K účasti spolků (dříve občanských sdružení) v řízeních podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Dle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. je zapsaný spolek (dříve se jednalo o občanské sdružení nebo jeho
organizační jednotku), jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny (dále jen
„spolek“), oprávněn, pokud má právní subjektivitu, požadovat u příslušných orgánů státní správy, aby byl
předem informován o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být
dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona. Tato žádost je platná jeden rok ode
dne jejího podání, lze ji podávat opakovaně. Musí být věcně a místně specifikována.
Dle § 70 odst. 3 citovaného zákona je spolek (v zákoně zůstal pojem „občanské sdružení“) oprávněn za
podmínek a v případech podle odstavce 2 účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně
do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto
případě má postavení účastníka řízení 35). Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den
doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a
současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Zapsaný spolek by měl při podání žádosti podle § 70 odst. 2 zákona (tzv. generální žádost) zákonem
požadovanou právní subjektivitu doložit např. kopií stanov potvrzených Ministerstvem vnitra. Z nich by
mělo být zároveň patrné, že hlavním posláním spolku je ochrana přírody a krajiny.
Dále je vhodné (případně je možné spolek k tomu vyzvat), aby spolek specifikoval, o které informace, resp.
které typy řízení a která území má zájem, zda pouze o kácení dřevin, a to třeba pouze v určitých počtech,
např. nad 5 kusů v jednotlivém řízení apod.
V případě informování o zahájeném řízení je důležité, aby správní orgán měl doklad o převzetí tohoto
oznámení, z něhož je patrné, kdy byla spolku tato informace doručena (stačí i podpis zástupce občanského
sdružení, případně s razítkem, a datum, které uvede na oznámení o zahájení řízení). Následujícím dnem
totiž počíná běžet výše zmíněná osmidenní lhůta pro přihlášení; pokud ji spolek nevyužije, případně pošle
přihlášku k účasti pozdě (počítá se datum podání k poštovní přepravě), účastníkem řízení se nestane.
Přihlásit k účasti se může spolek také např. sdělením této vůle do protokolu v rámci ústního jednání či
místního šetření, pokud je zachována zmíněná lhůta. Důležité je, aby přihlášení k účasti v řízení bylo
deklarováno výslovně, jasně a jednoznačně – nestačí tedy, pokud se spolek např. vyjádří k předmětu řízení
při ústním jednání apod., je nutno, aby jednoznačně vyjádřil zájem o účast v řízení.
Další možností zveřejnění informace o zahájení řízení na úřední desce správního orgánu a současně
způsobem umožňujícím dálkový přístup. V tom případě se dnem sdělení informace o zahájení řízení
rozumí první den jejího zveřejnění na úřední desce a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Dle § 71 odst. 3 zákona jsou obce ve svém územním obvodu účastníkem řízení podle tohoto zákona,
pokud v téže věci nerozhodují jako orgány ochrany přírody.

