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Analýza – Holosečná těžba v přírodní rezervaci Maštale

Rekapitulace Vašeho dotazu
Jste spolkem, jehož hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny. Ve svém dotazu poukazujete na
skutečnost, že jste v řízení ve věci holosečné těžby v přírodní rezervaci, kterou považujete za
nezákonnou, nebyli krajským úřadem informováni o zamýšlených zásazích dle zákona o ochraně
přírody a krajiny i přesto, že jste podali žádost dle § 70 odst. 2 tohoto zákona. Zároveň se dotazujete,
zda je v dané situaci možné požadovat náhradu nemajetkové újmy způsobené nesprávným úředním
postupem.

Naše doporučení
Na základě právní analýzy Vašeho dotazu jsme došli k závěru, že krajský úřad v dané situaci neporušil
své zákonné povinnosti, a nebude tudíž možné požadovat náhradu nemajetkové újmy podle zákona o
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci.
Navrhujeme však následující varianty možného právního postupu:
1. Pokud jste byli účastníky řízení a prozatím neuběhla patnáctidenní lhůta k podání odvolání,
doporučujeme se proti rozhodnutí o povolení těžby odvolat ke krajskému úřadu.
2. Pokud jste účastníky řízení nebyli nebo již uběhla lhůta k podání odvolání, doporučujeme podat
podnět k přezkumu rozhodnutí o povolení těžby, a to opět ke krajskému úřadu.
3. Dále doporučujeme podat podnět ke kontrole probíhající těžby přímo k České inspekci životního
prostředí.
Podrobný právní rozbor najdete na straně 3 tohoto dokumentu.

Užitečné odkazy
Poradna Frank Bold průběžně zpracovává shrnující právní manuály. Pro lepší pochopení problému a
řešení Vašeho případu Vám doporučujeme k bližšímu pročtení následující manuály, na které dále
v textu odkazujeme:
Jak si počínat, pokud máte za to, že vás správní úřad neinformuje o správním řízení, naleznete v našem
manuálu
Neinformování
o
zahájeném
správním
řízení,
dostupném z: https://frankbold.org/poradna/kategorie/spravni-rad-a-spravnirizeni/rada/neinformovani-o-zahajenem-spravnim-rizeni-podle-.
O tom, jak podat podnět ke správnímu orgánu, se můžete dočíst v našem manuálu Podávání podnětů
podle správního řádu, dostupném z: https://frankbold.org/poradna/kategorie/spravni-rad-spravnirizeni/rada/podavani-podnetu-podle-spravniho-radu
O zakázaných a povolených činnostech ve zvláště chráněných územích se můžete dozvědět více
v našem přehledu Zvláště chráněná území,
dostupném z: https://frankbold.org/poradna/kategorie/ochrana-prirody-krajiny-ochrana-lesapudy/rada/zvlaste-chranena-uzemi-jejich-ochra
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Podrobný právní rozbor
Vzhledem k tomu, že k holosečné těžbě dochází na území přírodní rezervace, posuzujeme danou
situaci dle zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“).
Vámi navrhovaný právní postup je založen na předpokladu, že krajský úřad pochybil tím, že Vás
neinformoval o zamýšlených zásazích, k čemuž byl na základě Vaší žádosti dle § 70 odst. 2 zákona o
ochraně přírody a krajiny povinen. Zde je nutné poukázat na klíčovou skutečnost, že v řízeních
probíhajících dle zákona o ochraně přírody a krajiny je dle § 70 odst. 3 za sdělení informace
považováno již samo její zveřejnění na úřední desce. Odkazem na své webové stránky Vás k rajský
úřad odkázal na svou elektronickou úřední desku. Pakliže byly tyto informace na webových stránkách
v sekci Úřední deska včas zveřejněny, jednal krajský úřad v souladu se zákonem, a to navzdory tomu,
že Vás na základě žádosti aktivně neinformoval.
Dále upozorňujeme, že žádost o informace je třeba podávat opakovaně, jelikož je dle § 70 odst. 2
zákona o ochraně přírody a krajiny platná pouze po dobu jednoho roku.
Z druhého odstavce vyplývá také řešení navazujícího dotazu, zda je možné požadovat náhradu
nemajetkové újmy holosečnou těžbou způsobenou postupem dle § 31a zákona o odpovědnosti za
škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. Pokud krajský úřad splnil svou povinnost informovat o
záměru těžby způsobem požadovaným v zákoně o ochraně přírody a krajiny, nejednalo se o nesprávný
úřední postup. Nebude tedy možné požadovat náhradu dle zákona o odpovědnosti za škodu
způsobenou při výkonu veřejné moci.
V dané situaci se však nabízí jiné možnosti postupu. Možnost jejich uplatnění záleží především na tom,
zda jste byli účastníky správního řízení, které v dané věci proběhlo.
1. Pokud jste byli účastníky řízení a zatím neuběhla patnáctidenní lhůta k odvolání (která počíná běžet
ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí oznámeno), doporučujeme se proti rozhodnutí
bezodkladně odvolat, a to přímo u příslušného krajského úřadu. Bližší postup a náležitosti odvolání
jsou upraveny ve správním řádu, a to konkrétně v § 81 a následujících.
2. Pokud jste byli účastníky řízení, avšak lhůta k odvolání již uběhla a rozhodnutí tak nabylo právní
moci, není již možné se odvolat. Zbývající možností je podat podnět k přezkumnému řízení ke
krajskému úřadu, a to postupem uvedeným v § 94 a následujících správního řádu. Vzhledem k tomu,
že v přezkumném řízení dochází výhradně k přezkumu souladu rozhodnutí s právními přepisy,
doporučujeme v podnětu vysvětlit důvody, pro které považujete povolení k těžbě za nezákonné.
Možnost podat podnět k přezkumu rozhodnutí Vám zůstává i v případě, že jste účastníky řízení nebyli.
V obou případech je však nutné poukázat na to, že podnět k přezkumu není pro správní orgán závazný
a zahájení přezkumu rozhodnutí a následné posouzení souladu rozhodnutí s právními předpisy je
zcela v rukou přezkumného orgánu.
3. Další možností je obrátit se s podnětem ke kontrole přímo na Českou inspekci životního prostředí.
Ta vykonává kontrolu ve věcech zvláště chráněných území a má mimo jiné oprávnění v případech
hrozící škody nařídit omezení či zastavení škodlivé činnosti, v tomto případě holosečné těžby v přírodní
rezervaci. V tomto podnětu opět doporučujeme zdůvodnit, v čem spatřujete nezákonnost probíhající
těžby. Také doporučujeme poukázat na důsledky těžby a uvést, jakým způsobem mohou představovat
ohrožení či poškození přírody v této přírodní rezervaci.
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Do budoucna především doporučujeme monitorovat jak fyzickou úřední desku, tak elektronickou
úřední desku na webových stránkách orgánů vedoucích řízení, do nichž chcete zasahovat. Je třeba vzít
v úvahu, že o řízeních probíhajících dle zákona o ochraně přírody a krajiny budete správními orgány
informováni pouze prostřednictvím úřední desky, a je proto klíčové situaci a průběh řízení aktivně
sledovat.
Dále upozorňujeme na to, že jako spolek, jehož hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny, máte
dle § 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny možnost stát se účastníkem všech řízení podle
tohoto zákona probíhajících. Je však nutné svou účast oznámit do osmi dnů ode dne, kdy příslušný
správní orgán na své úřední desce zahájení řízení oznámí. Doporučujeme této možnosti v budoucnu
využít ve všech řízeních, do kterých chcete zasahovat. Status účastníka Vás vybavuje mnohými
procesními právy, která Vám umožní se na průběhu a výsledku řízení podílet.
Zpracováno ke dni 6. června 2019
Právní poradna Frank Bold radí v případech, kdy je dotčen veřejný zájem, a to zejména v otázkách
životního
prostředí,
boje
proti
korupci
a
nezákonného
postupu
úředníků.
Podrobnější informace o tom, jak poradna funguje, si můžete přečíst ZDE.

Podpořte svým darem Poradnu
Práce našich právních poradců je možná i díky Vaší podpoře. Pomozte svým finančním darem
zachovat kvalitní bezplatné právní poradenství. Pro zaslání daru můžete využít dárcovský formulář.
Děkujeme.

Další tipy
Poradna Frank Bold průběžně zpracovává právní manuály k oblastem, na které se často ptáte.
Mohlo by Vás zajímat také:
Účast spolku v řízeních.
dostupné z: https://frankbold.org/poradna/kategorie/obcanska-sdruzeni-zalozeni-fungovanicinnost/rada/ucast-v-rizenich-podle-zvlastnic
Úřední deska - fakta a doporučení
dostupné z: https://frankbold.org/poradna/kategorie/spravni-rad-a-spravni-rizeni/rada/uredni-deskafakta-a-doporuceni

Nabízíme Vám
Naším cílem je podporovat lidi, kteří se aktivně zajímají o dění kolem sebe – Občany 2.0. Nabízíme jim
proto služby nad rámec bezplatného právního poradenství. Z Vašeho dotazu jsme nabyli dojmu, že
právě Vy do kategorie Občan 2.0 patříte, neboť se aktivně zajímáte o dění ve svém okolí a informujete
o něm ostatní občany.
Staňte se proto i Vy Občanem 2.0 a připojte se tak ke stovkám Občanů 2.0 z celé České republiky, kteří
se různým způsobem a podle svých možností zapojují do veřejného života.
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