Podrobná anotace kurzu
Právní úprava honiteb a honebních
společenstev
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo

Lektor JUDr. Anna Kováčová
u zastávky MHD Karolina

Cena

Termín 22. září 2020, 9:00 - 15:00

1 990 Kč (Pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní plus DPH 21 %)

Cíle kurzu
Cílem tohoto kurzu je poskytnout účastníkům aktuální informace o právech a povinnostech spojených s vlastnictvím honebních pozemků, o právní úpravě myslivosti a seznámit je s judikaturou v
uvedené oblasti.
V rámci kurzu bude představena právní úprava honitby a honebního společenstva jako právnické
osoby. Kurz je tak vhodný pro všechny úředníky měst a obcí, které vlastní honební pozemky a setkávají
se tak s nájmem honitby a s výkonem práva myslivosti.
Kdo je držitelem a kdo uživatelem honitby? Jaká jsou s vlastnictvím honebních pozemků spojena práva a
jaké povinnosti? Máte uzavřenou smlouvu o nájmu honitby? V rámci tohoto semináře se dozvíte informace o platné právní úpravě myslivosti. V semináři si nejprve vysvětlíme základní pojmy spojené se
zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, a dále si shrneme náležitosti pro tvorbu honitby, vysvětlíme si
rozdíl mezi držitelem honitby a uživatelem, pobavíme se o
vztahu vyplývajícího z nájmu honitby, předmětem semináře budou také informace o právní úpravě
honebních společenstev. Vždy bude k danému tématu uvedena relevantní judikatura českých soudů.
konzultacím.
Dotazy a podněty korigující oblasti, na něž by měl být seminář především zaměřen, lze posílat (max. 3
pracovní dny před konáním semináře) na kontaktní e-mail: kovacova@kolumbuspm.cz.
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Obsah kurzu
1) Charakteristika základních pojmů
2) Právo myslivosti
3) Honitba – právní vymezení, zásady tvorby, smlouva o nájmu, omezení vlastnického práva ve
prospěch
myslivosti, držitel a uživatel honitby, změna a zánik honiteb
4) Honební společenstvo jako právnická osoba
5) Deliktní odpovědnost
6) Státní správa na úseku myslivosti
7) Dotazy
8) Závěr
Seznámení se s tématy: honitba, její tvorba a nájem, honební společenstvo, právní úprava
myslivosti,

Lektor kurzu

JUDr. Anna Kováčová
Advokátka a lektorka, která se zaměřuje na oblast soukromého
práva, veřejnoprávních smluv a práva honiteb a honebních
společenstev (podíl na založení honebních společenstev a jejich
fungování). Profesně působila v justici (asistentka soudce okresního
soudu). Aktuálně dokončuje doktorandské studium na Právnické
fakultě Univerzity Palackého, kde působí i jako přednášející. Autorka
řady odborných článků včetně odborných publikací.
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