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Komentář ke vzoru: Oznámení o účastenství 
v navazujícím řízení  

Aktualizováno k 17. 06. 2021 

Pro jakou situaci je vzor vhodný 

Vzor využijete pro přihlášení se do navazujícího územního řízení o umístění záměru, 

který podléhá posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí (EIA). Vzor můžete využít i v jiných typech navazujících řízení (např. ve 

stavebním řízení a jiných navazujících řízeních1) podle tohoto zákona, pokud upravíte 

název řízení. Podáním tohoto oznámení se stanete účastníkem daného navazujícího 

řízení. S oznámením účastenství můžete spojit i další podání, např. rovnou můžete 

podat námitky k danému stavebnímu záměru. 

 

Pokud se chcete účastnit správního řízení vedeného dle zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny (ZOPK), kterému nepředcházela EIA, můžete využít naše 

vzory žádosti o informování o zahajovaných řízeních, oznámení o účastenství v řízení 

dle ZOPK a oznámení o účastenství v řízení spojené s odvoláním. 

 

Abyste se stali účastníkem navazujícího řízení, musíte doložit, že předmětem vaší 

činnosti je ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví a vaší hlavní činností 

není podnikání nebo jiná výdělečná činnost. Zároveň musíte prokázat, že váš spolek 

vznikl alespoň 3 roky před dnem zveřejnění oznámení o zahájení navazujícího řízení, 

a to výpisem ze spolkového rejstříku. Pokud poslední zmíněnou podmínku 

nesplňujete, musíte předložit podpisovou listinu s podpisy alespoň 200 

podporovatelů. 

Jaké části vzoru přizpůsobit 

- Podatel 

o Vyplňte požadované údaje. 

- Adresát 

o Vyplňte údaje adresáta. Bude se jednat o úřad, který zveřejnil 

oznámení o zahájení navazujícího řízení. 

- Místo a datum vyhotovení oznámení o účastenství 

- Specifikace řízení 

o V prvním odstavci oznámení vyplňte název příslušného úřadu, datum, 

kdy úřad zveřejnil oznámení o zahájení navazujícího řízení, a číslo 

jednací tohoto oznámení, identifikaci stavebního záměru.  

o Všechny tyto informace naleznete na oznámení o zahájení 

navazujícího řízení. 

 
1 Navazujícími řízení jsou: územní řízení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, 

opakované stavební řízení, řízení o dodatečném povolení stavby, řízení o povolení hornické 

činnosti, řízení o stanovení dobývacího prostoru, řízení o povolení činnosti prováděné 

hornickým způsobem, řízení o povolení nakládání s povrchovými a podzemními vodami, řízení 

o vydání integrovaného povolení, řízení o vydání povolení provozu stacionárního zdroje, řízení 

o vydání souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu 

odpadů, a další řízení uvedená v § 3 písm. g) zákona o EIA. 

https://frankbold.org/poradna/vzor/zadost-o-informovani-o-zahajovanych-rizenich
https://frankbold.org/poradna/zivotni-prostredi/ucast-verejnosti/ucast-v-rizenich/vzor/prihlaseni-spolku-do-rizeni-dle-zakona-o-ochrane-prirody-a-kraj
https://frankbold.org/poradna/zivotni-prostredi/ucast-verejnosti/ucast-v-rizenich/vzor/prihlaseni-spolku-do-rizeni-dle-zakona-o-ochrane-prirody-a-kraj
https://frankbold.org/poradna/spravni-rizeni/ucastnici-spravniho-rizeni/spolky-ve-spravnim-rizeni/vzor/prihlaseni-spolku-do-rizeni-o-nemz-nebyl-inform
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-100#p3-1-g
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- Jméno, příjmení a podpis 

o Uveďte také svou funkci a název spolku, příp. razítko spolku. 

Oznámení by za spolek měl podávat statutární orgán. 

- Přílohy 

o Podle toho, zda jste spolek starší 3 let nebo mladší 3 let, vyberte 

vhodnou přílohu. Spolky starší 3 let přiloží výpis ze spolkového 

rejstříku. Spolky mladší 3 let přiloží podpisovou listinu. 

o Výpis ze spolkového rejstříku s i můžete obstarat zde: 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik 

 

Kde nalézt další informace 

Další informace o tom, jak a proč se přihlásit do navazujícího řízení, naleznete zde: 

- Kterých řízení se může váš spolek účastnit: 

https://frankbold.org/poradna/spravni-rizeni/ucastnici-spravniho-

rizeni/spolky-ve-spravnim-rizeni/rada/kterych-rizeni-se-muze-vas-spolek-

ucastnit 

- Jak dosáhnout zrušení stanoviska EIA: https://frankbold.org/poradna/zivotni-

prostredi/zamery-ovlivnujici-zivotni-prostredi/eia/rada/jak-dosahnout-

zruseni-stanoviska-eia 

Relevantní vzory: 

- vzor podpisové listiny: 

https://frankbold.org/sites/default/files/podpisova_listina_pro_navazujici_rize

ni_eia.doc 

- Žádost o informování o zahajovaných řízeních dle ZOPK: 

https://frankbold.org/poradna/vzor/zadost-o-informovani-o-zahajovanych-

rizenich 

- Oznámení o účastenství v řízení dle ZOPK: 

https://frankbold.org/poradna/zivotni-prostredi/ucast-verejnosti/ucast-v-

rizenich/vzor/prihlaseni-spolku-do-rizeni-dle-zakona-o-ochrane-prirody-a-kraj 

- Oznámení opomenutého účastníka o účastenství v řízení dle ZOPK spojené 

s odvoláním proti rozhodnutí úřadu: https://frankbold.org/poradna/spravni-

rizeni/ucastnici-spravniho-rizeni/spolky-ve-spravnim-rizeni/vzor/prihlaseni-

spolku-do-rizeni-o-nemz-nebyl-inform 

 

 
Na co nezapomenout 

- Oznámení podat včas, tj. ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění 

oznámení o zahájení řízení úřadem.  Oznámeno je zpravidla na 

úřední desce. K později podanému oznámení nebude brán zřetel. 

- Přiložit všechny relevantní přílohy 

 

 

Jak pracovat se vzorem? 

Vzor můžete využít třemi způsoby: 

https://frankbold.org/poradna/spravni-rizeni/ucastnici-spravniho-rizeni/spolky-ve-spravnim-rizeni/rada/kterych-rizeni-se-muze-vas-spolek-ucastnit
https://frankbold.org/poradna/spravni-rizeni/ucastnici-spravniho-rizeni/spolky-ve-spravnim-rizeni/rada/kterych-rizeni-se-muze-vas-spolek-ucastnit
https://frankbold.org/poradna/spravni-rizeni/ucastnici-spravniho-rizeni/spolky-ve-spravnim-rizeni/rada/kterych-rizeni-se-muze-vas-spolek-ucastnit
https://frankbold.org/sites/default/files/podpisova_listina_pro_navazujici_rizeni_eia.doc
https://frankbold.org/sites/default/files/podpisova_listina_pro_navazujici_rizeni_eia.doc
https://frankbold.org/poradna/vzor/zadost-o-informovani-o-zahajovanych-rizenich
https://frankbold.org/poradna/vzor/zadost-o-informovani-o-zahajovanych-rizenich
https://frankbold.org/poradna/zivotni-prostredi/ucast-verejnosti/ucast-v-rizenich/vzor/prihlaseni-spolku-do-rizeni-dle-zakona-o-ochrane-prirody-a-kraj
https://frankbold.org/poradna/zivotni-prostredi/ucast-verejnosti/ucast-v-rizenich/vzor/prihlaseni-spolku-do-rizeni-dle-zakona-o-ochrane-prirody-a-kraj
https://frankbold.org/poradna/spravni-rizeni/ucastnici-spravniho-rizeni/spolky-ve-spravnim-rizeni/vzor/prihlaseni-spolku-do-rizeni-o-nemz-nebyl-inform
https://frankbold.org/poradna/spravni-rizeni/ucastnici-spravniho-rizeni/spolky-ve-spravnim-rizeni/vzor/prihlaseni-spolku-do-rizeni-o-nemz-nebyl-inform
https://frankbold.org/poradna/spravni-rizeni/ucastnici-spravniho-rizeni/spolky-ve-spravnim-rizeni/vzor/prihlaseni-spolku-do-rizeni-o-nemz-nebyl-inform
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1) Prosté vyplnění formulářových polí a uložení ve formátu PDF. 

2) Odemčením úprav celého dokumentu a provedením libovolných úprav (heslo 

pro odemčení úprav: frankbold). 

3) Jako inspiraci pro sepsání dokumentu vlastního. 

 

Pokud budete mít ke vzoru a jeho použití jakékoli dotazy obraťte se na nás přes 

kontaktní formulář.  

Budeme rovněž rádi, pokud nám zašlete podněty na zlepšení našich vzorů budeme 

rádi, když nám dáte vědět na e-mail: servis@frankbold.org. 

 

 

Byl pro vás vzor užitečný? Pomozte nám vytvářet více takových svým finančním 

darem prostřednictvím našeho dárcovského formuláře. 

file:///C:/Users/Peťa/Downloads/Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App/All/xx
http://frankbold.org/podporte-nas

