
osobě (tedy také ne na jméno fir.my, s'pol.~~ nebo spolecnosh 
nějaké). Ostatně viz poznámky predchazejlcl. 

19) Vůbec jest držení zbrojního ~is~u 'první a , bez,:"ými
nečnou podmínkou pro nárok na ,:"yda~am o honebmho, hstku, 
a proto úřady k vy~ávání )10~veb.nIch lIstku po,:,"ol~ne (§ 26. 
honeb. z.) jsou povmny pnhlIzet~ ~ to~u, zd~-h ~adatel za 
honební lístek opatřen jest zbroJmm lIstem, jeh.0z, platnos~ 
dosud neprošla. V připadě, že žadatel za. h~ne~m • hstek ma 
sice zbrojní list, avšak platno~t téhož. vy~rseh m~ b~hem ro~u , 
na který honební lístek se ma vydatI, ~a okresm vrbo,r prav? 
žádati, aby majitel honebního l?st~ v cé!ls prod~ou7:em zbrol~ 
ního listu vykázal, jinak okresm vybor lest opravnen honebm 
lístek odejmouti. 
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aj otec nebo poručník nezletilého, 20) 

b) nebo je-li nezletilý žákem lesní školy nebo lesní 
akademie, ředitelstvo těchto ústavu, 21) a v 

c) ve příčině učňů a pomocníků (mládencu) mysli
veckých jich pán nebo správa lesního revíru . 22) 

3. osobám chudobn}Tm, které se chovají z duchodu 
obecních nebo v ústavech ctobročinných; jiným osobám 
i notoricky chudým lístku honebního nelze odepříti. 23) 

4. dělníkům na mzdu denní nebo týdenní pracu-
jícím; 24) -

5. osobám odsouzeným 

aj pro zločin proti bezpečnosti osoby nebo ma
jetku ; 25) 

b) pro přečin dle § 335. trest. z. proti bezpečnosti 

20) Přivolení úřadu poručenského nebo opatrovnického 
vykazovati není třeba. 

21) V tomto případě není třeba "ykazovati souhlasu otce 
nebo poručníka nezletilého žadatele, tí~ méně pak jest po
třebí vykazovati přivolení úřadu poručenského neb opatrov
nického. 

22) Správcem lesního revíru může zde býti nejen pán 
revíru, ale také samostatný lesní hospodář ve službě pána 
myslivosti zřízený, nýbrž i pachtéř myslivosti, ano i přísežný 
správce společenské honitby, ježto všichni tito mohou učně 
i pomocníky (mládence) myslivecké ve službě míti. 

23) I zde předpokládá se, že žadatelé mají zbrojní list. 
A tu zajisté okresní hejtmanství osobám notoricky chudým 
vydání zb~ojr:~~? listu odvepříti můž~, .žádá-li se za vydání jeho 
pouze z te pncmy, aby zadatel dOSlCl mohl vydání honebního 
lístku, a není-li pro vydání zbrojního listu jiných závažnějších 
důvodů (jako ku př. potřeba osobní bezpečnosti na samo
tách a t. d.). 

24) Mají-li však tito dělníci mimo mzdu d~nní nebo tý
denní jestě majetek jiný ku př. nemovitost, pak jim vydání 
lístku hqnebního odepříti nelze. 

25) Zločiny tyto jsou: 
aj proti bezpečnosti osoby: vražda, zabití,násilné 

sI?i~~tvo" zprzr:ění, těžké, ~škození pa těle, zločiny veřejného 
naSIlI spachane obmezovamm osobm svobody a vyhrožováním 
vyhánění plodu atd. ' 

bj proti bezpečnosti majetku: krádež a zpronevěření, 
a účastenství v nich, podvod, zločin veřejného násilí spáchaný 
poškozením cizího majetku, loupež atd. 

8 
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života neopatrným ' zacházením se . střelnou zbraní spá-
c haný m, 26) a . . 

c) pro přestupek krá~ežel účastenství v krádeži, 
zpronevěření nebo podvodu. 27) 

V pfípadech ., b) a c) nastává ztráta práva na vy
dání hon ebního 'lístku toliko. na pět · rokú od projití 
trestu; 

, 6. osobám, které býly potrestány proto~ < Že honeb
ního lí s tku zle užily, avšak 'toliko na : dobu tři let. 

Rozumí , se, že dle zákona ze dne 15. prosince 
1867 , čís. 131. říš. zák. důvody odsouzení projitím 
doby tamtéž stanovené pomíjí, a také následky admi
nistrativního . odsouzení prQ z-neužití honebního lístku 
nemohou jítr dále, než následky odsouzení soudního. 

Služebnictvo ku provozování 'myslivosti (tedy i pří
sežný znalec . ku provozování společenské honHby 
ustanovený) a ku při_hlížení k ní zřízené a poa. ' p'řisahli 
vzaté 28) opatřeno ' býti má certifikáty na honbu. 

Certifikáty na honbu pro personál honební vydané 
nepodléhají žádným poplatkům, platí pouze na čas 
služ hy (u přísežných znalců na dobu jich ustanovení) 
a . vydává je okresní výbor, v Praze a v Liberci však 
mestská rada. ' 

Certifikát nebo lístek honební 29) má se majetní~ 

26) Jiné přečiny ·proti bezpečnosti života, při nichž nebylo 
užito střelné zbraně, nezbavuje žadatele práva na vydání ho
nebního lístku, a rovněž ne odsouzení pro jinaké jednání proti 
bezpečnosti života, než které spadá pod ustanovení § 335. 
trest. z. -

27-) Odsouzení pro přestupek proti bezpečnosti těla v § 411. 
trest. z. a proti bezpečnosti života v § 431. trest. z. naznačený 
nezbavuje žadatele práva na vydání honebního lístku, a to 
ani tenkráte, bylo,li při spácháni přestupků těchto užito střelné 
zbraně. 

2B) Osoby, kteréž by z jakéhokoliv důvodu do přísahy 
vzaty nebyly, nemohou certifikátu na honbu obdržeti, a ne
mohou důsledkem toho také práva myslivosti vykonávati. 
I při dohledu na myslivost nepožívají osoby tyto výhod osob 
přízežných (nepožívají zvláště ochrany osobám úředním vy
hražené) a výpovědi jich před soudem nemají takového vý
znamu, jako výpovědi služebníků pod přísahu vzatých (§ 453. 
trest. ř. odst. 3.) atd . 

. ~9) Poplatek za honební lístek jednou již zapravený se 
majetníkovi při odnětí téhož nevrátí (§ 30. honeb. z.). 

kovi . odll~ti, ~zejde-li nebo přijde-li pn něm potomně 
~po vydaní jich) na jevo příčina nějaká, pro kterou 
jem.u vydání certifikátu . neb.o }'ístku honebního odepřeno 
býtI mohlo. 30) 31) 

Odepře-li se někomu lístek honební' nebo certifikát 
na honbu, nebo byl-li témuž udělén}T již lístek honební 
nebo certifikát na honbu potomně odňat, může z toho 
dotyčná osoha podati ,stížnost k v·ýboru zem skému' 
tuto stížnost podati jest ve 14 cinech u výboru okres~ 
ního. 31 b) 3\!) ~ 

Zbrojní listy mají v různých korunních ' zemích 
v té zemské řeči býti vydány, ve ' které se cestovní 
legitimace vydávají. 33) . . 

Dle obdoby tohot.o iákonného · ustanovení sluší 
i honební lístky a certifikáty honební honebních zrí
zenců vydáv~ti v té řeči, ve k.teré se ~estovni legiti:. 
mace vydávají. Řečí tou jest z pravidla ' reč v dotyč
ném okresu obvyklá. 34) 

30) § 30. honeb. z. 
31) Srv. r. správ~ soudu ze dne 17. května 1895 čís. 2534. 

Budy. sv. 19., ,dp 1.: čís .. 867~ Tyroly, ve kterém se praví: 
InS~l!UCe honv~~m,<:h hostků Jest opatřením honební policie majicí 
za uC,el, 1!.lehc~tI uradl!~. dobl~d n';ld vyk?n~váním honitby v~
,~ouclm . ]lch u~ol, va VUCl doble9aclm organum ony osoby legl
tlmo,:,atI,. kter~ m:ady. za nezavadné ,uznány a k vykonávání 
t;r:yshv?tI opra,:ne~y JSou; z tohoto blediska plyne dále, že 
ur~dy .],S9U oprav:neny honební lístek za neplatný prohlásiti a 
1;l~elene povoleOl k vykonáváni honitby odvolati,· iakmi-le by 
~ra,du, sdele!1Y byly o~olnosti, které majitele honeLníbo lístku 
Clm za~adnym. a k d~lsímu vy~onávání honitby nezpůsobilým, 
nebled~ k to~u, z?a-h okolnosti tento úsudek odůvodňující na
staly pred udelemm honebního lístku nebo snad teprve po něm 

. 31b) § 31. honeb. z. . 
. 32) Z rozhodnutí zemského výboru lze vzíti další stížnost 
l:u správnímu, dyoru s0l!dním~, ježto úřady nerozhodují o tom, 
komu honeb?: .1lstek, u~elen bY~l má, dle svého uvážení, nýbrž 
mohou odepntl vydaOl bonebOlho lístku toliko :t důvodu v zá
koně uve<,;lených; ~ tu přezkoumání těchto důvodů správnímu 
~?udu odnato nem. Srv. r. správ. soudu ze dne 24 .. října 1899 
ClS. 8129. B. sv. 23. čís. 13277. Horní Rakousy, 
v 'v ~3) § 1. minist. nařízení ze dne 29. ledna 1853 čís. 16. 
ns. zak. . 
. 34) K. řešení sporu o tom, zda-li okresní výbor povinen 
Je~st vydatI honební lístek v řeči jiné, než v i-eči v okresu ob
vyk lé, povolán jest říšský soud. S rv. r. správ. soudu ze dne 

8* 
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Cl. 19. základního zákona o všeobecných právech 
občanů státních v královstvích a zemích v říšské radě 
zastoupen)Tch ze dne 21. prosince 1867 čís. 142. říš . 
zák. zaručuje všem státním občanům neporušitelné 
právo na zachování a pěstování jic~ národnosti a řeči , 
a proto tvrdíme, že v království Ceském sluší vydá
vati zbrojní listy, honební lístky i <,:ertiHkáty na honbu 
ve všech okresích v řeči žadatelově. -

Host honby se súčastnící musí opatřen býti: 
1. zbrojním listem, 
2. lístkem honebním, 

a musí provozovati myslivost bud ve společnosti pána 
myslivosti (tedy za jeho nepřetržité osobní přítomnosti) , 
anebo, není-li pán myslivosti přítomen, musí host 
opatřen býti nad to, 

3. písemným povolením pána myslivosti ku vy
konávání myslivosti. 35) 

§ 24. Kollise mezi vlastníkem pozemků do honebního 
území pojatých a vykonavatelem práva myslivosti. 

Jak nahoře (§ 4) uvedeno, má právo myslivosti na 
cizích pozemcích provozované ráz služebnosti ukláda
jící vlastníkům pozemků do honebního území pojatých 

5. listopadu 1891 čís. ,3478. Budv. s~: 15.
v 
čí;;. 6~23. Č.; ve ~~eré~ 

správní dvůr soudm se uznal nepnslusnym JednatI o stIznosh 
proti rozhodnutí zemského výboru potvrzujícímu výnos okres
ního výboru ve Stříbře, kterým byla zamítnuta žádost stěžo
vatele za vydání honebního lístku v jaz.ykuče~kém vS ?dů
vodněním, že úřední řeč okresního zastupltelstva Jest nemcma. 

SS) Srv. § 25. honeb. z. a nařízení místodržitelství pro 
Čechy ze dne 22. února 1877 ČÍS. 5415. vydané ku provedení 
§ 25. honeb. z., kteréž jest vydáno k tomu účelu, aby zabrá
něno bylo obcházení tohoto zákonného ustanovení a aby za
mezeny byly vpády do cizích honbišt" a předešlo se kla~ání 
dohlížejících orgánů, pii čemž pouhé odvolání se na ústm po
volení nepřítomného pána myslivosti nepostačitelným prohlá
šeno. Toto písemné povolení pána myslivosti musí host ,na 
každé požádání orgánům dle § 41. honeb. z. ustanovenym 
proukázati. Nešetření tohoto predpisu tresce se dle § 42. 
honeb. z. 
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povinnost, že vykonávání myslivosti osobami jinými 
na svých pozemcích trpěti musí. 

Avšak toto oprávnění k vykonávání myslivosti na 
pozemcích cizích jest v zájmu neobmezenosti práva 
vlastnického 1) k pozemkům, na nichž myslivost se 
provozovati má, v důležitých směrech obmezeno: 

1. Vykonávání obmezeno jest na pozemky honební, 2) 
z čehož plyne, že na pozemcích, které za honební po
zemky prohlášeny nejsou, právo myslivosti vykonávati 
nelze. 

2. Na polích, na nichž úroc;a dosud není sldizena, 
nelze bez přivolení tohu, či úroda jest, ani honiti, ani 
psů honících na ně vpouštěti, vyjma tu, kde jsou bram
bory, řepa a zelí. 3) 

3. V}Tkon práva myslivosti též časově jest obmezen 
na dobu ode dne 1. srpna do 31. ledna každého ho
nebního roku. 4) Mimo tuto dobu (tedy v době ode dne 
1. února do dne 31. července každého honebního roku) 
má se vůbec zvěř honební šetřiti 5) a hájiti, a jest za
pov~zeno v tomto čase zvěř honiti, ji usmrcovati a 
chytati, též sbírati vejce takových ptáků, kteří se mají 
šetřiti. 

Tato úlpověď nevztahuje se však k oborám, totiž 
k ohr~dám, v nichž se chová zvěř d;mčí, zvěř vysoká 
a zvěr černá. 

1) t. zv. pojmová neobmezenost práva vlastnického. Srv. 
Randa "Vlastnictví". 

2) Srv. nahoře § 6. Z toho plyne, že na pozemcích trvale 
a dokonale ohražených nastupuje úplná svoboda vlastníkova. 
kterýž jest oprávněn na nich myslivost provozovati, i když 
rozloha pozemků těch nemá výměry 11 S ha (200 . jiter) (§ 3. 
honeb. z.). 

3) § 33. honeb. z. Zákaz, aby se při honbě nechodilo po 
lukách, je-li tráva v plném vzrůstu a před jejím posečením, 
nezakl~dá se v nyně.iších zákonech. R. správ. soudu ze dne 
17. kvetna 1879 čís. 934. Budv. sv. 3. Č. 492. řeší sice případ 
v Horních ?akousích se udavší; ale, ježto český zákoyn ho
nebm mluvl pouze o "polích", zdá se, že i pro království Ceské 
platí táž zásada. . 

4) § 32. honeb. z. ' 
5) Tento čas jmenuje se doba šetření čili hájení zvěře 

(něm. "die Schonzeit"). 
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Výjimkou lze i v čas šetření a hájení zvěře stříleti: G) 
aj všelikou zvěř š kodnou , 7) ,ač, nepožh' á~li táž 

ochrany zákona ; 8) 
b) ocle dne 1. března , do dne 31. května s-luky 

lesní) teti'-evy, tetřívky a jeřábky; 
c) ode dne 1. července ' do dne 31. ledna divúk é 

hu'sy a kachny; a , 
dj ode dne 1. května clo dne 31. ledna srnce. 
4_ V~' kon 'prá\Ta myslivosti obmezen jest na ho

nění, usmrcov á ní a chytání zvěře honební. ~) 
5. Každj'T má právo, zvěř od svých pozemkú lda

pačkami , hastroši a ploty k tomu konci zřízenými za
puzovati a z vin ic , a zahrad yystře l ením plašiti. 10) 

6. Držitelé pozemků mají právo žádati na vyko
navatelích práva myslivosti náhradu ~kocl zvěří a 
honbou učiněn~7 ch . ' O tom níže bude podrobně jednáno. 

Zachová-li osoba k vykonávání práva myslivosti 
oprávn ěná ll1~zí honebním zákonem přeclepsan}Tch, múže 
na ' cizích pozemcích clo h onebního území pojatých my
slivost vykonávati, aniž by mu v tom vlastníky po-
zemků těchto bráněno býti mohlo. ' 

6) Jinaký způsob usmrcování není dovolen. 
7) Zvěř škodnou v cizím revíru také nesmí' kdykoliv sti-í

leti nebo jinak usmrcovati, leř jen pán myslivosti. Kdo' by, 
nejsa pánem myslivosti, tak učinil, dopustil by se dle okol
ností i krádeže. Srv. r. lmss. soudu ze dne 3. dubna 1900 
čís. 3813. uveřejněné ve věstníku ministerstva práv pod 
čís. 2458. Tyroly. 

8) Ochrany zákona požívají zvláště ptáci v příloze B. 
zemského zákona ze dne 22. června 1870 čís. 39. z. z. uvedení 
bez obmezení doby, pak ptáci v příloze C. téhož zákona uve
dení pro dobu ode dne 1. února do dne 14. září. 

9) Jinak zvěř, zvláště škodnou, (jako myši, hraboše, krtky 
a pod.) usmrcovati náleží s obmezením nahoře uvedeným 
vlastníku pozemku. ' 

Zde sluší se též zmíniti o právu hlídačům polního ma
jetku, kteří zároveň pro ochranu l esů nebo honbu pod přísahu 
jsou vzati, v § 27. zákona ze dne 12. října 1875 čís. 76. ~. z. 
uděleném, zabíti drůbež na škodě majetku polního se naléza
jící a o právu §§ 63. a 64. lesního zákona ze dne 3. prosince 
1852 ČÍs. 250. [jš. z. k usmrcení koz, ovcí, vepřů a ptactva, 
kteréž na škodě lesní napadeny jsouce, zajmuty býti nemohou . 

10) § 39. honeb. z. To může učjniti vlastník pozemků 
i v čas, kdy na pozemcích těch honiti jest dovoleno. 
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Tak jest oprávněn pán nebo pachtéř myslivosti za' 
účelem vykonávání práva myslivosti na cizí pozemky· 
ne jen v stou piti a tam honiti, 111 ný brž může za úČ'elen1 
kladení . tenat . v brambořišti i , strouh y . vykopati , a to 
i tenkráte, kdyby , tím škoda byla způsobena. 12) , 

Av,šak vzdor tomu, že honební zákon dal osob ě 
k vykonávání myslivosti oprávněné proti vlastníkům 
P?zemků uo honebníhd území pojat~Tch ,značná , práva , 
p rece se múze osoba k vykonávání myslivosti opráv
něná vůči vlastníku pozemkLI do honební-ho území po
jatých dopustiti nejer, rušení držhy , n}Tbrž i rušení práva 
vlastnického, když s vémocně zasáhne clo soukromvch 
práv vlastníkových. lil) . 

Avšak také vlas tník pozemkLI do honebního území . 
p~jatý~h múže se vůči osobě k vykonávání práva my
s lIvosti oprávněné dopustiti rušení držby práva mys li-

, 11) Y t~kovém v.stoul?ení na c~zí poz~mek za účelem vy
konavaOl prava mysltvostl neshledano rusení držby vlastníka 
p~zemk~, jež!o se nest<;tlo v úmyslu, na pozemku tomto věc
neho prava Sl osobovati nebo držbu vlastníka pozemku rušiti. 
Rozh. nejvyššího soudu ze dne 22. listopadu 1899 čÍs. 16796 
ve sbírce Pfaff. sv. 6. čís. 762. . ) . 

12) Rozh. nejvyššího soudu ze dne 28. ' listopadu 1894 
číS 'v 1416.5. uveřejněné v časopise "Právník" 1896 str. 807. 
9vsem lest majetník honitby povinnen vlastníku pozemku 
skodu tím povstalou nahraditi. 

13) Ta~ v případě řešeném v rozhodnutí nejvyššího soudu 
ze ~ne ,3. lIstopadu 1891 čís. 13111 (uveřejněném v časopise 
"PravOlk" 1892 , str. 114.) shledáno porušení držby v lastníka 
pozemku v tom, že pachtéř honitby, aby zabránil škodám na 
pozemcích zvěří zpúsobeným, ohradil pozemky ty drátěnými 
p~oty, ČÍmž zabránil též příchodu a příjezdu k pozemkům 
temto. V případě tomto nebráno zřetele ani k okolnosti té že 
p~chtéř ~onitby ku podobným opatřením ve smlouvě pacht~vni 
vyslovne byl zmocněn. Srv. § 45. honeb. z. 

~ovněž bylo rozhodnutím nejvyššího soudu ze dne 
5. kvetna l891 čís. 5062. (uveřejněným ve sbírce G laser-U.-W. 
sv. 29. pod. čís . ,13764) shledáno rušeni . oržby vlastníka lesa 
v tom, že majitel honitby zřídil v lese na stromech číhadlo 
na zvěř (Hochstand) a že za tím účelem, aby měl rozhled , 
osekal koruny str,omů. ' 

Ve všech těch případech jest jasno, že' majitel honitby 
meze o svého oprávnění překročil a tím' vůči vlastníku po
zemku do honebního území pojatých neoprávněné svémoci 
se dopustil. 
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vosti tím, . že svémocne jemu ve volném a v mezích 
zákonitých se pohybujícím výkonu práva myslivosti 
brání nebo jemu v tom překážky činí. 

Připomenouti dlužno, že dle § 14. zákona ve 
příčině někter}Tch opatření ku zvelebení rybářství ve 
vnitrozemských vodách v Čechách ze dne 9. řqna 
1883 čís. 22. z. z. jest tomu, kdo má právo rybařiti , 
dovoleno, aby vydry, šedé · volavky a jiná, rybám 
škodlivá zvířata divá ve své rybné vodě nebo v bez
prostředním okolí jejím v každou dobu jakýmkoliv 
zpusobem, neužívaje však střeln~Tch zbraní, chytati nebo 
zabíjeti; ten pak. kdo má právo honiti, není oprávněn 
proti tomu čeho namítati, však zústává mu vyhraženo 
právo, naložiti dle libosti se zvířaty v případech takových 
chycenými nebo zabit)Tmi. 

Totéž právo náleží též zřízencuOl osoby ku provo
zování rybářství oprávněné v odst. 2.) téhož § 14. vy
jmenovaným. 

§ 25. Tíollise lnezi osobami ), vykonávání myslivosti 
oprávněnými. 

Osoby na sousedních územích honebních · právo 
myslivosti vykonávající mohou také mezi sebou přijíti 
do sporu tím, že hranic území honebních nešetří pře

kračujíce hranice sousedního území honebního buď za 
účelem tím, aby tam myslivost vykonávali , nebo zvěř 
postřelenou tam pronásleoovali nebo zvěř honební přes 
hranice do svého honebního území sami nebo honí
cími psy přeháněli. 

Cin takový, pokud by nebyl jako zločin veřejného 
násilí clle § 83. trest. z., nebo jako krádež posuzován , 1) 
spadati muže dle okolností případu i pod pojem rušení 
držby práva myslivosti. 

1) V r. kass. s. ze dne 30. března 1901 čís. 15720 uve
řejněném v příloze věstníku ministerstva práv pod čís. 2596 
prohlášeno za krádež nedovolené přivlastnění si zvěře ve 
vlastním honbišti postřelené, ale v cizím honbišti dokonavší. 
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§ 37. honeb. z. stanoví, že zvěř postřelená může 
se na cizí pozemky stíhati jen tehdá, když k tomu 
svolí ten, kdo na nich má právo myslivosti. 2) 

Svolení toto musí však pán myslivosti dáti pře
dem; dodatečné svolení pána myslivosti nezbavuje 
osobu proti předpisu § 37. honeb. z. se provinivší 
tre~tu jí dle § 42. odst. 4. honeb. z. hrozícího. 

Mimo to muže dotyčný provinilec též pro rušení 
držby, nebo i pro rušení vlastnictví stihán by"ti. 3) 

§ 26. Náhrada škod zvěří a honbou způsobených. 

§ 45. honeb. z. stanoví, že držitelé pozemku mají 
právo, žádati náhrady za škody zvěří a honbou uči
něnou. 1) 

Zákon . mluví sice o držitelích pozemků; avšak 
tím rozuměti dlužno nejen jich vlastníky a držitely, ale 
i pachtéře a užívatele nebo jinaké detentory pozemku 
těchto; . kdo z osob těchto ku . požadování náhrady 

2) Tedy na pozemky do sousedního území honebního pa
třící jen se svolením pána myslivosti na tomto sousedním 
honebním území ku vykonávání myslivosti oprávněného, na 
pozemky trvale a dokonale hradbou ohražené jen se svolením 
jich vlastníka. 

.3) Naproti tomu byla rozhodnutím nejvyššího soudu ze 
dne 15. března 1882 čís. 2808. (uveřejněným ve sbírce Glaser
U.-W. sv. 20. pod čís. 8922.) žaloba pro rušenou držbu spá
chanou tím, že žalovaný zvěř jím postřelenou se psy do ho
nebního území žalobcova pronásledoval, zamítnuta, ježto čin 
tento dle §§ 5. a 21. nařízení ze dne 27. prosince 1852 čÍs. 473. 
zem. zákona pro Dolní Rakousy náleží ku kompetenci poli
tických úřadů, a proto považoval se dovolaný dvilní soud ku 
projednání této věci nepříslušným. 

1) Ustanovení toto jest dokladem, že právo k vykonávání 
myslivosti jest obmezením práva vlastnického jen v mezích 
honebním zákonem stanovených; musí-li proto vlastník po
zemku trpěti, aby na jeho pozemcích osoba cizí právo mysli
vosti provozovala (viz nahoře § 24.), jest naproti tomu oprávnen 
žádati, aby jemu škoda jak zvěří tak i honbou způsobená 
plně byla nah.ražena. Odvolání se majitele honitby na předpis 
§ 1305. všeob. zák. obč. zde místa nemá, ježto náhradní po
vinnost majitelů honitby zde zvláštním zákonným ustanovením 
jest uznána. 
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v · konkretním případě jest oprávněn)Tm~ poznati, lz e 
z poměru , v jakém ·· detentoři poz.emku, o které se 
j~dná, ku v las tní-ku jich s tojí ; nemá ale otázka tato , 
kdo jest ku - požadování náhrady oprávněn, -pro další 
zkoumání tohoto předmětu dalšího V)T Znamu. 2

) 

Zákon s ta ví povinnost ku náhrad ě š kod y honbou 
zpusobené a povinnos t ku náhradě ' škody zvěří u či
n ěn é ved le sehe nečině · žádného dalšího rozdílu a proto 
není třeba ' v d·alším mezi . oběma náhradními povin
nos tmi rozdílu činiti ( l eč ve příčině osoby k náhrad ě 
š kody povinné). 

Š koda honbou způsoben~l jest zajisté on·a š koda , 
která na po zemcích cizích H) a na úrodě na nich se 
nalézající vykoná\ráním honitb y se strany majitel e 
honith y a ieho lidí , ho s tí nebo p s ů honících 4) a pod. 
zpusobena byla. 

Š koda zvěi:'[ způsobe n á, n ec hť jest jakákoliv, na
hraže na býti mu s í, nechť jest zpusobena ožráním p-1odin 
nebo stromů 5), n ec hť jest zpusobena zdupáním , vyle 
žením nebo zr)Tpáníin pozemků honebních, -a jes t pro 
povinnost k n áhrad ě škody zvěří zpusobené zcela ne
rozhodno.byla-li š koda zpusobc na zvěří v honebním 
území majitele m ysli vos ti se nal ézaj ící nebo s nad zvěří 
přecházející (j) , a jes t také pro povinnost náhradní zcela 

2) ježto jest to otázkou meritorní, kte rou dle předpisů 
práva materielního, zde zvláště občanského, řešiti jest. 

3) totiž majiteli myslivosti nepatřících. Přece o náhradě 
škody honbou nebo zvěří na pozemcích majiteli honitby pél
třících zvláště jednati netřeba, jťžto škodu na svých pozemcích 
vlastník jich sobě nahražovati nemusí, maje toho na vůli, po
zemky své dle vHle své užívati nebo jich i zuŽíti. Srv. §§ 354. 
a 362. všeob. zák. obč. 

4) Dle § 33. honeb. z. není dovoleno na pozemcích, pokud 
z nich úroda sklizena nebyla, bez přivolení toqo, čí úroda jest, 
ani honiti, ani psů honících na ně pouštěti, leč tam, kde jsou 
brambory, i'epa a zelí. 

5) Srv. r. nejvyššího soudu ze dnť 30. srpna 1893 čís. 10003. 
u veřejněné v časopisu Právník 1894 str. 52. a ze dne 28. listo
padu 1894 čís. 14165. uveřejněné tamtéž ročník 1896 str. 807. 

6) zvěř přecházející nebo přebíhající (něm.: "das Streif
,vild"). Srv. r. správ. soudu ze dne 4. září 1877 čís. '1162.- B. 
sv. 1. čís. 116. Morava a ze dne 23. února 1878 čís. 303. B. 
sv. 2. čís. 217. mimo Č. 
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bez významu, drží-li majitel m ysli vos ti · zvěře hon ební 
málo Č;ili nad míru obyčejnou. 7) 

Povi nnos t nahraditi držite lLl111 poš kozenýc h po
zemků · způsobenou škod u stíhá: 

1. . při škodě honbou, t. j. vykonáváním honby ZpLI
sobenou , pána mysli vos ti , totiž ma jitele honitby vlas tni; 
dále pachtéře honitby spo l ečen ské , a v obQ u · p·řípa
dech zcelá bez rozd iltt , zda,]i tí ž h onitbu osobně s ku- ' 
tečně vykonávali č ili nic.~) 

2. při škodě zvěl'[ způsoben é spo l ečen s tvo honební , 
a jde-li o š kodu způsnbenou na e nkl ávách, neho n a 
pozemcích k honbě přikázaných toho , krlo má právo 
provo zo va ti mysli vost. (§ 45 . honeb. z.) 
. P ro otáz ku , kdo v tom kterém případě jest ku 
n áhradě škody honbo u ne bo zvěří zpllsol>en é povin
ným , jest jedině rozhodnou okoln ost, kd o.v čas zpuso
bené škody byl ku vy koná vá ní honitby oprávn ěn ým 9). 
neboť nárok na náhradu š korl y vz nik á již v tom m u
mentu , kd y ·škoda byla zpúsobena. 

§ 27. Jakým · způsobenl pÍ'ivádí se nárok poškoze
ného na náhradu škody honbou nebo zvpří způso

bené ku platnosti ~ 

Zaváže-li se osoba k náhradě škody povinná po
š kozenému dáti náhradu škody lJ uď honbou nebo zvěří 
na jeho pozemcích zpll:,obe nou v urč itém obapolnč 

7) Srv. r. správ. sgudu ze dne 31. ledna 1883 čís. 60. B. 
sv. 7. čís. 1648. mimo C. 

8) Srv. r. správ . soU/ju ze dne 13. listopadu 1878 čís. 1782. 
B. sv. 2. čís. 359. mimo C. Jedná-li se o vykonávání služeb 
nosti honební, pak nahraditi má škody zvěří i honbou na po
zemcích služebných způsobené oprávněný k vykonávání ho
nitby (dominus). S rv. r. správ. soudvu ze dne 24. zái-í 1897 
čís. 4929. B. sv. 21. d. ll. čís. 10972. C. 

9) a to opětně bez rozdílu , zda-li ku provozování honitby 
oprávněný myslivost skutečně osobně (nebo svými zřízenci) 
provozoval čili nic. Srv. r. správ. soudu v pozn. 8. citované. 
Při černé zvěři škodu způsobivší jest podmínkou nároku na 
náhradu, že ji pán myslivosti skutečně drží. · Srv. r. spráy. 
soudu ze dne 27. září 1883 čís. 2'158. B. sv. 7. čís. 1847. mimo C. 
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smluveném obnosu, pak náleží poškozenému, aby od
půrce svého (totiž osobu ku náhradě po.vinn,o~) pohn~l 
před řádný soud 1), a to buď okreslll, Jedna-ll se o na
hradní obnos 1000 K nepřevyšující 2), nebo před soud 
sborový (zemský nebo krajský), jedná-li se o náhradu 
obnosu 1000 K převy~ující. 3) " 

Dle odstavce 3. § 45. honeb. z. jest stranám (po
škozenému i osobě ku náhradě škody povinné) na 
vůli zůstaveno, ' aby se již předem 4) o zjištění a vy
máhání náhrady škod honbou a zvěří způsobených 
shodly. Stává-li ve příčině té umluvy, pak sluší se 
oběma stranám v té příčině úmluvou touto říditi , a 
jest také ku rozhodování rozepří o úmluvu tuto se 
opírajících, není-li v úmluvě té nic jiného ustanoveno., 
řádn)' soud přblušným. 

Není-li ve smlouvě o propachtování honitby nebo 
v nějaké jiné úmluvě mezi stranami uzavřené nic jiného 
ustanoveno, pak vyhledávána budiž náhrada škc:~ly 
honbou nebo zvěří způsobené před soudem smluvclm 
k tomu konci zvláště zřízeným. 

§ 28. Soudy smluvčÍ. 

§ 46. honeb. z. ustanovuje, že v každém okresu 
zříditi se má několik SOUdCl smluvčích, a že okresní 
výbor jmenovati má vrchní rozsu dí těchto soudů 1) 
vždy na tři leta napřed. 

1) Srv. r. nejvyššího soudu ze dne 3. června 1885 čís. 6536. 
sbírka Glaser-U.-W. sv. 23. čís. 10597., kteréž jest odůvodněno 
tím, že náhrada škody jest vecí práva soukrom~ho,j~jíž řešení 
rádným soudům náleží. Srv. též rozhodnutí ne]vysslho soudu 
ze dne 4. září 1895 čís, 9049. Právník 1896, str. 353. , 

2) § 49. odst. 1. jurisd. normy. 
3) § 50. jurisd. normy. . ' v 

4) totiž již při uzavření smlouv~ o pa~~t hom~by (ku pro 
v dražebních podmínkách), nebo vubec dnve, nez !?koda na 
pozemcích tím neb oným způsobem nastala. 
, 1) tedy okresní výbor má jmenovati více. vrchních roz-

sudích a sice alespoň pro každý smluvčí soud ]ednob.o vrch
ního rozsudího. Prakse jmenuje též ihned náměstka ,(]ednoh~ 
i víee) vrchního rozsudího pro případ, že ~y vrchm rozsud~ 
z ' jakéhokoliv důvodu úřadu svého zastávati nemohl. J sou- II 
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Smluvčí soud sestává mimo vrchního rozsudího 
(jako , jeho předsedy), dále z důvěrníků jak ~tranyná
hrady škody se domáhající" tak i z důvěrníků strany, 
proti které náhrada škody jest požadována, a má každá 
ze sporných stran do tří dnů zvoliti po dvou důvěr
nících. 

Sestává tedy smluvčí ' soud z pěti osob: z vrch
ního rozsudího a čtyr důvěrníků stran. 2) 

Nezvolí-li strany do tří dnů ode dne vyzvání jim 
k tomu vrchním rozsuc1ím doručeného svých důvěrníků , 
ustanoví vrchní rOlsudí za stranu liknavou důvěrníky 
sám, a stranám (tedy oběma) jména důvěrníků .iíri, 
jmenovan)Tch oznámí. Opomenuly-li obě strany ve lhů.tě 
třídenní svých důvěrníků jmenovati, pak má vrchní 
rozsudí všecky čtyry důvěrníky sám jmenovati. 

Z jakého kruhu osob vrchní rozsudí důvěrníky 
stran -má ustanoviti, zákon nevytkl, a jest proto vrchní 
rozsudí při volbě důvěrníkú úplně' volným. 3) 

Ani vrchní rozsudí, ani d(lvěrníci stran neskládají 

pro různé místní obvody různí vrchní rozsudí jmenováni, pak 
mohou tito toliko v těch místních obvodech úřad svůj konati, 
pro které byli ustanoveni. V rozšíření úřední činnosti smlu\'
čího soudu přes hranice obvodu témuž přikázaného shledáno 
bylo důvodem zmatečnosti výroku soudu smluvčího v r. nej
vyššího soudu ze dne 9. března 1904 čís. 3636. uveřejněném 
v Loveckém obzoru ročník IX. ~ čís. 1., str. 11. a násl. 

2) Výrok soudu smluvčího, který by nebyl tak sestaven, 
jak zákon předpisuje, byl by zmatečný, zvláště nebyl-li počet 
osob, ze kterých soud smluvčí dle zákona má sestávati, 
úplným. 

3) V případě řešeném v r. správ.; soudu ze dne 18. října 
1893 čís. 2489. B. sv. 17. čís. 7459. C. shledáno bylo nepří
pustným ustanovení dražebních podmínek, že pachtéř honitby 
má své důvěrníky pro smluvčí soud jmenovati z usedlíků 
osady, jejíž honitba pachtovati se měla, jinak že by se za to 
mělo, že důvěrníků nejmenoval; ustanovení toto odporuje 
předpisu § 46., odst. 4. honeb. z., ježto v případě, že spor 
o náhradu škody smluvčí soud řešiti má, strany ve volbě dú
věrniků obmezeny nejsou. Netřeba připomínati. že strany 
sporné členy soudu smluvčího býti nemohou, ježto nikdo ne
může býti souc~cem ve věci vlastní. Srv. článek Dra Jiřího 
Hoetzela: "Právní postavení členů honebního společenstva " 
uveřejněný v Právníku 1904, str. 261. a násl. 
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ani slibu, ani přísahy , ' že úřad svůj svědomitě , spra
vedlivě a nestranně , k'Jnati budou. 4) 

Honební ' zákon nemá o tom žádného ustanovení , 
zda-li 'a z iakých důvodů ··vrchní rozsudí 'Ii konkretním 
případě od vykonávání svého úřadu odmítnut býti 
může. 5) 

Správní soud však takovéto odmítnutí vrchního 
rozsudího za přípustn é . prohlaš-uje a uznává , že při 
předpojatosti vrchního rozsudího má nadřízený úi'ad (j) 
zaříditi, aby předpojatý vrchní rozsudí v konkretním 
pfípadě nahraže n byl jeho náhradníkem. 

Námitky proti osobě vf<:'hního rozsudího učiniti se 
však musí zajisté ve I hťHě třídenní ode dne vyzvání 
ku jmen'ování rl lhr ěrn' íků, 7) nejpozději však v průběhu 
jednání před soudem smluvčím S), najisto však před 
vynesením nálezu soudu smluvčího. Opozděné vytý
kání předpojatosti vrchního rozsudího ' žádného významu 
nemá. 

4) Není žádné garancie, že nález soudu smluvčího bude 
spravedlivý. Také vzetí znalců do přísahy neni předepsáno . 
Srv. r. správ. 

. 5) Srv. r; správ. souduvze dne 11. listopadu 1896 č. ,5953. 
B. sv. 20. d. II. čís. 10080. c., ve kterém mezera v honebním 
zákoně skutečně stávající óbdobným použitím předpisů §§ 7. , 
52. á 57. soudní instrukce (staré) a §§ 7. a 8. jurisdikční normy 
(rovněž staré) se vyplniti hledí. 

. 6) patrně okresní výbor . . 
7) R. správ.- soudu ze ' dne 13. listopadu 1878 čís. 1782. 

B. sv. 2. čís. 359. Morava připouští námitky proti osobě znalcú 
toliko v průběhu řízení administrativního, na námitky proti 
osobám znalců teprvé v řízení před správním soudem před
nesené zřetele vzíti nelze. 

8) Vždyť předpojatost vrchního rozsudího vůči jedné ze 
sporný ch stran z pravidla lze pozorovati teprvé při jednání 
samém. R. správ. soudlJ ze dne 11. listopadu 1896 čís. 5953. B. 
sv. 20. d. II. čís. 10080. C. prohlašuje, že vytýkaná předpojatost 
vrchního rozsudího zmatečnost výroku rozhodčího nepůsobí, 
žádá, aby námitky proti osobě vrchního rozsudího v průběhu 
řízeni by ly činěny, a prohlašuje . dále, že důvody odmítnutí 
vrchního rozsudího, nebyly-Ii vzneseny během jednáni před 
soudem smluvčím, nemohou výrok smluvčího soudu jednou 
vynesený zrušiti, a nelze jich více ani zmateční stížností proti 
výroku smluvčího soudu ku platnosti přivésti. 
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Rozumí se, že sporná straria dův ěrníků odpurcem 
jmenovaných ani pro jich předpojatost odmítnouti ne
muže. 9) 

Funkce jak vrchního rozsudtho , tak i .ostatních 
č lenů soudu sm ] uvčího jsou čestn~ a nemuž€ okresní 
vý bor ani vrchnímu rozsudímu ' jako předsedovi , ani 
důvěrníkům jako pří sedícím soudu . smluvčich n ějakých 
funkčních platů za vy!<oná:vání jich úřad ů phřknouti. 10) 

Okresnímu vý boru nepi"íslušJ na činno s t s oudu 
sml uvř.ího žádná lngerenc.e (mimo jmenování vrchního 
rozsudíhó) , nem~l z v l áště proti soudu smlllvčímu disci
plinární moc, takže není prostředku donutiti soud sinluv čí 
k činnosti. ll) 

Vrchní rozs udí , který nešetřiv předpi s Ů' zákona 
honebního zavinil zmatecnost nálezu., soudu,sm l uv'číh o, 
může před řádným soudem o náhradu škody tím 
vzniklé žalován bý ti , 12) aniž by jej chránila námitka, 
že jednal pti tom vykonávaje SVllj úřad. 

' § 29. Řízení před soudem smluvčím. 

Řízení před soudem smluvčím rozpadá se v tato 
s tadia : 

1. v řízení přípravné , 
2 v jednání na místě samém, 
3. ve vynesení výroku čili nálezu , 
4. v řízení opravné, a 
5. v ' řízení exekuční. 

9) Nejvyšší soud v r. svém ze dne 30. srpna 1893, čís. 10003 
uveřejněném v časopise Právník 1894, str. ;')2. prohlásil, že není 
třeba, aby stranám před jednáním bylo oznámeno, kdo za dú
věrníka jmenován byl, a neshledal důvodem vylučovacím , že 
jedním z důvěrníků žalobcovým byl jeho tchán. 

10) Srv. r. sprá~. soudu ze dne 10. ledna 1890 čís . 4234. 
B. sv. 14. čís . 5076. C. 
, 11) Srv. vícekráte již citovaný článek Dra Hoetzela Právník 
1904, str. 261 . a násl. 

. 12) Dvorní dekrét ze dne 14. března 1806 čís. 758. sb. z. s. 
na vrchního rozsudího smírčího soudu honebního vztahovati 
nelze, ježto není státním úředníkem. Srv. nález nejvyššího soudu 
ze dne 17. ledna 1906 čís. 20227. ex . 1905 uveřejněný v časo 
pise "Právnik" 1906, str. 92. 
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§ 30. Řízení přípravné. 

Ustanovení zákona honebního řízení před soudem 
smluvčím SF. týkající- jsou velice kusá. 

Honební zákon neustanovil totiž ani, kdy žaloba 
o náhradu škody zvěří nebo honbou způsobené podána 
býti má, pročež při zkoumání otázky této jen dle po-
vahy . věci samé postupovati .jest. . 

Nárok poškozeného na náhradu škody, nechť honbou 
nebo zvěří zpusobené, vzniká v té době, kdy škoda 
tato byla způsobena, 1) a proto lze žalobu o náhrad ~ 
škody podati ihned, jakmile poškozený o způsobene 
škodě zvěděl, a musí též ne.ipozději v takové době 
podána býti, áby škoda zvěří nebo honbou způsobená 
ještě konstatována býti mohla. 2) 

Žalobcem jest poškozený, totiž osoba, které úroda , 
jež honbou nebo zvěří poškozena byla, patří. (§§ 45. 
a 33. honeb. z.) 

Žalovaným jest osoba, od které žal?bce . náhrad~ 
škody požaduje, a bude to tedy pán m~shvostI, stala:~l 
se škoda honbou, nebo honební spolecenstvo, po pn
padě pachtéř honitby společenské, jde-li o škodu ,z~ěří 
způsobenou, a jde-li o škodu způsobenou na enklavach 
nebo na pozemcích k cizí honitbě. přiká~aných, ten , 
kdo má právo, na nich provozovati myshvost. (§ 45. 
odst. 1. honeb. z.) . 

1) Srv. r. správ. soudu ze dne 13. listopadu 1878 čís. 1782 
B. sv. 2. čís. 359. Morava. 

2) Srv. r. správ. §oudu ze dne 5. ledna 1878 čís. 13. B· 
sv. 2. čís. 184. mimo C. 
v §§ 7. a 8. zákona z~ ~ne 17:v září, 1878 č~s., !O. z. z. p!v~ 
Stýrsko vydaného stanoVl, ze za uredm o~ledam skody zve~l 
způsobené žádati jest v včas, doku~., lze skodu konstatovatI, 
jinak nárok na náhradu skody poml11. .;,. , , 

Ač ustanovení tohoto toliko pro Styrsko vydaneho?~ 
jiné korunní země rozšiřovati nelze, tož vpřece plyne 'f veCI 
samé, že, kdyby žalováno bylo o n~hrad? sko~X v dobe, kdy, 
způsobenou škodu na místě sé;l~vem vub~c Jl~ .kon~tatovatl 
nelze (na př. byla-li úroda, na mz s~od.a m~la byt: zpusobené;l, 
již s P?le sklizena!, ~e žalobce pov~avva1ev pres t? zalobu o na
hradu skody, vydava se nebezpecl, ze zalo~a 1eh? pro nedo
statek průkazu o škodě skutečně způsobene zamltnuta bude 
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§ 46. honeb. z. stanoví, že když jest podána ža
loba o náhradu škody honbou nebo zvěří způsobené, 
vyzvati má vrchní rozsudí strany sporné, aby si ve 
třech dnech zvolily po dvou důvěrnících, a neučiní-li 
s porné strany toho , že ustanoviti má dúvěrníky sám, 
~ oznámiv to stranám vyšetřiti má s nimi škodu na 
místě samém. 

I Zahájení řízení před soudem smluvčím tudy před-
pokládá nutně podání žaloby o náhradu š~ody. 3) 

V jaké formě žaloba o náhradu škody podána býti 
má, není v zákoně předepsáno; není také předepsáno ; 
le by tato žaloba musila býti písemně 4) po.dána, a že 
by musila požadovati náhradu ciferně určitého obnosu, 
a riení také stanoveno, jakými doklady ž.aloba tato do
ložena býti musí. 

U které instance žaloba o náhradu škody podati 
se má, honební zákon neustanovil; lze tedy žalobu 
tuto podati jak u okresního výboru, tak i u vrchního 
rozsudího, ano i u honebního výboru. 5) 

Podání žaloby ukládá vrchnímu rozsudímu ti) po
vinnost, o ustavení smluvčího · soudu se postarati ; 

3) Dle zásady: "Kde není žalobníka, není i soudce" musí 
poškozený žalobce podáním žaloby na jevo dáti, že náhrady 
škody žádá. Poškozený vlastník pozemků, který by žaloby 
o náhradu škody nepodal, dává mlčky na jevo, že náhrady 
nežádá; totéž platí, kdyby žaloba byla podána pozdě, totiž 
v době, kdyby nebylo lze způsobenou na úrodě škodu již 
zjistiti. O tom viz pozo. 2. 

<i) Postačí tudy i pouhá ústní stížnost. . 
Srv. rozh. nejvyššího soudu . ze dne 30. srpna 1893 čís. 

10003. uveřejněné v časopise Právník 1894 str. 52. 
5) byť i tento nebyl úřadem ve věcech honebních. Jest 

ovšem opatrnějším, podati žalobu o náhradu škody bud 
u okresního výboru neb u vrchního rozsudího, ježto, jedná-li 
se zvláště o náhradu škody zvěří způsobené, kterou dle § 45. 
honeb. z. dáti povinno jest společenstvo honební, výbor bo
nební · jako orgán honebního společenstva na tom zájem by 
míti mohl, aby žaloba o nábradu škody na honební společen
stvo podaná ku projednání nepřišla. 

6) Podání žaloby musí tedy se strany instance, u které 
žaloba o náhradu škody byla podána (okresní nebo honební 
výbor), vrchnímu rozsudímu oznámeno býti, což děje se do
ručením žaloby písemně nebo protokolárně podané. 

9 
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k tomu účelu má vrchní rozsudí sporné strany vy
zvati, 7) .' aby ve třech dnech zvolily po ~vou důvěr
nících, a neučiní-li ' tak sporné strany ve trech dnech, 
ma vrchní rozsudí ustanoviti duvěrníky sám, oznámí 8) 
pak sporným stranám ustanovené duvěrníky a usta" 
noví,' kdy ' na místě samém sejíti se má smluvčí soud 
a k témuž obě sporné strany oheš~e. ~) ~ 

I zde není předepsáno, zda-li vyzvání vrchního 
rozsudího na ~porné strany ku zvolení du věrní ku, 
oznámení jím ustanovených duvěrníku a, ustan?~ení 
komisé k vyšetření škody na místě samem, . statl se 
má písemně, a postačí zajisté též ústní sdělení. 

Též ' není předepsáno, že by obeslání sporných 
stran k vyšetření škody na místě samém státi se mělo 
k vlastním rukoum obou sporných stran. 10) 

§ 31. Jednání na místě samém. 

Jednání na místě samém má především za účel 
vyšetřiti: ' , 

1.) zda-li na pozemcích žalobcových a na plo
dinách tam se nalézajících škoda nějaká zpusobena 
byla, a 

2.) je-li tomu tak, jaký náhradní obnos žalovaný 
žalobci zaplatiti má. 

Nebylo-li na plodinách nebo pozemcích žalobco"' 
vých žádné škody shledáno, pak zajisté odpadá vy
šetřování oonosú náhradního. 

Byla-li škoda shledána, ,pak ~á ,soud smluvčí 
v obou směrech dle § 46. odst. 2. honeb. z. hleděti 
učiniti narovnání mezi . spornými stranami. 

7) 8) 9) písemně neb ústně. ' 

10) Stačí tudy 'i doručení lidem domácím:, .Ope~epul-l i: 
by vrchn! roz~udí jedné ze. sp?rný~h, stran ,da~l pnl~zltost, 
důvěrníku svych JmenovatI a ]ednam na ml~!e samem se 
sučastniti, jest řízení z!Dat~čné a výrok .sm!~yclh~ soudu pro 
zmatečnost zrušen býtl muže. Srv. r. ne]vysslho soudu ze dne 
9. března 1:904 čÍs. 3636. Viz ,Lovecký obzor roč. IX. čís. 1. str. 1 ~ . 
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Docílí-Ii se v obou směrech nahoře uvedených 
mezi spornými stranami , narovnání, odPadá další Jed
nání soudu smluvčího. 

Písemné sepsání smíru v té příčině rrie'zi stranami 
ujednaného předepsáno není, ale odporučuje se. 1) ,e ,~, 

, ,Nedodržela-Ii by jedna sporná strana narovnání 
před soudem smluvčím uzavřeného, nezhu~:le tomu; 
kdo ze smíru před soudem smluvčím uzavřeného pro 
sebe práva nějakého dovozuje, aby proti odpurci 
svému o dodržení ' smíru žalobou před řádným soudem 
nastoupil. 2) " " 

Nevede-li jednání na místě samém mezi spor~ 
nými stranami zahájené k narovnání, pak ' nastává 
soudu smluvčímu úkol, rozhodnouti ve věci ' samé. 
Výrok soudu smluvčího čili nález téhož musí se' opí
rati o vředchozí vyšetření škody na místě samém a 
proto musí smluvčí soud především škodu na místě 
samém vyšetřiti a konstatovati. 3) 

, Protokolární zjištění výsledku vyšetřování škody 
na místě samém předepsáno není, avšak odporučuje se. 

§ 32. Rozhodnutí soudu smluvčího, nebo jeho ' 
výrok čiJi nález. 

Výrok čili nál~z smluvčího soudu má dle § 46. 
honeb. z. obsahovati rozhodnutí o tom, 

1. má-li se dáti náhrada vubec, a 
'2. která náhrada dáti se má. 

" 1) _ Pís~mně u,zavře?ý sm!r po,dléhá kolkovému poplatku 
9le ,vyse u]ednaneho nahradmho obnosu a stupnice II. vymě
renemu. 
. 2) Smír před s~udem smluvčím uzavřený mezi exekúč~í 

tItuly nového exekučního řádu se nepočítá . a jest proto po~ 
třebí žaloby. ' 

3) Dle plenissimárního rozhodnutí nejvyššího soudu ze 
dne 15. dubna 1902 čís. 12858. jest tendencí honebního zákona 
aby spory o náhradu škody zvěří nebo honbou způsobené 
prováděny byly způsobem krátkým, aby s řízením o nich co 
nejmenší útraty spojeny byly. 

9* 
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_ V té pncme sluší smluvčímu soudu - předev~im 
řešiti otázky aktivní a passivni legitimace se týkající , 
zda-li žalobce ku požadování náhrady škody jest opráv
něn, totiž ida-li právě jemu požadovaná jím náhrada 
Škody náleží ~ili nic, pak, zda-li právě 0soba ~alova
ného povinna jest, žalobci jím požadovanou nahradu 
škody dáti. _ 

Nabude-li smluvčÍ _ soud přes~ěČlčenÍ, že' žalobce 
není oprávněn pro sebe náhradu škody honbou nebo 
zvěří zpusobené požadovati 1), nebo žé při poctání ža
loby pochybeno bylo v osobě žalovaného 2), pak ža
lobu prostě zamítne, aniž by se pouštěl do rozebírání 
otázek, zda-li a jaká náhrada dáti se má. 3) 

Srhluvčí soud, shledá-li, že oprávněný žalobce 'na 
pra,vém žalovaném náhradu , škody požaduje, pak roz
hodnouti musí především o otázce, 

a) zda-li tu škoda jest, kterou by žalovaný dle 
honebního zákona povinen byl žalobci nahraditi 4), pak, 

1) ku př. přijde-li na jevo, že žalobce ne,ní a~i .vlas!njkem, 
ani užívatelem, ani pachtýfem pozemk~, na !eh~z urode skod~ 
způsobena -byla, nebo že žalobce ne~ll opravnel! s~mostatn~ 
žalovati (pro nezletilost, uval.ené na,n opatrovmctvl, uvalem 
konkursu nebo vnucenou spravu majetku 'a t. d.). 

2) ku pl'. vyjde-li na jevo, že žal?vaný ?ení. pánem my
slivosti ve smyslu § 45. honeb. z., Jsa tohko ]:-ho hoste!? 
nebo podílníkem v pachtu myslivosti (stav dle ~akona ~nepn
pustný). Pochybení v ?~obě žalovaného lze ovsem vcasnou 
opravou žaloby napravItl. , 

3) Ač to není předepsáno, odporoučelo by se,.aby iV ,to:nto 
případě bylo zjištěno,~ zda-li a ja~á škod~ ~alobcI byla z12uso-
bena, aby tak umožneno bylo, pn 0I2~a\ e zaloby ve sI?ere.c~ 
legitimace se týkajících nález smluvClho s,ou.du ~ez ope~ovam 
vyšetřováni šk09Y v na ~ístě s,am~I? vJn~~tl. , Predepsano t~ 
však není a take zaJobcl se hm zadna knvda nestane, kdyz 
by potomně ve druhém sporu p!,.osoudil, po.~~vač brl~ jeho 
povinností a v jeho yJastním z.a] m';l , aby ]IZ prvm zalobu 
řádně co do fakt nahore uvedenych Instruoval. 

4) totiž zda-li shledáno~ bylo, že. škoda n<;l úrodě v~půso
bena byla honbou nebo zv~rí honeb~l. Nabyl-ll smluv;l soud 
přesvědčení, že shledaná skoda zpus.obena vb~~a. z~uso~em 
liným než honbou nebo zvěří honebm (ku pr.~ p~yml zVlra!y 
než honebními, ku př: <;lrůbež~ a p.od.), P?k :,IUSI z:'llobu .zamlt
nouti. Vyšlo-li by na Jevo, ze nahradm narok zalobcuv by 
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b) je-li žalovaný povinen žalobci náhradu škody 
dle honebního zákona dáti 5); při výroku tomto sluší též 
vy?loviti, zda-li shledaná škoda byla způsobena honbou, 
tOÍ1ž vykoná váním honitby, čili zvěří- honební 6); a 

c) která ,náhrada škody dáti se má, totiž jaký 
obnos má žalovan~T žalobci zaplatiti. Při tom může 
býti vysloveno, že žalovaný povinen jest nalezenou 
škod u v přírodě (in natura) nahraditi 7), nebo může 
hned náhradní obnos v penězích ciferně býti určen, 
který žalovaný žalobci zaplatiti má. 8) 

O tom, zda-li žalovaný dáti má žalobci náhradu' 
škody vůbec l:l), a jakým obnosem zvláště, rozhoduje 
smluvčí soud. 10) 

nebyl - odůvodněn v bonebním zákoně, ale že vzdor tomu 
žalobce . opráv~ěn by. byl d~e jin)'~ b zákonů. náhradu škody 
sbledanp na zalovanem pozadovatl, pak ma smluvčí soud 
rozhodnutí o náhradě škody odmítnouti a žalobce na příslušný 
úřad odkázati. 
. - 5) Rozhodnuti nebude nesnadné, uznA-l i žalovaný při, 
Jed}~~ní sá~" ž~ shled~aná škoda způsobena byla honbou nebo 
zven. Poplra.-h to vsak žalovany, pak o tom smluvéí soud 
rozhodne, amž by volal znalce. T}TŽ však může k šetření na 
místě samém znalce přibrati, což se odporoučí zvláště tenkráte 
tvrdí-Ii žalovaný, že shledaná škoda nepochází od zvěře ho~ 
ne~ní ~ a ~e také h~~bou způsobena nebyla a býti nen lohla. 
K setrem t?muto pnvolaní znalci do přísahy vzati býti nemusí. 
S rv. r. sprav. sQudu ze dne 29. března 1879 čís. 513. B. sv. 3. 
čís. 461. mimo C. 

6) Jinou než honební zvěří způsobenou škodu není smluvčí 
s~ud ~jišťova,ti a přis~zovati oprávněn a náleží náhradu jina
kych skod pred radnym soudem žádati. 

v 7) Výro!<:,?y zněl: Žalovaný jest povinen žalobci náhradou 
za skodu zven nebo honbou na úrodě způsobenou dva man
dele žita ('10 snopů pšenice) nabraditi. 

< 8) V ýro!~ .by zněl: Žalovaný jest povinen žalobci náhradou 
za skorlu zven nebo honbou na úrodě způsobenou 10 Korun 
zap latiti. . 

9) -Zákon mluví pouze o případu. nemohou-Ii se smluvčí 
s~odnouti o tom, mnoho-li náhrada činiti má; a le zajisté táž 
zasada v § 46, honeb. z. vyslovená platiti musí i pi-i řešení 
otv~zky přednější a zajisté dúležitější, zda-Ii vúbec žalovaný 
nejakou náhradu ža lobci dáti jest povinen. 

1,0) patrně většinou hlasů; při hlasování tomto se i blas 
vrchmh~ rozsuc1ího v ,čítati musí., poněvadž zákon praví: "ne
moh.ou-ll se .. sml1!:-,cl sh.odnoutI" <;l v.rc~ní rozsudí zajisté též 
meZI smluvCl patn, byť 1 byl meZl mmI "vrchním". 
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Nemohou-li se smluvčí shodnouti o tom, zda-li 
náhrada škody vůbec dáti se má, a mnoho-li náhrada 
ta obnášeti má, rozhodne o tom vrchní rozsudí v me
zích návrhu obapoln}Tch. 11) . 

Ježto výrok soudu .smluvčího podkladem soudní 
exekuce býti muže, obsahovati má týž určité uvedení 
osoby, která náhradu dáti má, dále osoby, které ná
hrada tato dáti se má, mnoho-li náhrada tato činiti 
má, a na kterých pozemcích škoda byla zpusobena. 12) 13) 

O tom , zda-li výrok či nález smluvčího soudu 
sporným stranám ústně má býti prohlášen, nebo zda-li 
týž jim též písemně má býti vyhotoven a doručen, 

11) Slova: "v mezích návrhů obapolných" dávají ~rch~ 
nímu rozsudímu značnou moc do rukou. Nechceme vykladah 
slova ta tak, že by v případě neshody smluvčích mohl vrchní 
rozsudí přiřknouti náhradou větší nebo menší, největší nebo 
nejmenší obnos stranami požadovaný nebo nabízený, nýbrž 
myslíme, že vrchní rozsudí jest vázán posudky členů smluv- . 
čího soudu v tom směru, že při svém rozhodování nemůže 
překročiti nejvyšší obnos jedním ze smluvčích navrhovaný 
a že také nemůže sestoupiti pod obnos jedním ze smluvčích 
navrhovaný a to, nechť je pro jeden z těchto návrhů jeden 
nebo dva ze smluvčích, ježto při sjednocení se tří smluvéích 
pa jednotném obnose náhradním za to máme, že tento obnos 
za výrok soudu smluvčího považovati jest. Srv. nahoře pozn. 10. 

12) V r. nejvyššího soudu ze dne 9. března 1904 čís. 3636. 
uveřejněném v Loveckém obzoru ročník IX. čís. 1. str. 11. 
bylo za zmatečnost výroku soudu smluvčího vytýkáno, že týž 
neuvedl, mnoho-Ii z náhradních obnosů pripadá na pozemky 
enklávované a mnoho-li na pozemky ostatní, ježto na každých 
z těchto pozemků různé osoby k náhradě škody byly povinnými. 

13) Srv. výborný článek rady z. s. Hambergra "Jak~ 
stanovisko zaujal nový processní zákon ke zmateční s tížnostI 
proti nálezům rozhodčích soudů, vydan:)rm na základě .z~k9n~ 
o myslivosti ze dne 1. června 1866 čÍs. 49. z. z.?" uvere]neny 
v Samosprávném obzoru ročník XXVII. str. 39. a násl., kde 
právem se vytýká, že zákon neustanovil lhůty plnění, totiž 
podrobnějšího určení, do kolika dnů majitel honitby odsouzený 
k náhradě škody platiti má, aby se vyhnul exekuci. Soudní 
prakse používá obdobně lhůty v § 409. c. ř. s. určené povo~ 
lujíc exekuci po uplynutí čtrnáctidenní lhůty ode dne vynesem 
výroku soudu smluvčího a povoluje exekuci též pro 5°10 úroky 
z prodlení od téže doby, byť i výrok soudu smluvčího o úro
cích těch se nezmiňoval. Srv. r. nejvyššího soudu ze dne 
4. ledna 1905 čís. 19614. uveřejněné v časopise "Právnické 
rozhledy" 1906 str. 191. 
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bo~.~?ní . zákon nemá žádného ustanovení , a také po
Zde]S,1 zak?ny v té příčině jasných a na případy ho
nebnI1lo zakona se vztahujících předpisu neobsahují. 
v, Ježto však § 46. honeb. z. proti výrokům smluv
clho sou.du z~ušovací stížnos! připouští, ,jest požadav
kem slusnosh: 

1. aby výrok smluvčího soudu byl písemně vy
hotoven a alespoň vrchním rozsudím podepsán, 
. .2. ab~ týž ~éž SpOrn}Tm stranám (a sice oběma, 
lak zaJobCI, tak 1 žalovanému) byl doručen 14) a 

3. ~by .. žádáno bylo od sporných stran výkazu 
o tom, ze }lm písemné vyhotovení výroku smluvčího 
soudu bylo doručeno. 

V řízení před smluvčími soudy nemá žádná ze 
s~o,r~~ch .. stran ~ároku na, náhradu jakýchkoljv útrat, 
~\ivlaste tez ne narok na nahradu právního zastoupení 
]ezto o tom není žádného zákonného ustanovení. ' 

§ 33. Opravné prostředky proti výroku soudu 
sm]uvčího. 

§ 46. honeb. z. odst. 3. us tano vuje, že z výroku 
soud~ smluvčího není žádného odvolání, že však soud 
byla-II. podána stížnost zrušovací pro nezachování toho: 
co y ~ 46. honeb. z, bylo ustanoveno, prvé, než exe
kUCI povolí, ve příčině této stížnosti -rozhodnouti má. 
v, Dle poředpis~ tohoto jest tp-dy proti výrok-lim smluv
clch soudu ve vece ch náhrady škody zvěří nebo honbou 
způsobené odvolání vůbec vyloučeno , a úřady mají 

.,14) R. spr;!v. soudu. ze dne 4. února 1898 čÍs . 263. B. sv. 
2~. C1S . 1138~ . . C. vys!o~Ilo, že. okresní výbor není kompetent
mvffi vyhO,tov1tl neb mtlmovatl nálezy rozhod čích soudů ve 
vecech nahrady škody zvěří způsobené se týkajících. 

. ?'. n~jvy~šího ,soudu ze dne 28. března 1906 čÍs. 4745. 
1!:vere!nene v ~aso~lse P~ávník 190? s.tr. 342. shledalo posta
cltelnYl!l, . kdyz • odskod'2~ bylo ,:ysetreno a příslušný nález 
byl v lIstmy vtelen " pntomnostl zástupce žalovaného honeb
mho spo~ecer:stva a považuje doručení odškodňovacího nálezu 
za nf'potrebne. 
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tudy povinnost, takovéto po zákonu nepřípustné od
volání úřednímu jednání za základ nepoložiti, ale je 
prostě podateli nevyřízené vrátiti. 1) 

Po zavedení nového soudního řádu ze dne 1. srpna 
1895 čís. 113. říš. zák. vznikla sporná otázka, zda-li 
nálezy smluvčích soudů ve věcech honebních vyne
sené . v odpor vzíti lze též žalobou o uznáni jich bez
účinnosti dle §§ 595. až 599. c. ř. S., 2) nebo zda-li 
se proti nálezum těmto lze hájiti toliko zmateční s tíž
ností dle § 46. odst. honeb. z. ' 

Ježto judikatura nejvyššího soudu u řešení této 
sporné otázky kolísala, 3) vyvoláno bylo plenissimární 

- rozhodnutí téhož soudu ze dne 15. dubna ·1902 č. 12850. , 
které stanovilo tuto právní větu: 

"Ustanovení §§ 45. a 46. zákona ze dne 1. června 
1866 čís . 49. z. z. , pokud jde o vymáhání náhrady 

1) Tak uznal správní souQ v r. ze dne 10. ledna '1890 
ČÍS. 4234. B., sv. 14., čís. 5076. c., že okresní výbor není po
volán přezkoumati nálezy rozhodCích soudů ve věcech ho
nebních vynesené, a rozhodnutím téh0.ž soudu ze dne 20. května 
1887 čís. 1443. B., sv: 11., čís . 3542. C. zrušeno bylo rozhodnutí 
okresního výboru vyslovující, že osoba rozhodčím soudem ku 
zaplacení náhrady odsouzená náhrady této platiti nemusí. 

2) S rv. velice poučný článek rady z. s. Hambergra v ča
sopise "Samosprávný obzor", rocník XXVII. "Jaké stanovisko 
zaujal no\-ý proces sní zákon ke zmateční stížnosti proti ná
lezům rozhodčích soudů vydaným na základě zákona c mysli
vosti ze dne 1. června 1866 čís. 49. z. z." , dále článek Dra 
Františka Horáčka: "Dotklo-li se nové právo procesní ustano
vení § 46. česko zemského zákona o honitbě ze dne 1. června 
1866 čís. 49. z. z.?- a článek vrchního soudního rady 3tolly 
uveřejněný v časopise "Právník", 1898 str., 493.: ,,0 zmateční 
stížnosti proti nálezům rozhodčích s0udů vydaným na základě 
zákona o myslivosti pro království Ceské vzhledem k nový m 
procesním zákonům." 

Historický vznik §§ 45. a 46. honeb. z. a zvláště jich 
sněmovní projednáváni vyličuje článek Frant. Stříbrského: 
"Soudce jednající o stížnosti zmateční proti vSrroku rozsudí" 
uvere .iněn.ý v Právníku 1904, str. 461. 

3) R. nejvyššího soudu ze dne 17. dubna 1901, čís. 4042. 
uvei'-ejněné v časopise "Právník" 1903 str. 543. připouštělo po
dání žaloby o bez účinnost výroku soudu smírčího do tří měsíců. 

Nélproti tomu viz ku př. r. nejvyššího soudu ze dne 
27. led na t903, čís . 'I J 38. uveřejněné ve sbírce Linksové S\' . 19. 
ČÍS. 8 J 55. C. 
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škody zvěří a honbou zpl1sobené soudem smírčím, ne
pozbyla zavedením nového soudního řádu platnosti. 

Na základě těchto ustanovení vyneseným výrokúm 
smírčích soudú muže býti jen zmateční stížností dle 
§ 46. odst. 6. cit. zákona odporováno. " 4) 

Byť i nižší soudové nebyli judikáty nejvyššího 
soudu v jiných případech vydanými při posuzování 
sporných případu vázáni, tož přece jest na snadě , že 
toto plenissimární rothodnutí podrohnými dúvody odú
vodněné i u nižších soudú ohlasu najde, a že tudy na 
základě tohoto rozhodnutí kýžená stálost v judikatuře 
nejvyššího soudu nastane, a budeme se proto na dále 
toliko se zmateční stížností čili (jak český text zákona 
praví) se zrušovací stížností obírati. 

Ač ve příčině této stížnosti honební zákDn zvlášt
ního řízení nepředpisuje , přece plyne z věd samé: 

1. že stížnost z nálezu sm]uvčího soudu ve věcech 
náhrady škody zvěří nebo honbou zpusobené podati 
múže netoliko pán myslivosti, byl-l,i k náhradě škody 
odsouzen, nebo společenstvo honební, bylo-li k ná
hradě škody zvěří zpusobené odsouzeno, tak i majitel 
pozť'mku nebo 'úrody poškozené, byl·li s nárokem 
svým na náhradu škody odmrštěn, . čili jinými s lovy : 
zrušovací stížnost podati může žalobce i žalovaný sporu 
o náhradu tuto se súčastnivší. 1'» 

2. že zrušovací stížnost podána U)Tti musí II soudu 

4) Podrobného odůvodnění tohoto rozhodnutí nebudeme 
zde uváděti , odkazujíce v té příčině na článek rauy z. s. HClm
bergra v poznámce 2) uVťdený a v "Samosprávném obzoru" 
ročník XXVll., .str. 39. a násl. uvei'-ejněnSr . 

Pro úvahy tyto postačí okolnost, že se nejvyšší soud 
s otázkou touto ex professo obíral, a rozhodnutí své podrob
nými ze zákona čerpanými důvody odůvodnil, kteréž, b\ f i ne
měly moci zákona, pi'-ece mocí s~é přesvědč ivosti i v praksi 
soudní náležitého zřetele naleznou. 

5) Viz častěji citovaný článek Hambergrův v "Samo
správném obzoru", ročník xxvn. str. 39. a násL otištěný. 
Jinak Dr. Jiří Hoetzl v článku: "Právní postavení flenů honeb
ního společenstva" uveřejněném v Právníku 1904, str. 26 J. a 
násl.; pi-ipustiti dlužno, že praktického účinku stížnost osoby 
s nárokem náhradním odmítnuté zřídka míti bude. 
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k výkonu výroku smluvčího soudu dle zákona _ pří
slušného. 6) 

3. že stížnost zrušovací podati se musí u soudu 
ku povolení exekuce příslušného do 14. dnu ode dne 
doručení písemného vyhotovení výrok u soudu smluv
~ího té které stěžující straně, 7) nebo, byl-li tento toliko 
ústně prohlášen , ve 14. dnech ode dne jeho ústního 
yyhlášení stranám. 

Rozumí se, že, byla-li již exekuce příslušným 
soudem povolena, odpadá rozhodování o stížnosti zru
šovací pozdě podané, ježto dle § 46. honeb. z. odst. 6. 
má rozhodnutí o stížnosti zrušovací státi se dříve, než 
se exekuce povolí, a exekuce zase nemuže se dříve 
povoliti, dokud výrok soudu smlu včího moci právní 
a vykonatel nosti nenabude, což clle všeobecných pra
videl státi se ml1že ien tím, když lhůta ku poclání zru
šovací stížnosti stanovená uplynula , aniž by v ní zru
šovací stížnost podána byla. 

Že zrušovací stížnost v čas podána nebyla, doka
zovati netřeba, ježto se o tom soud z úřední povinnosti 
přesvědčiti musí dříve, než o exekuci na základě vý
roku smluvčího soudu navrhované rozhodne, za to 
však má doručení písemného vyhotovení v}Troku soudu 
smluvčího neb ústní jeho vyhlášení prol<ázati ten, kdo 
za exekuci na základě výroku soudu smluvčího žádá. 

4. Stížnost zrušovací podati lze buď písemně nebo 
protokolárně, a platí pro formu její předpisy soudních 
procesních zákonl1 , tedy, jedná-li se o písemné podání 

6) Ježto tento soud má dle § 46., odst. 6. honeb. z. o této 
zrušovací stížnosti rozhodnouti prvé, než exekuci povolí. Viz 
r. nejvyššího soudu ze dne 13. č~rvna 1893, čís. 6891. ve sbírce 
Glaser- U. -vV. sv. 31. čÍs. 14734. C. uvei'-ejněné. Nelze proto po
dati tuto stížnost ani u soudu smluvčího, ani u vrch ního roz
sudího, též ne u okresního výboru, tím méně 'pak u honebního 
výboru. 

7) Viz r. nejvyššího soudu v poznámce právě předcháze-' 
j.ící citované. V prípadu v r. nejvyššího soudu ze dne 28. března 
1906, čís. 4745. uveřejněném v časopise Právník 1906, čís. 342. 
řešeném shledáno bylo postačitelným, že nález odškodňovací 
byl u pi-ítomnosti žalovaného honebního společenstva v listinu 
vtě len, a jemu tím umožněno, by použilo opravného prosti-edku 
zmateční stížnosti jemu proti nálezu příslušejícího . 
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zrušovací stížnosti, podati ' ji sluší toliko v. jediném 
vyhotovení. S) 

Podpisu zrušovací stížnosti advokátem zákon ne
vyžaduje. 

5. - Oduvodniti sluší zrušovací stížnost podrobným 
uvedením skutečností nasvědčpjících tomu, že nebylo 
zachováno pfedpisu v § 46. honeb. z. obsažených, 9) 
a jest potřebí o tvrzeních stížnosti důkazy dle soud
ního řádu potřebné nabídnouti. 

6. Z jinak}Tch dl1vodu, než že nebylo zachováno 
předpisu § 46. honeb. z. obsažených, 10) zrušovací 

8) Platí zde předpis § 150. jednacího řádu soudního. Stejno
pisů stížností ku doručení odpůrcům přikládati netřeba. 

9) Viz § 46. honeb. z. 
10) Důvody zrušovací stížnosti mohou tp.dy býti toliko 

forme lní nedostatky, totiž nešetření formalit v § 46. honeb. z. 
předepsaných. Srv. nahoře citovaný článek rady z. s. Harn
bergra v Sam0správném obzoru ročník XXVI!., str. 41. -
Bylo-Ii při vY!lesení výroku soudu smluvčíbo vše zachováno, 
co v § 46. honeb. z. jest předepsáno, pak nelze výrok smluv
čího soudu žádným právním prostředkem v odpor vzíti. Výrok 
soudu smírčího ve směru meritorním jest svrchovaný, a i při 
materielni nezákonosti ne odstranitelný. Srv. citovanST článek 
Hambergrův, ;:j mimo to i č l ánek věhlasného znatele rakou
ského veřejného práva, zvěčnělého p. Dra Jiřího Pražáka 
(Právnik 1900, str. 341.), ve kterém drasticky uvádí, že, "při
soudí-li nějaký rozhodčí soud pro několik ol\Ousaných hlá\'ek 
zelí náhradu jednoho milionu korun, není žádné pomoci; každý 
advokát pokrčí rameny a poradí odsouzenému, aby raději za
platil, může-Ii." -

Nelze proto zrušovaCÍ stížnost ;"odůvodniti tvrzením, že 
nálhradabyla přisouzena neb odepfena neprávem, a nelze též 
výrok smluvčiho soudu v odpor bráti tvrzením, že přisouzená 
náhrada jest přemrštěná nebo nepřiměřeně nízká. Ano plenis
sinární rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 10. dubna 1902, 
čís. 12858. vyslovilo zásadu,. že 'oprava výroku smluvčího soudu 
jest i tentokráte vyloučena, když výška přisouzeného odškod
ného byla se skutečností v patrném odporu (ku př. kdyby 
přisouzen byl náhradní obnos za takové množství obili, které 
na pozemku, o kterSr jde, ani při největší úrodě vyrůsti ne
mohlo), ano i tenkráte, kdyby zjištěno bylo, že nález ve příčině 
zjištění okolností skutkovýcb byl zcela omylným. 

Uvedeme zde několik případů z judikatury: 
Správní soud v nálezu svém: ze dne 13. listopadu 1878 

čís. '1782. B. sv. 2., čís. 359. Morava nevzal zřetele na námitky 
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stížnost proti výroku soudu smluvčího vznésti nelze , a 
nelze zvláště odporovati v)Troku soudu smluvčího z clú
vodů meritorních. 

proti osobám znalců, které v průběbu jednání přednesény 
nebyly; 

ze dn e 29. bi-ezna 1879 čís. 513. B. sv. 3. čís. 461. mimo 
Č. nerřiblédl k v~'tce, že znalci do přísahy vzati nebyli; zve dne 
11. listopadu 1896, čís. 5953. B. sv: 20. d. II. čís. 10080. C. ne
pokládal předpojatost vrchního rozsudího vůči jedné ze sporných 
stran za dúvod zmatečnosti výroku soudu smluvčího a uznal, 
že tohoto důvodu ·stížností zrušovací ku platnosti přivésti nelze. 

Nejvyšší soud v r. ze dne 30. srpna 1893 čís. 10003. 
(Právník 1894 str. 52.) neshledal důvodem zinater:nosti, že 
stranám před jednáním nebylo oznámeno, kdo za důvěrníka 
byl jmenován, a neshledal zmatku v tom, že jedním z důvěr
níků byl tchán žalobcův, ježto honební zákon důvodů vylučo
vacích z úřadu důvěrníků soudu smluvčího nezná. 

Naproti tornu byl výrok soudu smluvčího pro zmatečnost 
zrušen rozhodnutím nejvyššího soudu Ze dne 9. března 1904 
čís. 3636. uveřejněn{' m v Loveckém obzoru ročník IX. čís. 1. 
str. 11. proto, že súčastnění majetníci pozemků ku jm enování 
důvěrníků a ku jednání o náhradě škody na místě samém ne
byli pozváni, že vrchní rozsudí pro honební obvod O jmeno
vaný rozšířil svou úřední činnost na enklávy ku cizímu honeb
nímu obvodu přikázané , že výrok soudu smluvčího neuvedl 

-určité jméno osoby ku placení náhradního obnosu povinné, že 
rozsudek neuvedl , mnoho-Ii z přisouzeného náhradního obnosu 
připadá na pozemky enklávované, a mnoho-li na pozemky 
ostatní atd. 

Téi mohlo by tvořiti důvod zmatečnosti, ku př.; nařídil-Ii 
vrchní rozsudi jednání na místě samém na určitý den a k téže 
sporné strany pozval, avšak určeného dne šetření nekonal , 
nýbrž až jiný pozdější den, na kterýž však iedné ze sporn_ých 
stran nepozval a v její nepřítomnosti šetření provedl; neřídil·li 
by jednání před soudem smluvčím vrchní rozsudí okresním 
výborem jmenovaný, nebo jebo náměstek, n)/brž osoba jiná, 
ku pi-o okresní starosta nebo jiný delegát okresního výboru, 
obecní nebo místní starosta, předseda honebního výboru atd. ; 
řídil-Ii by sice jednání to vrchní rozsudí okresním výborem 
jmenovaný, avšak v době. kdy již jeho úřední funkce byla 
vypršela; nebyli-Ii při vzati k jed nání důvěrníci obou sporných 
stran, nebo byli-Ii důvěrníci jedné strany z jednání neprávem 
vyloučeni ; nepokusil-Ii se smluvčí soud vůbec o narovnání 
mezi stranami; nekonalo-li se vyšetřování škody soudem 
smluvčím na místě sampm, n}'bfž jinde. lm př. v úřadovně 
obecního úřadu atd.; neobsahu:e-li výrOk soudu smluvčího · 
žádného ustanovení o tom, zda-Ii se náhrada dáti má, a ne
obsAhuje-ii vSTrok tento ustanoVf'ní, mnoho-Ii náhrada tato čin~ti 
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.' 34. Řízení soudní o zrušovací stížnosti po~ané 
proti výroku soudu smluvčího o náhradě -škody 

zvěří nebo honbou způsobené vynesenéInu. 

Byla-li proti výroku soudu smluvčího o náhradě 
škody zvěft nebo honbou zpfisobené k soudu podána 
některou ze sporných stran stížnost zrušovací, 1) zkoumá 
především soud: 

1. zda-Ii dovolaný soud jest ku jednání o zrušo-
vací stížnosti příslušným. . 

Příslušným ku podání zrušovací stížnosti jest soud 
exekuční, a tím jest dle § 4., odst. b.) exek. ř. z pra
vidla 2) okresní soud, v jehož obvodu osoba, proti 

má ; rozhodl-Ii vrchní rozsudí při neshodě důvěrníků mimo 
meze obapolných návrhů, přisoudil-Ii totiž , vrchní rozsudí ná
hradou většÍ nebo menší obnos, než-li důvěrníci obou sporných 
stran navrhovali a pod. 

. N.e.ivy.šší soud považoval za meritorní námitky a odmítl 
o mch jednati v rozhodnutí svém ze dne 30. srpna 1893, čís. 10003. 
(Právník 1894~ str. 52.), že škoda byla způsobena na stromech 
a nikoliv na plodinách polních, a že osoba, proti kteréž řízení 
bylo zahájeno, jest pochybena a neměla ani žalována, ani 
k náhradě škody odsouzena býti, a v rozhodnutí ze dne 6. října 
t892, čís. 11663. ve sbírce Pfaff-Schey-Krupský sv. 30., čís. 14412. 
c., že nemělo býti žalováno o náhradu škody panství X, nýbrž 
pachtéř myslivosti. 

1) Není potřebí, aby zrušovací nebo zmateční stížnost 
zevně jako taková (zrušovaCÍ stížnost) byla označena; postačí 
úplně, lze-li podání toto dle jeho obsahu za zrušovaCÍ stížnost 
považovati. I tenkráte, byla-Ii zrušovaCÍ stížnost zevně jako 
!,,~aloba" označeJ}a, nelze o ní zahájiti sporné řízení v civilním 
radu súudním predepsané, nýbrž toliko offi r.io sní řízení níže 
vylíčené. Srv. r. nejvyššího soudu ze dn~ 27. ledna 1903 čís. 1138. 
ve sbírce Linksově sv. 19., čís. 8155. C. . 

Srv. konečně též článek Frant. Stříbrského "Soudce jed
najíCÍ o stížnosti zmateční proti výroku rozsudí meritorně roz
hodovati nemůže" uveřejněný v časopise Právník 1904, str. 461. 

2) Není úkolem této úvahy vykládati o tom, kdy exekuční 
žádost podati se může u soudu jiného, než u soudu dle řád
ného bydliště ku placení náhrady škody povinného. I tenkráte, 
kdyby výrok soudu smluvčíbo žalobci nárok na náhradu 
škody byl odepřel, podati jest stížnost zrušovací u soudu" 
který by byl příslušným, kdyby žalovaný výrokem soudl!l 
smluvčího k náhradě škody byl odsouzen. 
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kteréž podle výroku smlu včího exekuce vésti by se 
měla, své řádné bydliště má. 

2. zda-li jest zrušovací stížnost v čas podána, a 

3. je-li od osoby ku podání zrušovací stížnosti 
op~ávněné podána. 

K čís. 1. Shledá-li soud , že není k rozhodován~ 
o podané zrušovací s tížnosti příslušným, pak stížnost 
pro svou nepříslušnost zamítne, a stěžovatele se stíž
ností na sourl dle .zákona příslušný odkáže. 

K čís. 2. Zjistí-li však soud, že zrušovací stížnost 
jest opozděna 3); 'pak stížnost prostě odmítne, nepou
štěie se do rozebírání důvodů ve stížnosti uvedených 
a exekuci výroku soudu ' smluvčího, bylo-li již o pq~ 
volení téže žádáno, povolí , je-li jinak z důvodů exe
kučníhořádu exekuční žádost odůvodněna. Není-li 
dosud za exekuci výroku soudu smluvčího žádáno,' 
pak · obmezí se soud pouze na zamítnutí zrušovací 
stížnosti jako opoz<;iěné. 

K čís. 3. Není-li zrušovací stížnost od osoby ku 
podání jejímu oprávněné 4) podána, pak soud prostě 
zrušovací stížnost odmítne, do meritorního jednání o ,ní 
se nepouštěje. 

Ovšem musí naprostá · neoprávněnost stěžovatelé 
ku podání stížnosti zrušovací proti výroku soudu 
smluvčího podané na pf-vní pohled býti patrnou, aby 
soud mohl stížnost ihned . zamítnouti; byly-li by ná
mitky proti · oprávněnosti stěžovatele ku podání zrušo-. 

3) byla~li totiž · podána 'po uplynutí čtrnáctidenní lhůty 
ode dne doručení písemného vyhotovení výroku soudu smluv
čího nebo jeho ústního prohlášení. Srv. nahoře § 33. 

.. 4) Ji:l.l{ uvedeno nahoře C§ 33.), podati mÍlže proti výroku 
soudu smluv.čího zrlJ,šovací stížnost jak pán myslivo~ti , byl-li 
k náhradě škody honbou způsobené odsouzen, nebo společen
stvo honebni, bylo~li k náhradě škody zvěří způsobené od
souzeno, tak i majitel. pozemku nebo úrody, byl-li se svým 
náhradním nárokem odmrštěn. Jiné osoby, které nebyly .ve 
sporu o náhradu škody před soudem stnluvčím vedeném 
stranami, nejsou ku podání zrušovaCÍ 'stížnosti proti v)rroku 
soudu smluvčího oprávněny. 
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vad stížnosti alespoň pochybnými, pak nelze zrušo
vací stížnost ihned bez dalšího říZení zamítnouti. 5) 

Shledá-li soud; že zde není důvodu, zrušovaCí 
stížnost pro některý neqostatek nahoře pod čís. 1. až 
3. uvedený ihned zamítnouti, nebo shle dá-l·i , že zde 
stávají alespoň pochybnosti, které prostému zamítnutí 
zrušovací stížnosti vadí, pak přikročí k dalšímu úřed
nímu jednání o zrušovací s tížn osti. 

Řízení, které po té soud o zrušovací stížnosti za
hájí, záleží v tom , že výslechem sporných stran a člení! 
smluvčího soudu, a stručným Z moci úřední 6) pr()~ 
vedeným jinakým šetřením (ku př. v}rslechem svědků , 
kteří p·otvrditi mají , že vyšetřování škody' srnluvčím 
soudem nedělo se na místě samém, nýbrž ku př. 
v úřadovně obecní) se zjistí, zda-li tvrzení zrušov·ad 
stížnosti, že té neb oné formality v § 46. honeb. z. ' 
pro smluvčí .soud předepsané . zachováno nebylo , se 
skutečností se srovnává čili nic. . ( 

I zde vytknouti dlužno, že toto officiosní vyšetřb :' 
vání soudní obmeziti se musí na zkoumání a zjišťo 1 . 
vání, zdali v případu, o který se jedná, formální před~ 

5) To bude ku př. tenkrá~e, byl-li výrok soudu smlu~dhQ 
vynesen _ proti majiteli panství, a zrušovaCÍ stížnost by by~la 
podána od pachtéře dvora, v jehož obvodu pozemky :honbou 
nebo zvěří poškozené leží, a který dle smlouvy pachtovní 
povinen jest dotyčné náhrady ze svého nésti nebo platiti. 
V případě takovém bude třeba před zamítnutím zrušovaCÍ 
stížnosti v řízení níže vylíčeném okolnosti -oprávnění- ku podání 
zrušovací stížnosti se týkající předem podrobněji prozkoumati 
a . · ~távající pochybnosti o legitimaci stěžovatele po případě 
i připuštěním důkazů vysvětliti. . 

. 6) t. zv. "officiosní řízení" . Soud v řízení tomto pokračo~ 
vati může i tenkráte, kdyby se ku jednání o 'zrušovaCÍ stíž
nosti ustanovenému ani stěžo\iatel, ani jeho odpůrce nedostavil; 
nedostavení se stěžovatele k jednání o zrušovfl.cí stížnosti 
ustanovenému nemá za ' následek, že by se za to mělo, že týž 
od podané stížnosti upouští, a také nemá nedostavení se od
půrce stěžovatelova k jednání tomuto za následek, že by se 
za to mělo, že týž tvrzení zrušovaCÍ stížnosti přiznává a se 
návrhu zrušovací stížnosti mlčky podrobuje. V tomto řízení · 
není soud ·vázán návrhy stran, soud může vyšetřovati a zji
šťovati ·okolnosti; které strany za nerozhodné považují, ano! 
soud může i tenkráte okolnosti, které za rozh<odné považuje, 
vyšeti-ovati, kdyby návrhy stran i souh lasné se tomu opíraly. 
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pisy § 46. honeb. z. při jednání o nároku na náhradu 
škody zvěří nebo honbou zpusobené zahájeném a při 
vynášení výroku smluvčího soudy byly zachovány, a 
soud při tom stále na paměti míti musí, že jemu me
ritorní přezkoumání výroku smluvčího soudu zcela jest 
odilato, a předmětem úředníh0 jednání o zrušovací stíž
nosti proti témuž podané b~, ti nesmí. 

MámE' za to , že v tOiTltO officiosním řízení soud 
není povinen obmeziti se na ' vyšetřování okolností ve 
stížnosti zrušovací tvrzen}Tch, nýbrž že jest oprávněn 
i povinen vyšetřovati formální vady řízení před soudem 
smluvčím zahájeného nastalé, které ani ve zrušovací 
stížnosti tvrzeny nebyly , ale které při vyšetřování 
tomto - třeba náhodou - na jevo vyjdou a které 
pod sankci § 46. honeb. z. spadaií. 

Při tomto vyšetřování má si soud stručným jed
náním materiál pro své rozhodnutí potřebný opatřiti , 
maje při tom stále na zřeteli , že tendencí zákona ho
nebního jest: aby nejen spory o náhradu škody zvěří 
nebo honbou zpusobené před smluvčím soudem ve
dené, ale také jjéh dohra u soudu podáním zrušovací 
stížnosti inscenovaná provedena byla zpusobem řízným , 
a byla pro strany 8účastněné spojena s útratami, pokud 
možno, nejmenšími. 7) 

Jednání suudní o zrušovací stížnosti není veřejné. 

Upuštění od zrušovací stížnosti proti výroku soudu 
smluvřího jest v každém stadiu jednání možno, a má 
za následek, že soud další jednání o zrušovací stíž
nosti již zahájené prostě zastaví: upuštěním od zru
šovací stížnosti nabývá výrok smluvčího soudu právní 
moci a stává se ihnerl vykonatelným. 8) 

Po provedeném soudním šetření vynese ,soud 

7) Srv. nahoře citované plenissimární rozhodnutí nejvyš
šího soudu ze dne 15. dubna 1902 čÍs. 12858. 

8) Právo vzíti podanou zrušovaCÍ stížnost zpět plyne ze 
soukromoprávní povaby nároku na náhradu škody honbou 
nebo zvěří způsobené, a upuštěním od zrušovací stížnosti 
odpadla soudu úloha obírati se otázkou, zda-li výrok soudu 
smluvčího spočívá na správném předchozím jednání § 46. 
boneb. z. vyhovujícím. 
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usnesení 9), jímž buď zrušovací stížnosti stěžovatelově 
pr.oti výroku smluvčího soudu podané vyhovuje a 
vyrok soudu smluvčího pro nezachování některé z fo
rem § 46. honeb. z. zrušuje, a podanou snad již exe
kuční žádost odpúrce stěžovatele zamítá - ' nebó 
kterým se zrušovací stížnost proti výroku smluvčího 
soudu jako neoduvodněná zamítá. ' 

. Toto soudní usnesení, jež oduvodniti jest, prohlásí 
se lhned po skončení šetření ústně, a písemné vvho
tovení téhož doručí se oběma sporným stranám .. 

Ani v ' řízení před soudem smluvčím, ani v soud
ním řízení o zrušovací stížnosti proti výroku smluvčího 
soudu pod~né ~ahájeném nelze žádnou ze sporných 
stran uznaÍl povInnou, odpurci nějakých útrat soudních 
nebo mimosoudních nahražovati. 10) 

I písemné vyhotovení soudního usnesení o zru
šovací stížnosti proti výroku soudu smluvčího podané 
vydané opatřeno býti musí duvody rozhodovacími. 11) 

Poučení o právu odvolacím soudní usnesení toto 
obsahovati nemusí. 

Proti usnesení soudnímu vydanému o stížnosti 
proti výroku smluvčího sounu o nároku na náhradu 
škody zvěří nebo honbou zpúsobené podané náleží 
straně usnesením tímto stížené právo stěžovati si dále 
k soudu vyššímu. lll) 

. 9) nikoli v rozsudek, ježto se jedná dle zásad o řízení 
mlmosporném platících. 

10) a to ani stranu dle rozhodnutí soudního ve věci samé 
podl~~lou.. ťoplat,ky !c()!kové, svě~ečné. znalečné a útraty 
komls.l~nalm mu Sl kazda ze spornych stran jednou polovicí 
zaplatIlI. 

ll) Doručovati usnec;;ení toto vrchnímu rozsudímu neb 
okr~snímlľ výboru nemá významu, ježto smluvčí soud vyne
selllm svého výroku o náhradě škod," svou úřední funkci 
sk?~čil , a .okrt'sní výbor nemá pražádného zájmu na tom, 
v Cl pros pech spor o náhradu škody mezi stranami vedený 
dopadl. 

Honebnímu výboru doručiti jest usnesení toto tenkráte 
když jest společenstvo honební ve sporu o náhradu škody 
stranou spornou (§ 45. honeb. z.). 

12) a to bu~ ke !<rajskému nebo zemskému soudu, v jehož 
Dbvodu rozhodUjící okresní soud leží. 

10 
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, Ve stížnosti lze nové okolnosti uváděti R nové 
průvody nabízeti. 13} , 

Stížnost advokátem podepsána b~7ti nemusí. 
Soud první instance před l oží po dojití spisy sbo

rovému soudu ku vyřízen í stížnosti příslušnému, který 
o ní rozhodne a spisy i s rozhodnutím ve věci samé 
soudu prvé instance vrátí. Soud prv~ stolice obstará po 
té ' doručení rozhodnutí rekursního soudu oběma spor
ným stranám. Proti rozhodnutí rekursního soudu, jímž, 
usnesení prvního soudu o zrušovací stížnosti proti vý
roku smluvčího soudu o náhradě škody zvěří nebo 
honbou zpusobené vydanému podané potvrzeno bylo , 
jest další stížnost jen při zmatečnosti nebo patrné ne
spravedlnosti obou rozhodnutí přípustnou. 14) 

Kdyžby však rozhodnutí druhé stolice usnesení 
soudu prvého o zrušovací stížnosti ve věcech náhrady 
škody zvěří nebo honbou zpusobené vydané v kterém
koliv směru změnilo, pak jest dovolací stížnost k nej
vyššímu dvoru soudnímu přípustna. 

~ I dovolací stížnost k nejvyššímu soudu v těchto 
věcech podati jest u okresního soudu, který o zrušo
vací stížnosti proti výroku smluvčího soudu ve věcech 
náhrady škody zvěft nebo honbou zpósobené podané 
v první instanci byl rozhodl. 15) 

13) § 10. zákona ze dne 9. srpna 1854 čís. 208. říš. Z~,k ; 
14) Srv. r. nejvyššího soudu ze dne 6. června 1905 ClS. 

9162. (Právník 1906 str. 92.), kde byl dovolací r ekurs pro ne
dostatek podmínek § 16. cís. patentu ze dne 9. srpna. 1854 
čís. 208. říš. zák. zamítnut. V r. téhož soudu ze dne 9. brezna 
1904 čís. 3636. uveřejněném v Loveckém obzoru ročník IX. 
čís. 1. str. 11. bylo vysloveno, že ve věcech n~hrady škody 
honbou nebo zvěří způsobené nelze užíti předpISU § 528. c. r. 
s. ze dne 1. srpna 1895 čís. 113. fíŠ. z., a že dlužno přípust
nost tohoto mimořádného dovolacího rekursu posuzovati dle 
ustanovení ddvějšJch zákonů, totiž dle dvorního c!~~.ré.tu ~~ 
dne 7. dubna 17~5 čís. 405. sb. z. s. a že tu ve pncme pn
pustnosti dovolacího rekursu proti souhlasným usnesením 
obou nižších soudů jsou rozhodujícími ustanoveni dvorn~ho 
dekrétu ze dne 15. února 1833 čís. 2593. sb. z. s., dle ktereho 
dovolací rekurs takový toliko při zmatečnosti nebo patrné 
nespravedlivosti rozhodnutí přípustným jest. , y 

15) nikoli tedy přímo II sborového soudu, kteEYz o z,ru
šovací stížnosti proti usnesení okresního soudu v techto zale
žitostech jako soud rekursní byl rozhodl. 
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Rozhodnutí nejvyššího soudu jako poslední instance 
doručí pak okresní soud prvé stolice oběma sporným 
stranám. 

I v řízení odvolacírri a dovolacím nemá žádná ze' 
sporných stran proti odpůrci svému nároku nR ná
hradu jakýchkoliv útrat (nechť rekursních nebo po
platkových). 

9 35. Řízení exekuční. 

Smluvčí soud není oprávněn své výroky o ná
hradě škody zvěft nebo honbou zpusobené vynesené 
vyk?nati, nemaje k tomu zákonem propůjčené výkonné 
mocI. 1) Smluvčí soud nemůže tudy exekuční žádost 
za výkon výroku o náhradě škody u něho snad po
dané ani povoliti, aniž příslušném u soudu k vyřízení 
postoupiti. 

. Z~ v~ko,n výroku soudu smluvčího požádán býti 
ma pnslusny soud, kterýž navrhovanou exekuci dle 
předpisu exekučního řádu prozkoumá a tutéž buď po
volí, nabyl-~i již výrok so udu smluvčího právní moci , 
n~bo, by~a-l,l proti témuž v čas zrušovací stížnost po
dana, vycka s rozhodnutím o exekuční žádosti až do 
té doby, kdy o zrušovací stížnosti právoplatně bude 
rozhodnuto . (§ 46. honeb. z.) 

Ve 14. dnech po doručení právoplatného rozhod~ 
nutí soudního o stížnosti zrušovací lze za povolení" 

1) yČi~nost, smluvčího soudu jest vynesením, problášením' 
a d~r~c~U1n: vyroku o n~l:~adě škody úplně skončena. V pří
pade resenem v r. nejvysslho soudu ze dne 28. března 1906 
čís, 4745 uveřejněném v časopise Právník 1906 str. 342, žádal 
soud ?ru~é stolice, aby dle § 54. ex. ř. předloženo bylo po
tvr,zen,l vse.ch ~ozhodčícb o tom, že výrok rozhodčí nabyl' 
p:avm mOCI.a ze stal se vykonatelným. Nejvyšší soud shledal 
vsak postaČltelným, že právní moc odškodúovacíhů- nálezlt
potvrzena byla jediným vrchním rozsudím a že vlastnost 
téhož jako vry~h?ího y rozsuydíh? potv~zena byla okresním vý
b~rem; P?stacl uplne, kdyz nalez odskodúovací byl vynesen 
a zal?var;em!1 bon~bnímu ?polečenstvu oznámen a jest lbostejno, 
zda-l~ naly~~ t~n zalo~ane~u honebn~m~ s.polečenstvu . byl též 
dorucen Clil me, ponevadz na darucem takové ustanovením 
§ 46. honeb. z. pamatováno nebylo. ' 

10* 
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soudní exekuce dotyčného výroku náhradního žádati, 
a, nebyla-li zrušovací stížnost podána, ve 14 dnech 
ode dne doručení písemného vyhotovení výroku soudu 
smluvčího, a nebyl-li týž písemně vydán, ve 14 dnech 
ode dne ústního prohlášení téhož výroku. 

Byla-li usnesením soudu prvé stolice exekuce- vý
roku soudu smluvčího již povolena,' avšak usnesením 
rekursního soudu zase zrušena, po té opět rozhodnutím 
nejvyššího soudu rozhodnutí druhé stolice změňujícím 
povolena, pak není třeba u souóu prvé stolice za 
opětné povolení exekuční žádati, nýbrž soud prvé in
stance obdržev rozhodnutí nejvyššího soudu jeho nález 
obnovující prostě výkon exekuce nařídí, aniž by vyčká
val opětného uplynutí 1'4 denní lhuty platební. 

Soudem ku povolení exekucp. v)1roku smluvčího 
soudu ve věcech náhrady škody zvěří nebo honbou 
zpusobené příslušným jest dle nového exekučního řádu 
ze dne 27. května 1896, čís. 79. říš. zák. (§ 1. odst. 10. 
a § 4. odst. 6. ex. ř.) onen okresní soud, v jehož ob
vodu osoba, proti kteréž exekuce vésti se má (po
vinný, dlužník, nebo zavázan}T) 2), své řádné bydllště 
má. 3) Nemá-li osoba, proti kteréž exekuce vésti se má, 
v obvodu platnosti exekučního řádu svého řádného 
bydliště, jest za povolení exekuce u toho okresního 
soudu žádati, v jehož obvodu se nalézá jmění, na kte
réž exekuce vésti se má, nebo má-li exekuce vedena 
býti na nemovitosti nebo práva ve veřejných knihách 
zapsaná, u toho soudu, u kterého se vložka dotyčné 
nemovitosti nalézá, a nalézá-li se tato knihovní vložka 
u některého sborového soudu první stolice, jest žádati 
za exekuci u onoho okresního soudu, kterýž se v sídle 
ťohoto sborového soudu nalézá, a je-li v sídle sboro
vého soudu více okresních soudu, muže vymáhající 

2) německy: "der Verpflichtete." 

S) Zákon sice nemluví v § 4. odst. 6. ex. ř. o soudu 
řádného bydliště dlužníkova, nýbrž o I)becném důvodu soudní 
příslllšnosti; ale poněvadž obecný důvod soudní příslušnosti 
dle § 66. jurisc:l. nl)rmy ze dne 1. srpna 1895 čís. 111. říš. zák. 
dle řádného bvdliště dlulniko\1a se řídí, dali jsme do textu 
ihned soud řádného bydliště dlužníkova. _ 

149 

věřitel mezi všemi těmito soudy okresními voliti, u kte
rého exekuční žádost podati chce. 

Pro povolení exekuce, .iejí výkon, a stížnosti proti 
povolení nebo výkonu exekuce a t. d. platí předpisy 
nového exekučního řádu, _o _ kterýchž pojednati není 
úkolem tohoto spisu. 4) 

4) Z krUhů odborných jeví se snaha při nastávající změně 
honebního zákona působiti k tomu, aby rozhodování" o nárocích 
na náhradu škody zvěří honbou nebo zvěří způsobených 
přikázáno bylo řádným soudům. Při zkušenostech, který'ch 
se každý praktický právník při .;Iedování praksesmluvčích 
~oudů dočká, nemůžeme se než pro přikázání těchto sporů 
řádným soudům vysloviti a to hlavně z důvodu toho, že, co 
dobrého a zrlravého v instituci smluvčích soudů jest, daleko 
vyváženo jest nebezpečím libovůle při rozhodování sporů 
těchto hrozícím. Aby instituce tato ozdravěla, potřebí by bylo 
zvláštního zákona, a i při tom by jistota spravf'dlivého roz
hodování ve věcech náhrady škod zajištěna nebyla, pročež 
vyslovujeme přesvědčení, že jistota v rozhodování těchto 
sporů zabezpečena bude jen, když spory tyto odkázány budou 
foru ,soud~ řádných. Dr. Prokop Bílek ve svém článku "Ně
ktere myslenky k opravě honebního zákona" uveřejněném 
v časopise "Lovecký obzor" ročník IX. čís. 5. navrhuje toto 
upravení otázky náhrady škod a řízení o něm do slova: . 

"Za náhradu škody zvěří způsobenou ručí výhradně ná
jemné z honitby společenské docílené a to jenom až do polo
v-ice v ce.lého nájemného, takže škody během roku zjištěné 
a vysetrené po uplYI:1utí roku honebního vyplatí se z nájem
ného, a nestačí-li polovice na škody ty určená, s poměrriými 
srážkami. Druhá polovice nájemného rozdělí se vždy jako 
výtěžek všem účastníkům. 

Náhrada š'wdy zvěří způsohené nedá se přesunouti 
smlouvvou na jiného, zejména ne na nájemce honitby. 

Skody zvěří způsobené odhaduje honební výbor a ne
přísluší členům jeho za to žádná odměna. 

Proti odbadu možno si stěžovati do 14 dnů k výboru 
ok,r~snímu, který dá pak škodu s konečnou platností vyšetřiti 
stalym znalcem, a rozhodne, kdo nese útraty s tímJo vyšetře
ním spojené. Pořad práva je vyloučen. Škody zvěří na cizích 
pozemcích (enklávách) ve vlastní honitbě způsobené nese pán 
myslivosti. Vy,šetří je s konečnou platností stálý znalec okres
ního · výboru. Utraty šetření nese pán myslivosti. 
. Škody zp~sobené honbou rovněž vyš~ří s konečnou 
plat!1?stí stálý znale~ okresního výboru. Útraty nese, shledá
na-lI skoda, pán myshvosti; neshledána-Ii žádná škoda žadatel. 
Pořad práva vyloučen." ' 
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§ 36. Ochrana myslivosti proti jejím škůdcům. 

" K racionelnímu provozování myslivosti náleží i po
vinnost, dbáti o to, - aby myslivost zachována byla 
v dobrém stavu. 

Povinnost tato ukládá jednak osobám ku provozo
vání myslivostí oprávněným jistá obmezení, jež za účel 
mají šetření zvěře honebni, jednak ukládá jim, o to 
péči míti, aby myslivost nebyla poškozována. 

Ježto však myslivost poškozena býti může lidmi 
i zvířaty ; s luší předpisy honebního zákona v té příčině 
rytkn uté zvláště vyložiti. 

§-37. O. bránění škodám myslivosti lidmi působeným: 

Honební zákon hledí škodám myslivosti lidmi pů
sbbeným čeliti tím, že v § 42. stíhá tresty tamtéž 
tmíněnými: 

1. dle §, 32. honeb. z. zakázané honění, usmrco
vání a chytání zvěře, pak sbírání vejcí ptáků, jež se 
šetřiti mají, děje-li se toto v době ku šetření zvěře 
stanovené, totiž v době ode dne 1. února do dne 31. 
července; 

2. honění zvěře a vpouštění psů na pozemky, 
s nichž není dosud úroda sklizena ' (vyjma IJram boty, 
řepa a zelí), stalo-li se totéž bez přivolení toho, čí úroda 
jest. (§ 33. honeb. z.) 

V tomto případě můž,e škůdce d"le okolnosti i ku 
náhradě škody na pozemcích a úroc1ě tam se naléza
jící způsobené přidržán býti dle předpisů všeobecného 
zákona občanského. 

3. lapání zvěře do ok a pastí, vyjma zvěř škodnou. 
Trestům v § 42. honeb. z. propadá i pán mysli

vosti jinak ku provozování myslivosti oprávněný (§ 36. 
honeb. z.), dopustil-li by se některého z přestupků ho
nebního zákona nahoře pod čís. 1. až 3. u vedených. 1) 

1) V těchto případech se může i pán myslivosti státi 
šklldcem myslivosti, a tu zajisté stLlčí i oznámení osoby na 
věci nesúčastnené, že příslušný úřad i proti pánu myslivostí 
se vší přísností zákona nakročí. 
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4. toho, kdo nemaje k tomu povolení pána mysli
vosti chodil by po jeho honbišti mimo veřejné cesty, 
vinice a zahrady se zbraní střelnou 2) nebo nějakým 
jiným nástrojem mysliveckým ci byl v tom postižen. 3) 

Trest ustanoven jest v § 43. honeb. z. peněžit ou 
pokutou až do 40 K, a dopustil-li by se toho ' odsou
zený znova, až do 100 K, nehledě ani k tomu, zda-li 
jest na týž čin v jiných z-ákonech 4) , trest uložen. 

§ 38: O bránění šlwdám zvířaty na myslivosti 
působeným. 

1. Dle § 33. honeb. z. není dovoleno, pokud úroda 
není s pole sklizena, bez přivolení toho, čí úroda jest, 
psů honících na pole vpouštěti, leda tu, ,kde j~ou 
brambory, řepa a zelí. 

2. § 40. honeb. z. nakazuje těm, kdož mají psy, 
aby přihlíželi k tomu, aby v cizím 1) honbišti nehonili, 
a trestá toho, kdo by proti tomu činil, pokutou od 1 K 
do 4 K. 

3. Byla-li by v některém revíru vzdálí nejméně 
380 m. _ od nejbližšího domu 2) postižena kočka se po-

2) Chodění v cizím honbišti beze střelné zbraně nebo 
bez jiného nástroje mysliveckého může dle okolností býti 
stíháno jako polní pych dle zákona ze dne 12. října 1875 čís. 
76. z, z. (§ 3. odst. ~.); dle okolností může pachatel stíhán 
býti též žalobou pro rušenou držbu nebo pro osobování si 
služebnosti chúze pi-es cizí pozemky. 

S) Slova "a byl y tom postižen" mohou ze zákona úplně 
odpadnouti, neboť rozumí se samo sebou, že odsouzení před

- pokládá, že pachateli byl čin trestní prokázán. . 
4) Pachatel múže býti stihán současně u soudu pro pře

stupek krádeže nebo pokusu jejího. a u politického úřadu pro 
přestupek honebního zákona. a u obou současně též pro ne
dovolené nosení zbraně. Odsouzení pro jeden přestupek 
u jednoho úřadu neosvobozuje od odsouzení pro drnhý pře~ 
stupek u druhého úřadu. 

1) Ve v lastním honbišti múže pán myslivosti své psy 
honíCÍ honiti nechati. ' 

2) "dům" (něm. "das Haus") jest stavení obytné určené 
za obydlí lidí; vzdá lenost 380 m. čítat i se tudy nemůže od 
kolny, stodoly, sušárny nebo jinakého stavení, které k obývání 
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tulující, nebo byl-li by v téže vzdálenosti p.ostižen. p~s! 
jenž by v nepřítomnosti pána svého homl, muze Je] 
pán myslivosti/ usmrtiti nebo usmrtiti dáti . 

Mrtvol takto usmrcených psu a koček si pán my-
sHvosti přivlastniti nesmí. ' . 
_ Podm(nkou, za které pán honby nebo jeho zřízenec 
k ochraně myslivosti ustanovený 3) y honbišti jeho se 
potulující k o č k u usmrtiti může, jest. toliko, a~y. táž 
postižena byla při . potulování se v cIzím honblstl ve 
vzdálenosti nejméně 380 m. od nejbližšího domu. 

Podmínek, za kterých pán honby nebo jeho zn
zenec k ochraně myslivosti ustanovený 3) p S a usmrtiti 
muže, jest více, a ty jsou: 

1. aby pes postižen byl v cizírp honišti; . 
2. aby pes postižen byl tamtéž ve vzdálenostI nej-

méně 380 m. od nejbližšího domu. 4) 
3. aby týž postižen byl při honění; 5) a 
4. aby pes honil tamtéž v nepřítomnosti pána svého. 
Není-li v konkretním případu všech těchto pod-

Ínínek, nesmí pes býti usmrcen; 7vláště není dovolen<?, 
aby pes, byť i byl honil ve vzdálenosti 380 m. větší 
v cizím honbišti, byl dále stopován, a napaden byv ve 
vzdálenosti menší než jest 380 m. od nejbližšího domu, 
usmrcen byl. 6) . 

lidmi určeno není. Kdyby zákon byl chtěl rozuměti s)o~~I1} 
".dům" i jiné k obývání neurčené budovy, byl by vohl ]lny 
výraz, jako stavení, budova (das Gebaude a t. d.). 

S) něm. : "der ]agdaufseher" bez rozdílu, byl-li tý~ "do 
přísahy vzat čili nic. Srv. r. nejvyššího soudu ze dne 18. n]na 
1893 čís. 11396. Links. sv. 9. čís. 3441. Dolní Rakousy. 

4) Neobnáší-li vzdálenost, ve které pes honí, 380 m. ~? 
nejbližšího domu, nesmí pes b.t~i ~s~rcen. Po~ud by se. Z]I
stiti dalo, komu pes tento pnnalezl, potrestan bude Jeho 
vlastník dle § 42. odst. 1. honeb. z. 

5) Pes musí býti přistižen při honěn~v zvěře či li. re~í~o
vání (arg. něm.: "revierende Hunde"), tud.lz pes musl v clZ1.~ 
honbišti alespoň po zvěři slíditi. Přeběh l-h.J?y pe.s pouze CIZ~ 
honbiště, aniž by bylo patrno, že po zven shd!, pak n.e~m~ 
býti pes usmrcen. Totéž platí, kdxž, pes pouze o po vere]pe 
cestě běží, aniž by do polí nebo ]lnych pozemku honebOlch 
(srv. nahoře § 6.) zabíhal. 

6) Tak r. nejvyššího soudu ze dne 18. ledna 1905 čÍs. 
19687. uveřejněné v časopise Právník 1905 str. 96. 
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Honil-li by pes v ClZIm honbišti sice ve vzdále
nosti větší než jest 380 m. od nelbližšího domu, avšak 
v přítomnosti svého pána, nesmí pes býti usmrcen,. 
ale pán jeho propadá trestu v § 42., odst. 1. honeb. z. 
ustanovenému. 

Právo v honbišti svém cizí kočky nebo psy po
stížené usmrcovati, náleží, .lak uvedeno, toliko pánu 
myslivosti nebo jeho zřízencům k ochraně myslivosti 
ustanoveným. 

Honebnímu hosti nepřísluší všecka ona práva, lez 
zákon honební dává tomu, kdož jest k honbě oprávněn ,. 
a jeho zřízencum, a nepřísluší mu zvláště právo v § 40. 
honeb. z. vyznačené, kočky a psy usmrcovati. 7) 

Nešetřil-li by pán honitby nebo jeho zřízenec všech 
opatrností a podmínek nahoře pod čís. 1. až 4. uve
dených, dopustiti se může , usmrtiv kočku nebo psa za 
jiných okolností, nei § 40. honeb. z. na mysli má,. 
podle ceny usmrceného zvířete buď přestupku proti 
bezpečnosti majetku dle § 468. trest. z., ale i (při ceně 
usmrceného zvířete 50 K převyšující), zločinu veřej
ného násilí v § 85. lit. a) trest. z. naznačeného. 8) 

' Mimo to stíhána b)'Tti může osoba prohřešivŠí se 
proti předpisům § 40. honeb. z. i civilní žalobou o za
placení náhrady škody záležející v ceně usmrceného 
zvířete, která múže býti dle okolností i dosti značnou. 9} 

Ukládati pokuty v honebním zákoně na přestou-:
pení téhož ustanovené přísluší dle § 43. honeb. z. úřadu 
politickému. 10) 

7) Srv. r. nejvyššího co 7rušovacího soudu ze dne 3. října 
1890 čÍs. 7091. Právník 1890 str. 773. 

8) V případu v poznámce předešlé citovaném byl honební 
host zastřelivší psa na 160 K oceněného uznán v inným zlo
činem veřej n ého násilí v § 85. lit. aj trest. z. naznačeným. 
V případu řešeném v r. nejvyššího soudu ze dne 25. února 
1904 čís. 1392. uveřejněném ve sbírce Pfaffově sv. 7. čís. 2625. 
byla škoda zabitím volně běhajícího psa zpúsobená, ježto byl ' 
shledán i vlastník psa volně běhajícího spoluvinným, rozpúlena. 

9) Srv. rozhodnutí v poznámce 7. citované. 

10) Tedy z pravidla okresnímu hejtmanství, v Praze a 
v Liberci magistrátu. 
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Pokuty došlé jdou do místní pokladnice chudých 
té obce, kde čin trestný byl spáchán., 

Promlčením pomíjí trestnosť přestupku honebního 
zákona, když pachatel ve třech měsících ode dne, kdy 
přestupek byl vykonán, nebyl k zodpovídání obeslán. ll) 

§ 39. O ob'mezeních prodeje zvěře. 

Dle § 34. honeb. z. není dovoleno, od čtrnáctého 
dne,l) kdy nastane čas hájení té které zvěře ' a po 
všechen čas k hájení ' zYěře ustanovený, prodávati zvěře , 
kteráž se má hájiti, ani vajec jejich. 2

} 

ll) Ku přetržení promlčení potřebí jest tudy, aby obsýlka 
obviněnému skutečně byla doručena a nestačí pouhé vydání 
obsýlky. Nebot nebyla-Ii obsýlka obviněnému doruc:ena, nebyl 
tyž dosud obeslán. NěmeCký - text: "wenn der Ulbertreter seit
dem nicht zur Verantwortung gezogen worden ist." Jinak při 
přestupcích dle všeobecného zákona trestního tre!?tných, kde 
pouhé vydání obsýlky promlčení přetrhuje a kde doručení 
obsýlky se nevyžarluje. Srv. r. nejvyššího jako zrušovacího 
soudu ze dne 24. května 1899 čís. 7795. ve sbírce generální 
prokuraturou vydávané nová řada d. 1. čís. 2360. uveřejněné. 

1) Početí této doby bude dle různosti zvěře rozdílné, 
ježto dle § 32. honeb. z. doba šetření zvěře u různých jejich 
druhů jest rozdílná. 
, 2) Odborné kruhy domáhají se změny před.pisů §§ 34. 

a 35. honeb, z. v těchto směrech: , 
aj Prodej hájených druhů zvěře dovoluje se ještě po 

prvé 4 týdny po počátku doby hájení. 
bj Zákaz prodeje hájených druhů zvěře po dobu l]ájení 

neplatí pro zvěř. která pochází z míst mimo království Ce~ké 
ležících, nebo z obor v tomto království se nalézajícícb, nebo 
pro zvěř, která přichází do prodeje z chladíren pod úřední 
dozór postavených, do nichž byla před tím nejpozději do 
uplynutí 4 neděl po počátku hájení zvěře uložena. 

cj Průkaz o původu v době nabytí zvěře podati lze i listy 
dílčími, jež na základě listu' dodavacího vydávati přísluší 
představenstvům obcí. Při zásylkách zvěře z míst mimo plat
nost tohoto zákona ležících stačí průkaz listy nákladními. 

Dále dožadují se odborné kruhy ochrany zvěře před 
hromadným vybijením zvěře svátečními střelci, pak rozš'ření 
doby šetření ve příčině koroptví na dobu od 1. ledna do 15. srpna, 
ve příčině zajíců na dobu od 1. ledna do 31. srpna, a ve 
příčině bazant{l na dobu od 1. února do 31. srpna, a konečně 
ve příčině srnčích koz na celý rok. ' 

I . 
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T?ho, ~90 by pro~i předpisu tomuťo jednal, stihne 
trest, ze zve!, nebo vejce ptáků, které se šetřiti mají, 
se skonfisku11 a k dobrému fondu toho místa 3) veřejnou 
dražbou prodají. 

v v Tento ,v § ~4. v.h?ne~. ~, ' stanovený zákaz prodeje 
zvere, ldera se setntJ ma, Jest rázu absolutního aniž 
by při tom rozhodovalo, kdy a kde dotyčná zvět byla 
u~ovena, Cl kdy,. a kým .. do obchodu dána byla, a stíhá 
zakaz tento nejen majItele honitby, ale i zvěřináře 
k obchodu se zvěří jinak oprávněné. 4) 

Aby ~řadové ku dozoru nad prodejem zvěře usta
n?voen~ a JIch zřízenci ?dít~ mohli nad ' šetřením před
pl~~. §, :4. hovn~b. z., nanzu.1e § 35. honeb. z., že každý 
zyennar po~ cas k honbám ustanovený opatřiti si má 
llste,k dodavací 5) na zvěř jím prodávanou, a má jej 
v mI~tec,h ve p.říčině věcí, z nichž se platí daň potravní; 
uzavrenych pn placení daně odevzdati. 

k Dr; v Pr~kop Bílek ve, s~ém ~I~n~u, "Něl~teré myšlenky 
op:ave zakona ~ ~onebntho uvereJnenem v časopise "Lo

ve~,k.y obz?r", .r?cnlk .IX., .Čís. 5 ve příčině zajícú změny stá
vaJ~cl~.h z:.akon~~yc? predpls~' o době hájení jich si nf'přeje, 
u~a~deJe, ze zaJI~ Je ~osp()dárství škodný a majitel revíru že 
m~z~ oC,hra~u, sam Sl regulovati. Naproti tomu navrhuje týž 
v recenem clanku: 

, 1; v~ p~íčJně kor(~.ptyí prod,loužení ,doby hájení do 15. srpna 
bezvym~nec~e; v kazdem reVlru budiž s ~anoveno, že jeden 
r~k ze se?tl let Sf' ko~optve bud vůbec nesmějí stříleti, neb 
~z o~ 1. ltstopadu. NeJlepe se hodí k tomu poslední rok ná
Jemn,lh? období. V.šech~o chytání koroptví bud přísně trestáno 
chytant do tenat Jest .len s povolením hejtmanství dovoleno: 

?: ~~prostou ochranu srny, Politický úřad může mimo 
to. nandl~l pr<? určité re,:,íry, že. srnci (jeleni atd.) smí se od
str~l~:,atl pou~~ v oborach, mimo obory ne. S tejně dovoliti 
sml, ~ľady POhtlcké výminečně odstřel srn a laní čímž by se 
docllilo rozmnožení zvěře vysoké i mimo obory. ' 

3). kde zvěř, která ten čas šetřiti se měla, byla postižena. 
4) Srv. r. správ. sOJ,ldu ze dne 26. září 1894 čís. 3533. B. 

sv. 18. d. II. čís. 8055. C. 
Výklad tento má za účel, zameziti obcházení tohoto zá

kona;. Jest tudy zajisté za~ázáno obchodovatí se zvěří, která 
by mimo obvod platnostt , tohoto honebního zákona byla 
ulovena. 

5) něm.: "der Lieferschein". ' Jinak též certifikát. 
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Tento dodávací lístek vydává pán' myslivosti nebo 
k jeho rozkazu některá k tomu zřízená osoba mysli
vec.ká. 

V lístku dodávacím má býti po,imenován okršlek 
honební, z něhož zvěř pochází, druh zvěře a počet kusů, 
a má býti připomenut den a rok jeho vydánÍ; 

Když by kdo přinesl nějakou 'zyěř bez lístku do
dávacího, bude mu táž od , veřejných orgánů dohlíže
jících skonfiskována a k dobrému fondu místních 
chudých ve dražbě prodána. 6) , 

Odvolání proti těmto výkonům obecních orgánů 
jde k politickému úřadu první stolice a pořadem in
stancí k ministerstvu vnitra. 6) 

§ 40. O dohledu k vykonávání práva myslivosti. 

1. Honební výbor 1) jest povolán zastupovati ho
nební společenstvo a prováděti ' usnesení téhož v me
zích zákonem vytknutýc.h (§ 12. honeb. z.). Týž jest 
tudy toliko správcem společenské honitby a reprae- , 

6) Srv. r. správ.; soudu. ze, dne 18. l~dna ~8~9 č~s, 3~31: 
B. sv. 13. čís. 4474. C. Cerufikatem opatren byh ma kazdy 
prodavač zvěřiny, tedy n,ejen ,živno,st,ník prodeje~ zv~řiny se 
zabývaiící, ale i pán hon1t~y sám, 1 Je~o pers,?nal. Duv??em 
toho 'jest, že u osob, posl~z j~1ť:,novanyc~ spl~e se na?ltl Jze 
přestupování dotyčnych predpIsu hortebmho zakona nez u ZlV

nostníků ku prodeji zvěřiny oprávněných. 
6) Dr. Prokop Bílek ve svém článku "Některé ~yšlenky 

k opravě zákona honpbního" uveřejněném v časopIse "Lo
vecký obzor", ročník IX. čís: 5. odp?ruč?je k zamezeni py~-: 
láctví a nedovoleného prodeje lovne zvere tato ustanovem 

"Každý kus zvěře prodávanp é\ jinam posílaI]é musí býti 
opatřen na zvěř tu připevněným' Jí ~tkem (na pr. tuho? ku
latou cedulkou) na jedné straně s peče~~ okresní.ho vyl;>oru, 
na druhé straně se jménem revíru a f!1aptele homtby: Ltstky 
takové prodává okresní výbor (na pro kus za 2 h) Jen ma
jitelům revírů, a musí ji~ při, prodeji. na .1Í,stcích ~ěc? p~zna
menati revír i pána myslIvostI, pro nehoz Je prodava. Lt.stky 
se každý rok mění. Koupi i prodej zvěře bez tohuto l~stku 
trestá soud, a pokud by nešlo o pytláctví, pokutou na pro do 
20 K, je-li podezření (I) z pyt1áctví, vězením." 

1) , Viz nahoře § 13. 
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sentantem honebního společenstva 2), a není tudíž žád:
ným úřadem ku vykonávání dohledu nad provozová
ním myslivosti. povolaným, a usnesení jeho nepožívají 
právní moci. 

Považuje-li se tedy některý ze společníku l.1onitby 
usnesením honebního výboru stíženým, dovolati se 
má proto pomoci vyšších samosprávných úřadů k do
hledu nad provozováním myshvosti zřízeným, aniž by 
při tom na nějakou lhůtu vázán byl.~) 

Jestliže však honební výbor učinil v záležitosti, 
ve příčině kteréž dohlédacímu právu okresního výboru 
podroben není (§ 23. honeb. z.), usnesení nějaké, pak 
nemá okresní výbor práva usnesení , takové zrušiti. 4) 

Ani okresní ani zemský výbor není oprávněn 
zbaviti honební výbor jeho úřadu a nové volby do 
honebI?ího výburu naříditi. 5) 

Honební výbor jest rozhodnutími vyšších dohlé
dacích úřadů ve věcech honebních vázán, a nemůže 

2) totiž veškerosti jednotlivých společníků honitby, kteréž 
v mezích zákonitých předpisů náleží samostatně spravovati 
právo honební, a kteráž toliko v případech v § 23. honeb. Z. 

uvedených dohlédacímu právu okresního výboru jest podro
bena. Srv. r. správ. ~oudu ze dne 15. dubna 1898 ČÍ5. 2018. 
B. sv. 22. čís. 11615. C. 

3) Srv. r. správ. f'oudu ze dne 23. června 1900. Cís. 4488. 
B. sv. 24, ČÍs. 14379. C. 

Ustanovil-Ii honební výbor ve vyhlášce své určitou lhůtu, 
do které stížnosti proti usnesení honebního výboru vyhláškou 
touto publikovanému podati se mají, nemá toto stanovení 
lhůty ku stížnosti žádného právního významu a lze vyhláškou 
touto dotčeným proti usnesení tomuto podati stížnost k okres
nímu výboru i tenkráte, kdyby lhůta ve vyhlášce honebního 
výboru stanovená dávno již byla uplynula. Okresní výbor 
jest oprávněn platnost usnesení honebního výboru přezkou
mati, i kdyby lhůta honebním výborem ku podání stížnosti 
stanovená byla již uplynula. 

4) ježto týž povolán jest, toliko zájem veřejný, totiž 
zájem policie honební háiiti. Srv, r. spráy. soudu ze dne 
5. února 1891 čís. 491. B. sv. 15. Č1S. 5728, C. 

S) R. správ. soudu~ ze dne 11. července 1896 Č. 3453. B. 
sv. 20. ' d. II. čís. 9860; C. vyslovilo, že honební zákon nedává 
nikde ani okresnímu ani zemskému výboru práva zbaviti ho
nební výbor úřariu (pro nesl02ení účtu), ani jej rozpustiti a 
nové volby naříditi. 
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pozdějšími svými usneseními rozhodnutí vyšších úřadů 
dohlédacích právní moci nabyvší illus0rními učiniti. 6) 

2. Úřadem první stolice ku dohledu nad zákoni-
tým prováděním zákona myslivosti po,-olaným jest te
prve okresní výbor, 7) jemuž v § 23. honeb. z. zvláště 
bylo uloženo, přihlížeti k tomu, aby ustanovení zá-. 
kona o myslivosti v ~§ 2., 4., 6., pak 8. až 22. tento 
v to počítajíc řádně ve sku tek byla uvedena. 

Ač §§ :1. a S. honeb. z. v § 23. honeb. z. nejsou 
výslovně uvedeny, přece sluší tvrditi, že i v případech 
tamtéž vytčených okresní výbor sám z úřední povin
nosti zakročiti má, a to z důvodu toho, že zakročení 
toto okresnímu výboru v §§ 3. a 5. honeb. z_ výslovně 
bylo uloženo. 8) 
. V případech §§ 2., 3., 4., S., 6. pak 8. až 22. 
včetn ě honeb. z. uvedených jest okresní výbor pejen 
oprávněn , ale i povinen zakročiti, a není tudíž okresní 
yýbor ani vázán žádáním stran 9), aniž iest vázán na 
nějakou určitou lhůtu rekursní. 10) 

Ano dohlédací právo okresního výboru v přípa
dech § 23. honeb. z. vytčených (případy § 5. honeb. 
z. v to počítaje) jde tak daleko, že, přihodí-li se jemu 
jednati o případu sporném třeba u příležitosti stfžnosti 
stranou u věci této podané, rozhodnouti může i v ne-

6) Zemský v}rbor uznal, že společenská honitba veřejnou 
dražbou propachtovati se má. Honební výbor však přes to 
usnesl, že se nemá společenská honitba propachtovati, nýbrž 
znalci vykonávati. Srv. r. spr?v. soudu ze dne 4. prosince 1880 
čÍs. 2347. B. sv. 4. čís. 941. C. 

7) Srv. r. spré!v. soudu ze dne 28. června 1877 éís. 877. 
B. sv. 1. čís. 101. C. 

8) Srv. r. spráy. sQudu ze dne 20. listopadu 1879 čís. 2039. 
B. sv. 3. ČÍS. 622. C. 

9) Okresní výbor není zvláště vázán petity (závěrečními 
prosbami) dotyčných stížností, ano může v těchto phpadech 
zcela něco jiného zaříditi, než čeho se strana s~ěžujicí podá
ním stížnostl domáhá. Dohlédací úřady mohou i v neprospěch 
strany stěžující uznati, aniž by její odpůrce o to byl žádal t 

shledá-li při zkoumání případu, že předpisů absolutních ne
bylo šetřeno (t. zv.: "reformatio in pejus"). 

10) Srv. r. spráy. soudu ze dne 13. října 1881 čís. 1581. 
B. sv. 5. čís. 1178. C. 
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prospěch stěžovatele, nařídě, aby ve věcech honebních 
stav zákonu odpovídající byl zaveden. 11) 

Rozumí se, že podnětem k tomuto officiosnímu. 
zakročení ve věceh honebních mohou býti okresnímu. 
výboru toliko případy, ve kterých shledaným stavem 
ve věcech honebních óhrožen jest zájem veřejný, 
zvláště důvody policie honební. 12) 

Okresní výbor vykonávaje dohled nad provozo
váním myslivostí má zvláště dohlížeti k tomu: 

1. aby vykonával právo myslivosti pOllze ten~ 
kdo jest dle, zákona honebniho k vykonávání mysli
vosti oprávněn. V té příčině sluší tedy okresnímu vý
boru přihlížeti k tomu, 

aj aby honitbu vykonával jen vlastník souvislých 
pozemků majících výměry nejméně 11 S hektarů, při 
čemž sluší dtáti o to, zda-li pozemky tohoto vlastníka 
mají skutečně minimální výměru 11 S hektarů, a zda-li 
isou ve smyslu honebního zákona souvislými. O tom 
viz nahoře § 10. Není-li při komplexu tomto podmínek 
k vykonávání samostatné honitby vlastníkem, naložiti 
musí okresní výbor s pozemky těmito dle § S. ho
neb. z. 

bj zda-li ohražení pozemků vlastních jest trvalé a 
dokonalé. Srv. nahoře § 9. 

c) aby na pozemcích k myslivosti honebního 
spo l ečenstva náležejících vykonávalo honitbu skutečně 
honební společenstvo dle zákonných předpisů usta~ 
vené, dále aby toto honební společenstvo vykonávalo 
myslivost jen na pozemcích, na nichž mu dle zákona 
přísluší právo myslivosti vykonávati. 

d) aby honitbu na enklávách a pozemcích k ci
zímu honbišti přikázaných 'vykonávala osoba dle zá-

ll) Sn-o r. spráy. soudu ze dne 6. března 1885 čís. 665. 
B. sv. 9. čís. 2440. C. V připadě řešeném v r. správ. soudvu 
ze dne 15, července 1887 čís. 1199. B. sv. ll. čís. 3648. C. 
byla enkláva okresním výborem k sousednímu bonbišti při
kázána na 3 roky, kdežto zemský výbor zvěděv o tom ze 
stížnosti v neprospěch stěžo\Tatele prodloužil přikázání en
klávy na 6 roků. 

12) Srv. r. sprá~. soudu ze dne 5. února 1891 čís .. 491. 
B. sv. 15, čís. 5728. C. 
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kona k vykonávání myslivosti na nich povolaná. O tom 
viz nahoře § 2L, a 

e) aby předpisy zákona o ar~ondování a sklá
dání honebních území přesně byly zachovány. O tom 
viz nahoře § 22. 

2. aby honitba vykonávána byla zpusobem zá
konu honebnímu odpovídajícím ; tedy aby bděl nad tím, 

a) aby společenská honitba propachtována byla 
buď v uražbě, nebo zadána byla z ruky, a to buď 
nedílně nebo po částkách, jak toho zákon dopouští 
(o tom viz nahože ~ 20.), neb aby honitba vykoná
vána byla na účet honebního společenstva znalci pod 
přísahu vzatými, . a 

b) aby správu myslivosti společenské vedl ho
nební výbor dle zákona platně ustavený.. O tom viz 
nahoře ~ 13.; a 

3. aby zachována byla evidence o účelném pro
vádění myslivosti na veškerých k obvodu okresnímu 
výboru náležejících pozemcích a to buď ve vlastní 
honitbě, nebo v myslivosti společenské, aby smlouvy 
pachtovní ve příčině společenských mysli~ostí v': ~as 
byly obnovovány (§ 1 S. honeb. z.), aby v eas ucmeno 
bylo rozhodnutí ve příčině přikázání enkláv po uply
nutí stávajících příkazních dob, aby v čas vrchní roz
sudí a jich náměstkové byli .jmenováni a t. d. 

Naproti tomu ve věcech, ve kterých honební výbor 
nebo honební společenstvo dle svého volného uvážení 
s honitbou nakládati jest oprávněn, není okresní výbor 
k nahoře vylíčenému officiosnÍmu zakročení oprávněn, 
ale jest v takovýchto případech okresní výbor povolán 
zakročiti toliko tenkráte, když proti disposici honitbou 
honebním výborem nebo společenstvem honehním za
řízené osobou ku podání stížnosti oprávněnou v čas 
podána jest stížnost. 13) 

Výbor okresní jest j, v tomto případě oprávněn 
přezkoumati, zda-li při zadání honitby, proti něm už 
podaná stížnost čelí, ~le stávající( h okolností zájmu 
společenstva honebního bylo s dostatek ~ šetřeno, ~ a 
může své rozhodnutí o tom opět dle svého volného 
uvážení vynésti. 
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Jak již z předu jest uvedeno, jest ve věcech ho
nebních úřadem v první stolici rozhodujícím okresní 
výbor. Jestli-že tedy ókresní výbor v případech , ve 
kterých výbor honební dle svého volného ~'uváženf 
usnášeti se muže 14), disposici honebním výborem nebo 
společenstvem honebním učiněnou schválí, nabývá 
teprve. tím~o schválením se strany okresního v)Tboru 
tato dlSlj OSlCe honebního výboru nebo honebního spo
lečenstva právní moci. 15) 

3. Druhou a poslední instancí ve věcech honeb
ních jest zemský výbor království Českého kterémuž 
stejně jako okresnímu výboru officiosní dohlédací právo 
nad vykonáváním práva myslivosti náleží. 

Zemský výbor povolán jest tudíž: 
1. rozhodovati o stížnostech, proti rozhodnutím 

okresního výboru vydaným v záležitostech, o kterých 
honebnímu výboru 'nebo společenstvu honebnímu lze 
rozhodovati dle jich volného uvážení, avšak toliko 
tenkráte, když okresní výbor disposici honebním vý
borem nebo společenstvem honebním učiněnou ne
schválil a dotyčné zařízení honebního výboru nebo 
společenstva honebního zrUšil. -

Schválil-li však okresní výbor disposici honebním 
výborem nebo společenstvem honebním ve příčině pro
vo~ování myslivosti učiněn"ou, pak není zemský výbor 
am ku podané stížnosti oprávněn přezkoumati rozhod
nutí okresního výboru, ježto schválením dispusice této 
se strany okresního výboru táž právní moci nabyla. 16) 

1~) ~u př.)ed_ná~li se o. zadání honit~y. veřej!lOU dražbou, 
a ,poda-lI po te nekdo protI tomuto zadam homtby stížnost. 

y14) ,ku, př~ jedná-li se o propachtování honitby neb o pro
~~ouzem tehoz. Srv. r. správ .. soudu ze dne 15. dubna 1898 
CIS. 2018. B. sv. 22. čís. 11615. C. 

, 15) Srv. rozhodnutí v poznámce právě přpdcbázející uve
gene. V ter: rozum :vyklá?ati sluší slova pod čís. 1. u'vedená, 
ze usyes~m ~on~bmh~ vyboru ve věcech honebních učiněná 
nepozlvaJI pravm mocI. 

1,6) D~,:od je~t tep,o že n.ejedná se o záležitosti, které by 
dle za~om,tych predplsu z dIsposice stran byly vyjaty, a že 
hon~bpl vybor nebo společenstvo honební v konkrétním pří
pade Jednalo v mezích §§ 13. , 15. a 17. honeb. z. Srv. r. správ. 
soudu ze . dne 15. dubna 1898 čís. 2018. sv. 22. čís. 11615. Č. 

11 
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V případě tomto rozhodne zemskf výbor o }O
'dané stížnosti proti usnesení okresního vyboru - ovsem 
zamítaje ji - toliko tenkráte, byla-li podán,a 've l,hůtě, 
ve které stížnosti proti usnesením okresmho vyboru 
podati se mají 17), a byla-li podána u okresního výboru 
v čas kdežto stížnosti u okresního výboru po uply
nutí lhuty řečené podané nebo stížnosti přím~ u zem
ského výboru ' podané Hl) zatnítnouti sluší, ~l1lŽ ~y se 
zemský výbor v uvažování obsahu stížnostI pustIl. 

2. rozhodovati o stížnostech podaných proti usne
sením okresního výboru v případech v §§ 2., 4., 6., 8. 
až "četně 22. honeb. z. a v § S. honeb. z. naznače
n}Tch z úřední moci nebo ku stížnostem stran vyda
ným, a konečně 

' 3'. zakročiti ve přlpadech v §§ 2., 4., 6., 8. až. 
včetně 22. a v § S. honeb. z. naznačených Z mOCl 

úřední, přijdou-li zemskému v}Tboru jakýmkoli:" zpú
sobem Hl) ku vědomí případy, ve kterých kategonckych 
předpisu honebního zákona nebylo šetřeno. 

V obou těchto poslednějších případech (sub. 2. 
a 3. uvedených) jest zemský výbor nejen oprá:rněn, 
ale také přímo povinen, zaříditi vše, co by :e vecech 
my~livosti ku zavedení , stav~ hone?nímu zakon,~ od
povídajícho třeba bylo, a to 1 tenkrate, kdyby shznos~ 
neb immediatní oznámení podáno bylo osobou, ktera 
v tom kterém případě ku podání stížnosti ani oprávněna 
nebyla. 20) 

17) ve lhůtě § 77. zákona o okresníCh zastupitelstvech. 
18) t. zv. "immediatní" stížnosti. 
19) tedy třeba i stížností u okresniho výboru ?pozděn~ 

podané; nebo s obejitim pořadu instancí ~ po upl,rnutI,rekursm 
lhůty přímo u zemského výboru podanym oznamemm (t. zv. 
immediatní stížnosti.). 

' 20) Jiného náhledu jest však správní so~~ ve svétJ!. r. ze 
dne 23. června: 1900 čís . 4487. B : sv. 24. CIS. 14380. c., ve 
kťerém vyslovuje" že zemské?:? výbor~ y ho?ebním zákone:n 
dohlédací právo nebylo propu]ceno,.a tyz nasle~kem toho, ze 
není oprávněn, z moci úřední protI rozh.odnutlm okresmho 
výboru zakročiti , a naopak, ~e ingerren~~ leho n~ pr~pachto
vání honitby dohlédacím úradem" t~t1z okr~sm~, vy?ore!ll' 
scbválené jest vázáno na processualm podmmky radneho m-

1 
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. Přípomenouti dl,utno, ' že' dohledaCÍ právo svereno 
Jest o~~esnímu a zemskému výboru jen k tomu účelu , 
aby pr~ve~eny .byly ku platnosti ony předpisy, které 
z volne dl~poslce stran, jsou vY,laty 21), ž,e však ani 
okresní, am ~e~lský výbor nemohou správní výkony 
honebmho , vyboru nebo společenstva honebního jen 
dle svého volného uváZ:ení rušiti, nýbrž jenom tenkráte 
když výkony ty odporují některému z předpisú §~ 2.: 
4., S" 6., 8. až 22. včetně honeb. z. 22) . ' 

!aké zem ský výbor jest v případech, kdy roz
hoduJe ve věcech myslivosti používaje svého dohleda~ 
cího práva z moci úřední, oprávněn, ,rozhodnouti i v ne
pr?:,pě;.h stěžovatele 20): a není vázán ani petity stran, 
amz neJakou lhůtou : ' ' 

.Roz?odnutí zemského výboru ve věcech mysli
v~sh ma platnost konečnou 24), a jest nejen okresní 
vybor ale 1 honební výbor rozhodnutím zemského vý
boru vázán 25), a zvláště okresní výbor jest povinen ,. 

stančního pořadu , a že tedy předpokládá mimo zach'ování 
formálních pi'ed~isů § 77, zákona o okresních zastupitelstvech 
t~ž, že stížnost podána hyla osobou ku, podání stížnosti legi
hmovanou. 

21) Srv. r. spráy. soudu ze ' dne 6. března 1885 čís. 663. 
B. sv, 9. čís. 2440. C. 

22) Srv. r. správ:. soudu ze dne 30. září 1887 čís. 2567. 
B. sv. 11. čís. 3677. C. 

23) t. zv. "refor~atio in pejus." Tak v případu v r. správ. 
~o~du, ze d~~ 6, brezna 1885 čís. 663. B. sv. 9. čís. 2440. Č. 
r~senem ~rusIl ,okres?í výbor pr~pac?tování honitby a nařídil 
pI,oveclem nove drazby: zemsky vybor stížpost honebního 
vyb?ru do tohoto rozhodnut~ . okres~ího výboru podanou sice 
za~m,tl, ale ~1Zn.~I, za pachtere bomtby osobu jinou - totiž 
n~Jvlce podava]lclho - než osobu, které honitba honebním 
vyborem byla zadána. , ", 
. y y 24), !?roti rozhodnutí zemského výboru jest sice přípustna 
JeSLe, stIzno~t k~ sp:~ynímu dvoru soudnímu, ale stížnost tato 
nema odkl~daClho ucmku, a okresní výbor jest povinen se 
o pryovedel11 ,ryozho.d~utí }ems~~ho ' výboru i tenkráteposta'rati, 
kdyzy by v teze veCI v cas shznost ku správnímu soudu sku
tecr,t~ byl~ ~?dána, leč by zemský výbor' 'se úetelel~1 na 
zvlastnost~y pnp,adu S<lm vykonání svého rozhodnutí ' odloiil. 

O stJznostl ku správnímu soudu pojednáno bude níže; 
25) S~~. r. spqív . . soudu ze dne 4. p~osince 1880 čís. 23.47. 

B. ~v. 4. CIS. 941. C. .Zemský výb,or uznal, ' že se spo l ečenská 
homtba propachtovatI má ve veřejné drqžbě, honební .výbor 

11 * 
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o to se postarati, aby rozhodnutí zemského vý?oru ve 
všech jeho kusech a v jeho i-?tencích, bylo, v cas pro
vedeno, a 'aby stav myslivostI zemskym vyborem na
řízený, pokud možno, nejdříve zaveden byl. 

Stížnosti proti rozhodnutím okresního .. výboru v po: 
dati jest ve lhutě čtrn~cti~en~í ode dne ]1:h do~uc~m 
u okresního výboru, mkoll vsak u honebmho vybo!u, 
a také ne u obecního úřadu, a to zcela bez rozdllu, 
bylo-li rozhodnutí to stranám intimováp.oyřímo od okres-

b 'h 'v d 26) ního výboru neb od o ecm o ura u. 

Vyžaduie se však, aby dO,tyčné ~ozhod?utí okres
ního i zemského výboru stranam v plsemnem vyhoto~ 
vení bylo doručeno; pouhé ústn~ ~,d~lení rozl~?~~utI 
úřadu ve věcech honebních zakrocu]1clch nestacl. ) 

Povinností honebního družstva a výboru · honeb
ního jest učiniti opatření, aby spolc:čníci honebního 
společenstva o úkonech ho~~bního vyb?ru a o rozh?d
nutích vyšších úřadů dozorclch (okresmho a z,err:~l~eho 
výboru) honebního společenstva došlých nalezlte a 
v čas zpraveni byli. 

Nestalo-li by se však se strany honebního výboru 
a společenstva hone.bního ~a~ového op~t~e?í, nelze z t~ho 
odvozovati že bv ]ednothvym spolecmkum honebmho 
společenst~a voino bylo, 'kdykoliv úkony. honebního 
výboru dozorčími úřady schválené potýkatI. 28) 

a honební družstvo však usneslo se~ po d,oručepí rozhodnutí 
zemského výboru na tom, aby spolecenska homtba

v 
,se vy~o

návala znalci. Správní soud vsak uzna~ to ?epnpus,tnym 
z důvodu toho, že by při zařízení honeb!ll??, vybo:1! z,akonu 
odpovídající spravování honitby a včasne JeJI spenezem stalo 
se illusorním. 

26) Srv. r. správ. soud~ ze vdne 27. února 1895 čís. 1054. 
B. sv. 19.d. 1. čÍs. 8453. mImo C. ' 

27) Srv. § 14. zákona ze dn~ 22. ~íjna 1~75 čís. ~6: ř~~. 
zák pro 1876 d le kterého Ihúta sedesatldenm ku podam s.hz~ 
nosti ku správnímu s.oudu ~tar:?v~n~ čítá se od dorucem 
rozhodnutí v poslední instancI ucmeneho. 

28) Srv. r. správ. vsoudu ze dne 15. dubna 1898 čís. 2018. 
B. sv. 22. čís. 11615. C. 

§ 41. Význam stížnosti ku sprá,vnímu soudu 
podané. 
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Naléhavá potřeba, zaříditi forum, které by o správ
nosti a zákonitosti razhodnutí nejvyšších úřadů správních 
sborem soudců nezávislých a nestranných rozhodovati 
mělo, vedlo zákonodárství naše k tornu, že zřízen byl 
zákonem ze dne 22. října 187 S, čís. 36. říš. zák. pro 
rok 1876 nejvyšší správní dvůr soudní, 1) instituce to 
mezi všemi soudy ' a úřady snad nejvíce oblíbená a 
dle rozhodnutí jí vydaných t~ké ' velice záslužná. 2) 

1) německy : "der oberste Verwa1tungsgerichtshof." 

2) Litovati jest, že prakse správního soudu · tu i tam 
kolísá, a jest projeviti přání praktiků na ,judikaturu odkázaný.ch, 
aby byla v rozhodnutích zachována stálost. alespoň v princi
pielním nazírání na sporné případy. Neboť ve věcech správ
ních, a to nejen ve věcech samosprávy, ale i ve věcech 
politických a finančních,j~st potřebí nápravy, a tu kolísání 
prakse správního soudu by k ozdravění poměrů málo přispělo I 

Dobře vystihl Dr. Rudolf Langrod ve svém článku "Die 
HomosexualiUH im Lichte der oberstgerichtlichen Judikatur" 
uveřejněném v časopise "Die Wage" 1904 str. 646. následky 
kolísavosti judikatury ve věcech trestních takto: 

"Die Uneinheitlichkeit der gerichtlichen Judikatur ist fur 
Staat und Publikum von weit grosserem Nachteile als ein 
schlechtes veraltetes Gesetz. Ein schlechtes Gesetz kann 
durch die richtige Interpretation unter Berucksichtigung der 
Billigkeits- und Ge.rechtigkeitsmomente von jedem rechts
fiihlenden Richter seiner Nachteile in der praktischen An
wendung entledigt werden. Dagegen verursacht der Mangel 
an Konformitat der Entscheidungen, beziehungsweise der 
Gesetzesanwendung in einander ahnlichen Rechtsfallen U n
sicherheit im offentlichen Leben, Verwirrung der Recbtsbegriffe 
in Bezug auf das Zulassige und Verbotene. Wenn in dem 
einen Falle eine Handlung fiir strafwurdig und gesetzverletzend 
erachtet wird, dieselbe Handlung aber in einem' anderen Falle 
vollig straflos bleibt, dann ist es wohl kein Wunder, dass 
das allgemeiné Rechtsbewusststein einerseits und der Glaube 
an die unfehlbare und unantastbare Gerechtig"keit der end
gultig entscheidenden Justizbehorden andererseits im Publikum 
tief erschi.ittert wird." a dále: 

.. "Die hohe soziale Bedeutung der obersten Gerichtsstelle 
Osterreichs liegt nicht in der Gewahr der haargenauen An
wendung der Paragraphe eines veralteten Gesetzes, sondern 
in der gesetzlich gesicherten Macht, den Prinzipien des .mo-
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Zařízením správního dvoru soudního má · zaručena 
býti právní kontrola uvnitř správy, správní soud jest 
částí organismu správního, 3) a jest povolán rozhodo
vati ve všech případech, ve kterých se kdo nějakým 
nezákonitým rozhodnutím nebo nařízením úřadu správ
ního ve svých právech stíženým považuje. 4) 

Pokud se jedná o předměty honebního práva se 
týkající , sluší uvésti především, že dle § 3., odst. 3. 
zákona ze dne 22. října 187 S, čís. 36. říš. zák. pro 
rok 1876 vyloučeny jsou z příslušnosti správního soudu 
všecky záležitosti, při kterých a pokud o nich správní 
úřady oprávněny jsou rozhodovati dle volného uvážení 
svého, a že tudy stížnost ku správnímu soudu jen 
tenkráte jest přípustna, jedná-li se o rozhodnutí nebo 
nařízení nejvyššího úřadu správního, která zákonum 
odporují. 5) 

Další podmínkou přípustnosti stížnosti ku správ
nímu soudu jPst, aby záležito st, o které správní soud 
rozhodovati má, byla již pořadem instancí správních 
úplně vyřízena, ti) totiž aby ve věci té byl již nejvyšší 
úřad správní své rozhodnutí vynesl. 

Ježto , jak nahoře v § 40. uvedeno bylo, ve věcech 
myslivosti nejvyšší a po~lední instancí správní jest 
zemský výbor království Ceského, lze podati stížnost 
ku správnímu soudu toliko ve příčině rozhodnutí, která 
zemský výbor království Českého byl vynesl. 

dernen Gerechtigkeitsbegriffes zum Siege uber die starre und 
verrostete litera juris zu verhelfen. Es gabe daher kein gros
seres Unrecht als eine grundlose Differenzierung der Menschen 
und ihrer Handlungen und sohin kein grosseres soziales 
Ungliick als eine ungleichmassige, schwankende Judikatur." 
Ač tato příkrá kritika toliko na kolísavost jlldikatury ve věcech 
trestních jest mířena , platí s lova tato i pro kolísavost ostatních 
nejvyšších soudních instancí, a tudy i pro kolísavost judikatury 
sprflv ního soudu. 

3) Srv. Dra. Jiřího Pražáka "Spory o příslušnost" § 3. 
4) § 2. 7ákona ze dne ~2. října 1875 čís. 36. říš. zák. pro 

rok 1876. 
5) Srv. § 3. odst. 1. téhož zákona. 
6) Srv. § 5. téhož zákona, kde se praví: "wenn die An

gelegenheit im administrativen Wege ausgetragen ist." Proti 
nesprávným rozhodnutím nižších instanCÍ lze nápravy vyhle
dávati stížností k vyšším rl nejvyšším instancím. 
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Proti rozhodnutím okresního výboru ve věcech 
honebních ku správnímu soudu stěŽovati nelze, iežto 
lze ještě stranám proti těmto rozhodnutím podati stíž
nost ]z zemskému výboru, kterýž teprvé věc tuto ko
nečně vyřídí. 

Jest-li že by stěžovatel opomenul honební záležitost 
pořadem instancí až k zemskému výboru království 
Ceského přivésti, buď, že stížnosti proti rozhodnutí 
okresního výboru k zemskému výboru vůhec nepodal 7), 
nebo stížnost tuto podal pozdě 8), pak jest. příslušnost 
správního soudu vyloučena. 

Stížnost ku správnímu soudu podati jest v 60ti 
dnech ode dne doručení 9) rozhodnutí nebo nařízení 
poslední sp!ávní instance, tedy zde zemského výboru 
království Ceského, a jest den, kdy toto doručení se 
stalo, ve stížnosti uvésti. 

Stížnost tuto podati jest přímo u správního soudu 
ve Vídni 10) písemně, a to vždy nejméně ve dvou stejno
pisech 11), a má v ní býti určitě označeno ono rozhod
nutí nebo nařízení, proti kterému stížnost čelí, a mají 
zejména také uvedeny býti jednotlivé důvody 12)~ pro 
které se stížnost podává. 

7) a tudy instanci zemského výboru obešel. 
8) po lhůtě 14tidenní ode dne doručení rozhodnutí okres

ního výboru. 
9) § 14. citovanéhú zákona praví: "nach Zustellung der 

in letzter lnstanz ergilngenen Entscheídung oder Verfugung." 
Proto po našem náhledu nestačí, bylo-li rozhodnutí nebo na
řízení zemského "ýboru ve věcech honebních účastníkům 
pouze oznámeno, přečtěno neb ústně sděleno, ježto dle zákona 
potřebí jest dorucení, tedy buď sdě l ení rozhodnutí nebo na
řízení poslední instance správní samého neb alespoň písemného 
intimování téhož. 

10) § 14. cit. zákona. 
ll) § 20. cit. zák. mluví sice jen o opisech stížnosti , avšak 

rozuměti sluší tím, jak v textu u vedeno, stejnopisy její. Arg. 
slovo "exemplář". Srv. r. správ. soudu ze dne 30. li stopadu 1880 
čís. 2386. B. sv. 4. čís. 936., ze dne 26. dubna 1881 čís. 737. 
B. sv. 5. čís. 1081. , ze dne 9. ledna 1894 čís. 126. B. sv. 18. 
d. 1. čís. 7638. a j., dle kterých i opisy stížností ku správnímu 
dvoru podaných sluší jako podání kolkem 1 K za každý arch 
Kolkovati. 

12) § 18. cit. zákona: "díe einzelnen Beschwerdepunkte." 
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Stěžovateli jest také na vůli dáno, ve stížnosti 
mimo nejvyšší správní úřad také ony osoby před správní 
soud pohnati, proti nimž stěžovatelem žádané zrušení 
rozhodnutí. nebo nařízení správního úřadu působiti má, 
a má v tomto případě stěžovatel mimo ona dvě vyho
tovení stížnosti nahoře zmíněná pro každou z těchto 
na věci súčastněných osob jedno vyhotovení 'stížnosti 
a všech jejich příloh připojiti. 13) . 

Stížnost ku správnímu soudu podaná musí býti 
opatřena podpisem advokáta. 14) 

Stížnosti ku správnímu soudu kolkovati s luší (a 
'sice všecka její vyhotovení) kolky po 1 K z každého 
archu, 15) přílohy stížností těchto kolkovati sluší kolky 
po 30 h z každého archu.l~ 

Vyličovati další postup řízení před správním soudem 
není předmětem této úvahy a proto je pomíjí,me, pře
cházejíce k úvaze další, jaký význam má podání stíž
nosti ku správnímu soudu a následující na to rozhod
nutí správního soudu na rozhodnutí nebo nařízení úřadů 
správních stížností touto potýkaná. 

Především uvésti dlužno, že podání stížnosti ku 
správnímu soudu nemá účinku odkládacího,17) a že 
tudy rozhodnutí či nařízení zemského výboru ve věcech 
honebních vydané sluší provésti a vykonati, byť i z něho 
ve lhůtě zákonité stížnost ku správnímu soudu byla 
podána. 

13) §§ 19. a 20. cit. zákona. 
14) § 18. cit. zákona. 
15) po l. tarifu 43., a) 2. poplatkového zákona a srv. k tomu 

r. správ. soudu ze dne 16. března 1897 čÍs. 1533. B. sv. 21. 
d. 1. ČÍs. 10505. 

16) Normální plocha příl oh jest 1750 m2; přesahuje- l i plocha 
přílohy tuto normá lní míru 1780 m2, jako bývá při mapách, 
nástinech a pod., pak sluší přílohu tuto tolika kolky po 30 h 
opatřiti, kolikráte jest plocha přílohy touto normální mírou dě
litelna, a za přebývající jest také kolek- za 30 h připojiti. (Min. 
nař. ze dne 26. května 1875 čís. 83. říš. zák. a § 2. předběžných 
připomenutí k poplatkovým ustanovením zákonem ze dne 13. 
prosince 1862 čís. 89. říš. zák. změněným). 

17) § 17. zákona ze dne 22. řijna 1875 čÍs. 36. říš. zák. 
pro rok 1876. 
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Stěžovatel má však na vůli žádati, aby zemský 
výbor, přihHžeje ku podané stížnosti ku správnímu 
soudu odklad výkonu rozhodnutí před správním soudem 
potýkaného povolil, kterýž žádosti té vyhověti má, když 
by veřejné ohledy bezodkladného výkonu rozhodnutí 
v odpor- vzatého nevyžadovaly, a když by stěžovateli 
bezodkladným výkonem tonoto rozhodnutí nebo naří
zení nenahraditelná újma nastala. 

Shledá-li správní soud stížnost neodůvodněnou, 
pak ji zamítne, při čemž může stěžovateli náhradu útrat 
řízení před správním soudem vedeného buď zcela, nebo 
z části uložiti; nabude-li správní soud přesvědčení, že 
byla stížnost podána ku správnímu soudu sv'évolně, 
nebo proti jasnému znění zákona, pak může , zamítaje 
stížnost stěžovateli, a dle okolností i jeho (právnímu) 
zástupci peněžitou pokutu od 10 K do 2000 K uložiti. 18) . 

Uzná-li však správní soud stížnost orlůvodněnou , 
pak zruší rozhodnutí nebo nařízení zemského vy'rboru 
stížností v odpor vzaté jako nezákonité a připojí roz
hodnutí svému důvody rozhodovací. 

Zemský a okresní výbor jsou pak povinny 've věci 
samé další. rozhodnutí učiniti, při čemž jsou vázány 
právním názorem, ze kterého správní ' soud při svém 
rozhodování o stížnosti vycházel; 19) zemský výhor má 
tudíž okresnímu výboru naříditi, aby vykonávaje roz
hodnutí správního soudu v honební záležitosti zavedl 
takový stav, který rozhodnutí správního soudu přesně 
odpovídá. 

§ 42. O kolkování podání ve věcech honebních. 

Podání k honebnímu výboru a ku společenstvu 
honebnímu kolkové povinnosti nepodléhají. 

Obsahuje-li však 'podání takové nabídku (oHertu) 
k uzavření nějaké smlouvy, pak podléhá podání takové 
dle sazbo pol. 10. kolku za 1 K z každého archu. 

18) § 41. cit. 'zákona. 
19) § 7. cit. zákona odst. 2. 
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Protokoly o schůzích honebního výboru a spole
čenstva honebního sepsané jsou kolku prosty. 

Uzavírá-li se však v protokolech těchto nějaké 
právní jednání kolkové povinnosti podléhající , pak sluší 
protokol tento kolkovati dle předpisů pro poplatkovou 
povinnost dotyčného právního jednání platících . . 

, Propachtování honitby podléhá dle - výše pach~ov-
ného a počtu let, na k terouž se yykonávání homtby 
pachtéři zadává, kolkové povinnosti dle stupnice III. 

Podání honebních výborů a společenstev honebních 
a jiných soukromých osob ve věcech myslivo~ti k okres: 
nímu a zemskému výboru řízená podléhají kolkove 
povinnosti 1 K z každého archu. Ve příčině příloh 
těchto podání viz nahoře § 41. pozn. 16. 

Témuž kolku 1 K z každého archu podléhají stíž
nosti proti usnesením honebního výboru a společenstva 
honebního k okresnímu výboru podané. 

Stížnosti z rozhodnutí okresního výboru ve věcech 
myslivosti k zemskému ' výboru řízené podléhají ko~
kové . povinnosti 2 K z prvního archu , a 1 K z kaz
dého dalšího archu. 

O kolkování stížností z rozhodnutí zemského vý
boru ku správnímu soudu podaných viz nahoře § 41. a 
pozn. 15. a 16. tamtéž. 

Žaloby o náhradu škody honboy nebo zvěří způ
sobené ku smluvčímu soudu dle §Š 45. a 46. honeb. 
z. zřízenému podané, jich přílohy a rubriky, pak pro
tokoly při řízení o žalobách takových sepsané, .poku~ 
neobsahují právních jednání a vysvědčení, povmnostI 
kolkové nepodléhají. 1) 

Smíry před smluvčími soudy uzavřené podléhají 
dle výšky náhradního obnosu, na kt~rém se. stra:1Y: 
smluvily, kolkové povinnosti dle stupmce II.; ledna-ll 
se o věc necenitelnou, obnáší kolkový poplatek ze 
smíru 1 K. 

1) Srv. spis zvěčnělého professora finančního práva na 
vvsokém učení Pražském p. Dra. M. Talíře: "Poplatky a kolky 
v~ Rakousku" 1896 str. 677 . . 
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Nález, nebo výrok soudu smluvčího ~olko vati s luší 
za kaŽdé jich vyhotovení: . 

1. nepřesahuje-li hodnota sporného 
předmětu bez vedlejších nákladů obnos 
100 K . . . . .. . .... . . . . 1 K h 

2. nepřesahuje-li táž obnos 400 K . 2 K 50 h , a 
3. přesahuje-li táž obnos 400 K, nebo 

jedná-li se o věc neocenitelnou 5 K - h 2) 

Známky kolkové pro jedno vyhotovení nálezu 
smluvčího soudu potřebné buďte přilepeny na první 
vyhotovení .(konceptu) nálezusmluvčího soudu, které zu
stati má při spisech nálezu se týkajících a buďtež textem 
nálezu přepsány ; byl-li nález smluvčího soudu toliko 
ústně vyhlášen, buďte kolkové známky přilepeny v se
znamu jednání smluvčího so~du na tom místě , kde se 
nalézá záznam k vynesenému výroku smluvčího soudu 
se vztahující, a známky buďte přepsány dnem, měsícem 
a rokem výroku. 3) 

Známky kolkové, jichž iest zapotřebí pro druhé, 
třetí a každé další vyhotovení nálezu soudu smluvčího , 
buďtež na samé vyhotovení výroku přilepeny a textem 
výroku přepsány.~ 

Není-li cena sporného předmětu udána, a nelze·li 
touž ihned vyšetřiti, pak buďtež veškerá prvotní vyho
tovení nálezu soudu smluvčího i s jedním poplatku 
prostým přepisem do 8 dnů po vynesení nálezu sdě
lena úřadu finančnímu, 5) by tento poplatek vyměřil. 
předepsal a vybral. 6) 

Stížnosti zrušovací do výroku soudu smluvčího ve 
věcech náhrady škody honbou nebo zvěft způsobené 
se týkajících podléhají kolku 1 K z každého archu, 
ježto se považují za · žádosti o zavedení nesporného 
řízení o nich. 

2) Srv . . týž spis str. 324. 
3) Srv. týž spis str. 411. 
4) Srv. týž spis str. 412. 
5) c. k. bernímu úřadu toho místa, kde se nález vynesl. 
6) Srv. Talířův nahoře Citovaný' spis str. 412. 



172 

Protokoly o lťdnání soudním o takové zrušovací 
stížnosti zahájeném sepsané kolkovati sluší kolky 1 K 
z každého archu; stížnosti p'roti rozhodnutím soudním 
v téže věci vyneseným podané kolkovati sluší 2 K 
z prvního a 1 K z každého dalšího archu. 

Žádost za vydání zbrojních listů a stížnosti proti 
úředním rozhodnutím vydání jich odpírajícím kolku ne
podléhají (pol. saz. 44. bb . a naři z . min. financí ze dne 
16. května 1853, čís. 16149. a ze dne 15. března 1854, 
čís. 7171.) . 

Zbrojní listy podléhají za každé jich vyhotovení 
a prodloužení kolku za 2 K. 

Certifikáty a lístky honební jsou podrobeny po
platkům 2 K, nebo 30 h, když je vydávají úřady poli
tické , nebo 1 K a 30 h , když je vydávají obce neb 
osoby soukromé, dle toho , zda-li jednotlivce, pro nějž 
se lístek vydává, lze · řaditi .mezi osoby žijící od vý
dělku převyšující denní mzdu čili nic. 7) 

Žádosti za vzetí dozorce honebního do přísahy 
podléhají kolku za 1 K.8) 

Podání spolků k ochraně honby nebo zvěře zří
zených nepožívají osvobození od povinnosti kolkové , 
byť i podání a návrhy jich u vykonávání účelu jich 
stanovami určeného a ku chránění zájmů veřejných 
podána byla. 9) 

Písemná povolení, která vlastníci nebo pachtéři 
honitby svým honebním hostům vydávají, podléhají 
kolku 1 K. 

7) Srv. nahoře citovaný spis Dra. Talíře str. 366. 
8) Jinak Talíř str. 566., kde prohlašuje žádosti takové za 

kolku prosty. 
9) Srv. r. správ. soudu Je dne 21 . prosince 1897 čÍs . 6670. 

B. sv. 21 . d. II. ČÍS. 11259. C. 
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Absolutní neplatnost 
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výboru § 14. . . . . . 56 

Absolutní neplatnost pro
pachtov. honitby § 19. 80 

Advokáti § 34 ...... 146 
" 41. . . . . . 168 

Akademie lesní; poslu
cbači téže § 23. . . . 113 

Aktivní legitimace ve 
sporu o náhradu škody 
honbou neb zvěří způ
sobené § 30.. . . . . 128 

" 32 ...... 132 
Aktivní vojíni § 14 . . . 58 
Aktivní právo volební do 

honebního yýboru 
§ 3. odst. 9. . . 8 
" 4. po zn. 18. . . 12 
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území § 10. pozn. 54. 37 

" 11. . . . . . 46 
" 14. pozn. 2. . 53 
" 22 . ..... 102 

Bažanti § 5. . . . . .' 13 
" 39. pOZD. 2 .. 154 

Bažantnice 
§ 10. . . . . . . 34 
" 11. pozn. 19.. . 45 
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Bekasíni § 5. . . . . . 13 
Bianco; podepsání smlou

vy pachtovní na ho
nitbu in bianco § 17. 
pozn. 18. . . . . 68 

Brambory § 6. . . . . 17 
,,24. . . . . 117 
,,24. . . . . 119 
" 26. pozn. 4. 122 
,,37. . . . . 150 
,,38. . . . . 151 
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řádného bydliště 

§ 33. . ..... 138 
" 35. a pozn. 3. . 148 
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myslivosti § 4. . . " 9 

Cena' obecná § 19. pozn. 
25. g) .. . .... . 84 

Cena vyvolací při dražbě 
honiby § 19.. . . . . 82 
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§ 18. . . . . . . 76 
,,19. . .. . .. 83 
" 19. pozn. 33.. . 86 
,,23 ...... . 114 
" 23. pozn. 28. . . 114 
" 42. . 172 

Cesty § 6. 16 
" to. . 30 
" 10. . 34 
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Cesty § 11. 45 
" 14. pozn. 10. . 54 
" 21. 94 
" 37. . 151 

Cizí pozemky (viz po
zemky cizí). 

Cizí země §1. pozn. 2.. 3 
Cizozemci; způsobilost 

jich k vykonáv. práva 
honitby § 14. a pozn. 18. 12 

Condominium plurium 
§ to. pozn. 3. 27 

Časové meze platnosti 
honeb. zákona § 1. . 4 

Částečné propachtování 
myslivosti 

§ 15. 61 
" 19. pozn: 25. a) 83 

v " 20. a pozn. 2. 90 
Cejky .§ 5. . . . . . . . . 13 
Čekanců svěřenství opa-

trovník § 4. 12 
Černá zvěř § 5. 13 
v " 26. pozn. 9. 23 
Cihadla § ,24. pozn. 13 .. 119 
Čísla katastr. pozemků 

§ 19. 81 
Čl enoyé . honebního spo

le~enstva (viz společ
níci honební). 

Členové honeb. výboru 
§ 18. 76 
" 19. 79 

Člen. smluvčího soudu 
§ 28. . 125 

Daň potravní § 39. . ,155 
Dančí § 5. . . . . 13 

" 24. . 117 
Darováni práva honeb-

ního § 4. pozn. 4. 9 
Dědicové pána myslivosti 

§ ,4. pozn. 5. 9 
,,17. . , . 68 

Dědicové pachtéře my
slivosti § 19. pozn. 
25. d) 84 
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Dědictví § 3. pozn. 3.. 6 
" 4. pozn. 5. . Y 

10. 27 
17. pozn, 21. 71 

Deklaratorní povaha vý
nosů úřadů ve věceeh 
honebních 

§ 3. pozn. 4. 6 
" 9. pozn. 7. 25 
" 10. 40 

Dekret poručenský neb 
opatrovnický § 14. 
pozn. 18. 57 

Desky zemské 
§ 10. , 28 
" 10. pozn. 31. . 32 
" 21. 96 

Detentoři ' pozemků § 26. 121 
Dělníci za , mzdu pracu-

jící § 23. . '113 
Děti; pozemky dětem pa-

třid ' §, 10. ' , 27 
Dlužník ,§ '35. , 148 
Doba hajp.ní či šetření 

zvěře § 24, . 117 
" 37. , 150 
" 39. . 154 

Doba úřadování honeb-
mhO' výboru 

§ 1~ 67 
'" '18. 75 
" 19. pozn. 4. 78 

Doba úřadování vrch
níhO' rozsudího § 33. 
pozn. to. . . . . . . 140 

Dodávací lístky na zvěř 
§ 39. ,155 

Dohlednád vykonává
ním ' práva' myslivosti 

§ 15. 62 
" 16. 64 

17. 73 
" 18. 75 
1~ 78 

" 20. 90 
21. pozn. 13. . 97 

" 40. . 156 
Dohlédací úřady nad my-

slivostí '§ 40. . 156 

zzq 
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Dokonalost ohražení po
zemků § 9. 23 

Domácí účastníci dražby 
myslivosti § 19 ... 

Dominikální pozemky 
86 

§ to. 28 
' " 21. 96 

Dorninus při služebnosti , 
honební § 36. pozn. 8. 123 

Doručení úředních roz
hodnutí VP. věcech ho-
nebních § 41. , 167 

Doručení výroku soudu 
smluvčího § 32. . 135 

33. . 138 
Drába § ' 6. 

" 10. 
16 

,,2 1. . .... 
30 
94 
78 Dražba myslivosti § 19. 

'" zvěře skonfisko-
vané § 5. pozn. 9. . 16 

" 39. . . 155 
Dražební protokol § 19. 87 

" 42. 170 
Dražební výminky § 19. 81 
Dražitele při pachtu my-

slivosti § 19. 87 
" 19. pozn. 18. 82 
,,19. " 23. 83 

Drnoviště § 10. a pozn. 39. 34 
Drobná zvěř § 9. pozn. 4. 24 
Drůbež na škodě § 24. 

pozn. 9. , , . 118 
Drůbež; škody na po

zemcích jí způsobené 
§ 32. pozn. 4. . 132 

Družstvo honební (viz 
společenstvo honební). 

Držba pozemků 
§ 14. 
" 14. a pozn. 7. 

Držitel faktický 
§ 3. pozn. 7. 
" tO. 
" 26. 

Držitel panství § 14. 
Dříví § 3. pozn. 8. 

,,9. 4. 
" 18. 
" 21. ' " 27. 

53 
54 

7 
28 

· 121 
59 

7 
24 

· 75 
· 100 

III 
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Důchod obecní 
§ 3. pozn. 8. 7 
,,17. " 23 ... 72 

Důkazy o skutečnostech 
zrušovaC,Í stížnost proti 
výroku soudu sm luv
čího odůvodňujících 
§ 33. . 139 

Dům; psi a kočky vzdá
leně od domu se po-
tulující § 38. . . 151 

Důstojníci: § 14. pozn. 20. 58 
Důvěrníci soudu smluv-

čího § 19. pozn. 32. 86 
" 28. . 125 
., 40. . 160 

Důvody meritorní proti 
výroku soudu smluv-
čího § 33. . 140 

Důvody odmítnutí členů 
soudu smluvčího § 28. 126 

Důvody předpojat.vrch
ního rozsudího a členů 
soudu smluvčího 

,§ 28. . 126 
" 33. pozn. tO. . . 140 

Důvody verejnoprávní 
§ ~ 21 

Důvody zmatečnosti vý
roku soudu smluvčího 
§ 33. pozn. 10. . . 140 

Dvory § tO. 30 
" 10. pozn. 41. 34 
,: 11. pozn. ll. 44 

Emfyteutická smlouva 
§ 21. pozn. 5. 95 

Enklávy § 3. pozn. 9.. 7 
" 10. 28 
" 19. pozn. 15. 81 
" 21. 92 
" 40. . 159 

Exekuce na právo honeb. 
§ 4. to 
" 17. 68 

Exekuce výroku soudu 
smluv čího § 35. . 147 

Exekuční soud 
§ 33. . 138 
" 34. . 141 
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Fara § 11. a pozn. 17.. 44 
" 12. pozn. 2. 48 

Farní pozemky (viz zá
duší). 

Fideikomis § 4.. 11 
" 10. . 28 

Fideikomisní opatrovník 
§ 4. 11 

Fideikomisní pozemky 
§ 4. 11 
" to. 28 

Firma § 4. . . 10 
" 23. pOZll. 14. . 111 

Forma stížnosti proti vý
roku soudu smluvčího 
§ 33. . . . . . . . . 138 

Forma stížnosti k správ
nímu soudu § 41. . . 167 

Forma žaloby o náhradu 
škody honbou nebo 
zvěří způsobené 

§ 30. . 129 
" 42. . 170 

Funkcionáři obce nebo 
honebního výboru § 23. 
pozn. 14.. . . . . . . 111 

Funkční perioda honeb-
ního výboru 

§ 17. pozn. 7. 67 
,. 18. 75 
" 19. pozn. 4. 78 

Funkční perioda vrchního 
rozsud. § 33. pozn. 10. 140 

Funkční platy členů sou-
du smluvčiho § 28. . 127 

Fysické osoby 
§ 4. 9 
" 10. 27 

' " to. 37 
" 12. 48 
" 20. 90 
" 23. pozn. 14 .. .. 111 

Hájení zvěře § 24 . . 
" 37 .. 
" 39 .. 

Hejtmanství okresní 

· 117 
· 150 
· 154 

§ 16. 65 
" 19. pOZll. 40. . 88 
" 23. a pozn. 9. . 110 
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Hejtmanství okresní 

§ 23. pozn. 23.. . 113 
,. 38. . 153 
" 39. .1:')5 

Hereditas jacens § 4. . 10 
Hlasy; počet jich při 
volbě h9nebního vý-
boru § 14.. . 54 

Hlasování ta.iné či ve
řejné při volbě honeb
ního výboru § 14. . . 59 

Hlasování ústní při volbě 
honebn. výboru § 14. 59 

Hlasování společenstva 
honebního § 16. ·64 

Hlasování :výboru honeb
ního § 13. . . . . . . 51 

Hlídači polní a lesní § 24. 
pozn. 9 ... . .... 118 

Hlídání honeb. obvodu; 
náklad naň § 19. . 85 

Holubi divocí § 5. . 13 
Honbiště § 6. 18 
Honbou způsoben. škod 

náhrada § 26. a násl. 121 
Honební družstvo (viz 

společenstvo honeb.) 
Honební lístek (viz lístek 

honební)~ 
Honební personál 

§ 18. 76 
" 19. pozn. 33. . 86 
" 23. . 109 

Honební rok 
§ 3. a pozn. 4.. 6 
" to. a pozn. 61. . 38 
" 18. 77 

Honební společ. (viz spo
l ečenstvo honební). 

Honební. starosta 
§ 12. pozn. 8. 49 
" 13. 51 

Honební výbor 
§ 12. 50 

13. 50 
15. .61 

" 19. pOZll. 15. . 81 
" 40. . 156 

Honební. zvěř § 2. 4 
" 5. 12 
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Honění psů na úrodu 

.§ 6. a pozn. 7. 17 
" 24. . . 117 

Honění zvěře výhradné 
§ 2 ...... " 4 

Honění zvěře psy reví-
rujícími § 38. . 151 

" pozn. 5. . 152 
Honitba samostatná čili 

vlastní § 7. 22 
" 8. 22 
" 9. 22 
" 10. 26 

Honitba společenská 
§ 7. 22 
,,11. .... .. 41 

Honitba vlastní (viz ho
nitba sarriostatná). 

Host honební 
§ 19. pozn. 25. b). 83 
" 20. 91 
" 23. . 109 
" 23. .116 
" 26. . 122 
" 32. pozn. 2. . 132 
" 38. . 153 
" 42. . 172 

Hraboši § 5. pozn. 2. 14 
" 24. 9 .. 118 

Hranice honebního území 
§ 6. 17 
" 6. 18 
" 21. 95 
" 25. . 120 

Hraničení enkláv se sou-
sedním honeb. územím 

§ 21. 95 
" 21. pozn. 6.. 93 
" 21. 7. . 95 
,. 21. " 21. .99 

Hráze § 5. pozn. 2. 14 
" 6. 1.16 

Hřbitovy § 6. a pozn. 4. 17 
" 10. 33 
" 11. 45 
" 21. 94 

Husy divoké § 5.. 13 
" 24. . . 118 

v 
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Chladírny zvěře § 39. 

pozn. 2. , . 154 
Chmelnice § 6.. . . . . 17 
Chodění"se střelnou zbra-

ní mimo veřejné cesty, 
vinice a zahrady § 37. 151 

Chřástali ' § 5. . . . . . 13 
Chudobné osoby § 23. 

pozn. 23. . 'J 13 

Immediatní stížnosti §40. 162 
lndividuelní pozvání vo-

ličů k volbě honebního 
výboru § 14. pozn. 13. 56 

Instanční pořad ve vě-
cech honebních § 40 .. 158 

Intimování rozhodnutí úřa
dů správních ve vě-

. cech honebních § 40 .. 164 
Intimování výroků soudu 
smluvčího § 32. 
pozn. 14. . 135 

Jednání na místě sa
mém ve věcech ná
hrady škody honbou 
nebó zvěH způsobené 
§ 3L . 130 

Jeleni § 5. 13 
" 39. pozn. 2. . 155 

Jeřábci § 5.. 13 
" 24. . . 118 

Jezera § 6. 18 
Jezevci § 5. pozn: 5. . . 15 
Jistota za dodržení pachtu 

honitby § 18. 76 

Kachny divoké § 5.. 13 
" 24 .. . 118 

Kanci divocí 
§ 5. 14 

I " 26. pozn. 9. . 123 
Kauce pachtovní 

§ 17. 74 
" 18. 76 
" 19. a pozn. 20.. 82 

Kniha pozemková 
§ 3. 11 
"to. • 28 

10. pozn. 31. . 32 

12 



VI 

Strana 
Kniha pozemková 

§ 11. pozn. 6.. 42 
'" 21-. ' 96 

Knihovní pojištění pach
tovní smlouvy na my
slivost § 19. a pozn. 27. 85 

Kočky se potulující § 38. 151 
. Kohouti § 5.. . . . . . 13 
Kolkové poplatky § 42 .. 169 
Kollise ,mezi vlastníkem 

pozemku a pánem my-
slivosti § 24 . .... . 'j 16 

KolliSce mezi osobami k 
vykonávání myslivosti 
oprávněnými § 25. . . 120 

Kolny § 38. po zn. 2. . . 151 
Kommunikace veřejné 
. § 6. . . . . . . .. . 16 
Komplexy pozemků 

§ 10. . ' . 26 
" 21. 93 
" 21. 99 
" pozn. 1. a 2. . 93 
,,22. . to3 

Konfiskace zvěře 
§ 5. pozn. 9. . 16 
,,39. . . . ... 155 

Konkurs; uvalení téhož 
na jmění pána mysli
vosti § 4. a pozn. 15. 11 

Konkurs; uvalení téhož 
, na jmění pachtéře my

slivosti § 17.. . . . . 68 
,; 19. pozn. 25. e) 84 

Konsorcium honební 
§ 20. pozn. 2. 90 

Konstitutivní ráz výnosů 
úředních § 3. pozn. 4. b 

" 9. pozn. 7. 25 
" 10. 41 

Kontrolní listina při vol-
bě honebního výboru 
§ 16. p,ozn. 7. . . . . 64 

Koroptve § 5. ' . . . . . 13 
Koroptve ; šetření jich 

§ 39. pozn. 2. ' . . .. 154 
Korporace § 4. . . . . 10 

. ,,12 ..... · 49 
Korporace zemědělské 

§ 5.' . 15 
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Koryto potoční § 10. 

pozn. 31. .. ' . . . 32 
Koupě zvěře §5. pozn. 9. 16 
Krádež § 6. pozn. 7. 18 

§ 44. pozn~ 7. . 118 
" 25. . 120 
" 37. p0zn. 4. . 151 

KrÉd český; reservátní 
právo honeb. téhož § 1. 3 

Království a země v říš-
ské . radě . zastoupené 
§ 1 . . . ' , ' . . . . 3 

KrtGi .§ , 5 .. pozn. 2. 14 
,. 24. " 9. . 118 

Krysy § 5. pozn. 2. 14 
Křepelky § 5. . . . 13 
Kulíci ' § 5.. . . . . . . 13 
Kůny lesní § 5. pozn. 2. 14 
Kupní cena za prodanou 
zvěř § 3. pozn. 8. .. 7 

Kurátor čekanců svěřen-
ství § 4. . . . . . . . 12 

Kurátorfideikomisu § 4. 
a pozn. 17. 12 

Kurátor nezletilých ža
datelů za honební lí
stek § 23. . . . . . . 113 

Kurátor posteritní § 4. . 12 
Kurátor svěřenství § 4. 

a pozn. 17. . . . . . 12 
Kurs cenných papírů § 18. 76 

§ 19. a pozn. 18. . 82 
Kvíčaly § 5. : . ," 12 

Laně § 39. pozn. 2. . . 155 
Lapání koroptví do ok 

a tenat má býti zaká
záno § 39. pozn. 2.. . 155 

Lapání zvěře do ok a 
pastí § 2. pozn. 2. 4 
§ 5. pozn. 2.. . . . . 14 

Lapání zyěřé výhradné 
§ ,2 . ... ... . " 4 

Láv ky § 10. pozn. 31. . 33 
Legální služebnosti (viz 

služebnosti legální). 
Legatáři pána myslivo-

sti § 4. pozn. 5. . " 9 
Legitimace akti vní a pas

sivní se SpOTU o ná-

Strana 

hradu škody honbo~ 
nebo zvěří způsobene 

§ 30. . . .... 128 
, 32... . . .. 132 

Legiti~ace cestov~í ~ ~3. 115 
Legitimace ku pod~m za~ 

loby o náhradu sko~Iy' 
honbou nebo zven 
způsobené § 30. . . . 128 

. " 32 .... 132 
,,33 . ... 137 
,,34. . . . 142 

pozn. 5 .. 143 
Legitimace ku po.dání 

žádosti za konstItuo
vání samotné honitby 
§ to. pozn. 65.. . : : 39 

Legitimace ky podam 
stižností vubec § 3. 
odst. 9. . . . . . .. 8 

Legitimace ku p~dání. 
zrušovaCÍ stižnosh protI 
vÝToku soudu smluv-

, čího § 34. . . . . . . 142 
Lesy § 6. ' 17 

" 17. pozn. 27. . . 73 
Lhůta k obnovení pachtu 

mys livosti 
§ 18. a pozn. 17.. 77 

19. a pozn. 43. . 89 
Lhůta" ku placení ná

hrady škody honbou 
nebo zvěří způsobe
ných § 32. pozn. 13. . 134 

Lhúta ku podání stíž
nosti § 9.. . . . . . 25 

" 40. . . . . . : 164 
Lhůta ku podáni stížnostI 

ku sp rávnímu soudu 
§ 40. p~zn. 27.. . 164 

41. . ..... 167 
Lhůta" podání ~tí~nosti 

zrušovací protI vyroku 
soudu smluvčího § 33. 137 

Licitanti dražby mysli
vosti § 19. pozn. 23. . 83 

Lidé domácí § 14. pozn. 13. 56 
§ 30. P?zn. ,10.. . . . 130 

List dodavacl na zvěř 
§ 39. . 155 

VII 
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Lístek dílčí na zvěř § 39. 
pozn, 2 ... " . 154 

Lístek honebm O 
§ 4. pozn. 9.. 1 
, 4. " 15. '. 11 

9 23 . 68 
" 17. 76 
" 18. 83 
" 19. O 

23 . 11 
" . . 172 ' " 42. 

Listina kontrolní § 16. 
pozn. 7 ... : 64 

Listy nákladm § 39. 
pozn. 2. . . . . 154 

Lišky § 5. p07.n.4. . 14 
Lovjště § 6. . . . . 18 
Lovná zvěř § 5. ., 12 
Luka § 6. . . .. 17 

17 pozn. 27. ~ 73 
:: 24: " 3 . .. 117 

Magistrát města Prahy a ' 
Liberce § 23. . . . . 110 

" 38. pozn. 10. 153 , 
Majitel pozemků neb 

úrody poškozené 
§ 33. . ... ' .. 137 
" 34. pozn. 4. . . 142 

Manželce patřící pozemky 27 
§ 10. ' ... .... . 

Mapy § 41. pozn. 16 .. , 168 
Medvědi § 15. . . '... 14 
Meze místní platnostI ho-

nebního zákona § 1.. 3 
Meze místní honetlflího 
oprávnění 4 

§ 2. ' ..... 
" 6. a pozn. 7. 16 
" 23. a pozn. 2., . 109 
,,25. . . . . . . 120 

Meze návrhů obapol
ných při výroku soudu 
smluvčího ,,32. . . . 134 

Městská rada v Praze 
a v Liberci " 2~.. . . 114 

Mimořádná dov?lacIstíž: 
nost v soudmm nzen~ 
o zrušovací stížnosti 

12* 
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proti výroku soudu 
~I?1luvčího § 34.. . 146 

MInIsterstvo vnitra 
§ 23. . 110 

, ,,39.. ..... 156 
M~ry metrické § 1. pozn. 1. 3 
M~sta ohražená § 10. . 34 
MIsta posvátná § 6. 

pozn. 4 . . ... 17 
Místní prostory '. 

§ 6. . .. " 16 
., 10. pozn. 35. . 33 
" 11. 45 
,,21. . . 94 

M~stní šetření § 9. po;n."63, 39 
Mlstodržitelství 

§ 19. pozn. 40 .. 
,,23. . .. 

88 
. 110 

Mládenci myslivečtÍ 
§ 23. . . " . 109 
" pozn. 22. . 113 

Mlýnské strouhy § 10. 
pozn. 31. 

Monopoly s~ukr~~o~ 
32 

pr~vní § 4. pozn. 2. 8 
Moralní osoby § 4.. 9 

M " 10 ... 27 
osty § 10. pozn. 31. . 33 

Mrtvoly psů a koček re-
vír~jících § 38.. . . . 152 

MyslIvecké nástroje § 37. 151 
." ., osoby ,,23. 113 

MyslIvectI pomocníci § 23.113 
." učňové § 23 .. ,113 

MyslIvost ' samostatná či ' 
vlastní (viz honitba sa
mostatná). 

Mys~ivost společenská 
(VIZ honitba spole
censká). 

Myši § 5. pozn. 2. . 
,,24. " 9. 

14 
. 118 

Nabídky či offerty 
§ 19. pozn. 40. . 88 
" 42. 169 

Naďace § 4. ..... 9 

N 'd v," 12. pozn. 2. 48 
a raZl § 6. . . ' . 16 

" 10. 33 
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N~draží § 21. . . . . . 94 
Nadvoří § 6. a pozn. 5. 17 

,,10. . .... 34 
Náhrada škody honbou 

nebo zvěří způsobené 
§ 3. o<;lst. 6. '. 7 
" 19. pozn. 25. h). 84 

'" 21. . .... . 101 
" 22. . 104 
,,24. .. " . 118 

, " 26. a násl. . . 121 
Nahradní obnosy 

§ 31. . . . . . . 130 
" 32. pozn. 11.. . 134 

Náhradníci vrchního roz-
~udího § 28.. . . . . 126 

NaJem a nájemce mysli
v~sti (viz.pacht a pach-
~~r myslIvosti). 

NaJemné (viz pachtovné) .. 
Nález soudu smluvčího 

§ 32. . . . ; . . 131 
, v" 42. . . . . . . 171 

Namestek vrchního roz-
sudího § 28. pozn. 1. 124 

N 
' v , ,,40. . . . . . 160 
amestI § 6. . . . . . 16 

" to. 33 
,. ,,11. . ... . 45 

NarI?-ltky meritorní proti 
vyroku soudu smluv
čího jsou nepřípustné 

§ 30. . . . . . . 140 
, . " pozn. 10. . . . 141 

Namltky proti osobám dů
věrníků soudu smluv-
čího § 28. pozn. 6. . . 126 

Námitky proti osobám 
znalců ve sporu o ná
hradu škody honbou 
nebo ' zvěří způsobené 

§ 33. pozn. 10.. . 140 
,,28. " 6 ... 126 

Námitky proti osobě pach
téře honitby § 19. á 
pozn.44.. . . 89 

Námitky proti osobě ~~u-' 
ceného správce mysli
vosti § 4. pozn. 9. . . 10 
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Námitky proti osobě vrch
ního rozsudího § 28. . 126 

Námitky proti volbě ho
nebního výboru .§ 14. 60 

Narovnání ve věcech 
škody honbou nebo 
zvěří způsobené 

§ 31. . 130 
" 33. pozn. 10 .. . 140 

Náspy železniční 
§ 6. pozn. 1. 16 
,,10. . ..... 33 

Nástiny § 41. pozn. 16 .. 168 
Nástroje myslivecké § 37. 151 
Naturální požitky na místě 

pachtovného z honitby 
§ 3. pozn. 8. . 7 
" 18. 75 
" 21. pozn. 27.. . toO 

Návsi § 6. . . . .. 16 
" 10. pozn. ' 35.. ' 33 
" 11. .. 45 
" 21. 94 

Nedílné propachtování 
honitby § 15. 61 

Neobmezenost práv~ 
vlastnického § 24. . 117 

Neplacení pachtovného 
z honitby § 17. a pozn. 17. 70 

Nesložení účtu honeb
ního výboru § 13. . . 52 

Nespravedlivost rozhod-
nutí patrná § 34. a 
pozn. 14. . ' . . . . 146 

Nesprávnosti v úřado
vání honebního výboru 
§ 13. . . . . . . . . 52 

Nesprávnosti při volbě 
honeb. výboru § 14. . 55 

" 14 .. 60 
Nezávadnost žadatelů 

o vydání honeb. legiti
mace "§ 23. . . . . . 110 
pozn. 10. . . . . . . 111 

Nezletilci 
§ 4. a pozn. 6. . 9 
., 19. pozn. 25. d) 84 

Nezletilci, kdy mohou ob
držeti honeb. lístek § 23. 112 
§ 32. . . . . . . . . 132 

IX 
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Nucené arrondování ho
nebních území nepří-
pustno § 22. . . 104 

Obec § 4. 
" 11 . 
" pozn. 17. 
" 12. pozn. 2. 
" 14. pozh. 26 .. 

Obec katastrální 
§ 11. pozn. 4. . 

Obec místní § 11. 
Obec politická § 11 . 
Obecná cena; zkrácení 

9 
42 
44 
48 
59 

42 
42 
42 

pod nebo nad polovicí 
téže § 19. pozn. 25. g) 84 

Obecní pozemky § 11. . 44 
" účely; použití 

pachtovního z honitby 
pro tytéž nepří pustno 
§ 17. pozn. 23. . 72 

Obchodníci se zvěří § 5. 
pozn. 9. 16 

Obmezení prává honeb-
ního § 2. 4 

" pozn. 5. 5 
" 4. 9 
" 12. . . 48 
,. 36. a násl. . 150 

Obnos náhradní § 31. . 130 
§ 32. . 134 

Obory § 5. 
" 10. 

14 
30 
34 

" 11. pozn. 19. 45 
" 24. . 117 
" 39. pozn. 2.. . '154 

" " . 155 
Obročí § 11.. . . . . . 44 
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Skupiny pozemků enklá-
vovaných § 21. 94 

Sluky lesní § 5.. 13 
" 24. 118 
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pozn. 8. . 7 
" 17. pozn. 27. . 73 
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§. 32. . . . . . . 131 
" 42. . 171 

Výslech účastníků § 21,.. 98 
Výslech účastníků v sou
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klávovaných ku zame
zení poškození jich 
zvěří honební § 21. ,. . 101 
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Zbrojní patent § 23. 
pozn. 7 .. ...... 110 

Zdi § 3. . . . . . . .. 5 
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Zdupání úrody zvěří § 26. 122 
Zelí § 6. . . . . . . . 17 

,,24. . . ., . 117 
" 26. pozn. 4. . 122 
,. 37. . ' . . . . 150 
,,38. . . .. . 151 

Země § 4.. . . . . .. 9 
Zeměměřiči § 21. pozn. 18. 98 
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§ 10. 39 
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17. 66 
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Zkouška znalců mysli
vosti § 16. . .' . . . . 65 
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soudu smluvčího § 33. 
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stížnosti proti výroku 
soudu smluvčího po
dané vynesených § 34. 
a pozn. 14. . . . . . 146 
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Opravy. 

6. shůry čti "místně" místo "míst~~":" 
8 zdola čti patřícími" místo "patncl . 
2: zdola čti :patřících" místo "patří~í". 
2: shůry čti "volební" místo "volem". 
3. zdola čti "cís." místo "čís." " 

. 4. zdola čti "dokonale" místo "dokanale. 
1. shůry čti . "těchto" místo "těcho~. . " 

21. shůry čti "oprávněná" místo "opravnena 
6. shůry vypusť slovo "minimum". 
7. shůry čti "nerozhodnou" místo "neroz-

bodno". 
17. shůry čti "volbu" místo "volba". 
10 Zdola čti čas" místo "čaš". 
." , k " 2. zdola čti "výjimka" místo "podmm a . 

6. zdola čti "jest" místo "ješť:- . ~, 
v pozn. 7 . . první řádek čt! "kdokolIv 
místo "kdykoliv". 

12. shůry čti "moci" místo "moc". 
9. shůry vlož "než" před slovo "aby". 

15. zdola vypus~ slovo "náhradou". 
5. zdola za slovo "povinného" vlož "pří

slušného". 
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