
Koncepce Lesů České republiky, s.p., k revizi honiteb v souvislosti s ukončením 

desetiletého období platnosti většiny nájemních smluv 

 

Přestože ke změnám některých honiteb z výše uvedených důvodů nepochybně dojde, 

základním přístupem LČR je snaha o stabilizaci stávajících honiteb uvedených do souladu se 

ZOM na přelomu roků 2002/03, s aktivní reakcí především při dotčení stávajících honiteb 

změnami, a to buď vyvolanými legislativní úpravou, nebo jinými vlastníky honebních 

pozemků.  

 

V případě, že k těmto změnám dojde, budou LČR při tvorbě nových honiteb postupovat 

následujícím způsobem: 

 

1. Pokud v případě současné vlastní honitby LČR nedošlo k majetkovým změnám honebních 

pozemků a výměra honitby se nezměnila, bude ponecháno rozhodnutí o uvedení honitby do 

souladu se ZOM v platnosti a hranice honitby se nebudou měnit. 

 

2. V případě současné vlastní honitby LČR, u které došlo k drobným majetkovým změnám, 

v jejichž důsledku sice dochází ke změně (snížení) výměry honitby, ale minimální výměra 

vlastních souvislých honebních pozemků honitby je zachována, řešit tuto situaci v souladu 

s obecnými zásadami tvorby honiteb (§ 17 odst. 3-6 ZOM), příp. požádat o nové uznání 

honitby. 

 

3. V případě současné vlastní honitby LČR, u které došlo k významným majetkovým 

změnám, přednostně sloučit zbývající honební pozemky LČR s honebními pozemky sousední 

vlastní honitby a požádat o uznání nové honitby LČR.  

 

4. V případech, kdy výměra souvislých honebních pozemků s právem hospodařit pro LČR 

nedosahuje hranice 500 ha a nelze postupovat podle předchozího bodu, vložit tyto pozemky 

do honebního společenstva, a pokud je to možné, tvorbu honitby ovlivnit tak, aby honební 

pozemky s právem hospodařit pro LČR tvořily majoritní podíl výměry společenstevní 

honitby. 

 

5. V případech, kdy výměra souvislých honebních pozemků s právem hospodařit pro LČR 

nedosahuje hranice 500 ha a současně nelze s ohledem na roztříštěnou půdní držbu postupovat 

podle předchozího bodu, využít tyto pozemky přednostně pro výměny za účelem tvorby 

vlastních honiteb a společenstevních honiteb s majoritním podílem LČR. Pokud tento postup 

není možný, pozemky přičlenit k honitbě, se kterou mají tyto pozemky nejdelší hranici. 

 

6. Případné úpravy honebních pozemků v oborách, jež vyplývají ze změn vlastnických 

vztahů a názorů vlastníků na začlenění jejich honebních pozemků do obory, budou řešeny 

individuálně. Tentýž postup bude uplatňován i v případě honiteb s uznanou bažantnicí. 

 

7. Za tvorbu honiteb podle předchozích zásad je zodpovědný krajský ředitel nebo ředitel 

lesního závodu.  

 

 

Uvedená koncepce vychází z platné legislativy k 30. 9. 2011. V případě její změny může 

dojít i ke změně této koncepce. 


