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Komentář ke vzoru: Oznámení opomenutého 
účastníka o účastenství v řízení dle ZOPK spojené s 
odvoláním 

Aktualizováno k 17. 06. 2021 

Pro jakou situaci je vzor vhodný 

Vzor využijí spolky, jejichž hlavním posláním podle jejich stanov je ochrana přírody a 

krajiny, a které v souladu s ustanovením § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny (ZOPK) požádaly příslušný správní úřad, aby je informoval o 

zahajovaných správních řízeních v této oblasti (k tomu vzor žádosti o informování o 

zahajovaných řízeních), ale on je neinformoval. Pokud správní úřad opomenul váš 

spolek informovat a rozhodl ve věci bez vašeho vědomí, můžete se bránit 

prostřednictvím oznámení o účastenství v řízení spojeným s odvoláním proti 

rozhodnutí úřadu. 

Oznámení spojené s odvoláním je třeba podat do 30 dnů ode dne, kdy jste se o 

vydání rozhodnutí dozvěděli, avšak nejpozději do 1 roku ode dne, kdy bylo 

rozhodnutí oznámeno poslednímu účastníkovi, kterému ho úřad oznámil.  

Jaké části vzoru přizpůsobit 

- Podatel 

o Vyplňte požadované údaje o spolku. 

- Adresát 

o Své podání adresujte nejbližšímu nadřízenému správnímu orgánu 

úřadu, který Vám nezaslal oznámení o zahájení řízení a rozhodl ve 

věci bez Vašeho vědomí.  

o Nadřízený orgán můžete nalézt zde: 

https://www.statnisprava.cz/rstsp/redakce.nsf/i/home 

- Místo a datum podpisu 

- Název podání 

o Specifikujte rozhodnutí, proti kterému podáváte odvolání – kdo ho 

vydal, kdy a jaké má číslo jednací. 

- Úvod 

o V části podání označené I. doplňte údaje v hranatých závorkách – tj. 

název spolku, datum podání žádosti, název úřadu, datum vydání 

rozhodnutí úřadu, název rozhodnutí a jaké má číslo jednací. 

- Část II. - Oznámení opomenutého účastníka o účastenství v řízení 

o V této části naleznete vzorový příklad odůvodnění k neoznámení 

řízení o kácení dřevin. Vzor je nicméně možné použít i na jiný typ 

řízení. 

o Pokud se vzor zcela shoduje s Vaší situací, do hranatých závorek opět 

doplňte všechny požadované údaje. 

o Každý případ je individuální, a proto je možné, že tato část nebude ve 

všech bodech odpovídat Vaší situaci. V takovém případě text upravte 

https://frankbold.org/poradna/spravni-rizeni/ucastnici-spravniho-rizeni/spolky-ve-spravnim-rizeni/vzor/zadost-o-informovani-o-zahajovanych-rizenich
https://frankbold.org/poradna/spravni-rizeni/ucastnici-spravniho-rizeni/spolky-ve-spravnim-rizeni/vzor/zadost-o-informovani-o-zahajovanych-rizenich
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tak, aby obsahoval všechny podstatné skutečnosti, a nezapomeňte 

pak tyto skutečnosti doložit přiloženými důkazy, např. kopií podané 

žádosti o informování o zamýšlených zásazích a zahajovaných 

řízeních dle § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. 

- Část III. - Odvolání opomenutého účastníka proti rozhodnutí 

o V části odůvodnění uveďte všechny skutečnosti, na jejichž základě se 

domníváte, že rozhodnutí správního orgánu v prvním stupni je 

v rozporu s právními předpisy, a svá tvrzení se pokuste doložit 

důkazy. 

- Část IV - Závěr 

o V této části podání označené IV. shrnujeme, co od nadřízeného 

správního orgánu požadujeme. Opět doplňte všechny požadované 

informace v hranatých závorkách. 

- Jméno, příjmení a podpis 

o Vyplňte své jméno, příjmení a funkci ve spolku, název spolku, příp. 

razítko spolku a podání podepište. 

o Za spolek může ze zákona jednat jeho statutární orgán, předseda 

nebo člen výboru. Podrobnější úprava toho, kdo je za Váš spolek jako 

statutární orgán oprávněn jednat (jestli např. za spolek může jednat 

každý člen výboru samostatně nebo musí jednat alespoň dva) je 

uveden ve stanovách spolku.  

o Pokud by za spolek podávala žádost jiná osoba, musela by jednat na 

základě plné moci. Plná moc zmocňující tuto osobu k podání žádosti 

by pak musela být přílohou žádosti. 

- Přílohy 

o Uvedené přílohy slouží pouze jako příklad. K podání byste měli 

přiložit všechny dokumenty, které v textu zmiňujete na podporu 

svých tvrzení (tj. listinné důkazy). 

Kde nalézt další informace 

Podrobnější informace k tématu opomenutých účastníků ve správním řízení najdete 

v našich manuálech: 

- Neinformování o zahájeném správním řízení podle §70: 

https://frankbold.org/poradna/kategorie/spravni-rad-a-spravni-

rizeni/rada/neinformovani-o-zahajenem-spravnim-rizeni-podle- 

- Důsledky opomenutí účastníků: 

https://frankbold.org/poradna/kategorie/spravni-rad-spravni-

rizeni/dotaz/dusledky-opomenuti-ucastniku 

Další relevantní vzory: 

- Žádost o informování o zahajovaných řízeních: 

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 

https://frankbold.org/poradna/kategorie/spravni-rad-a-spravni-rizeni/rada/neinformovani-o-zahajenem-spravnim-rizeni-podle-
https://frankbold.org/poradna/kategorie/spravni-rad-a-spravni-rizeni/rada/neinformovani-o-zahajenem-spravnim-rizeni-podle-
https://frankbold.org/poradna/kategorie/spravni-rad-spravni-rizeni/dotaz/dusledky-opomenuti-ucastniku
https://frankbold.org/poradna/kategorie/spravni-rad-spravni-rizeni/dotaz/dusledky-opomenuti-ucastniku
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
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Na co nezapomenout 

- Podání podat včas – tj. do osmi dnů od té doby, co se spolek o 

rozhodnutí dozvěděl 

- Pro odvolání sice platí lhůta 30 dnů, ale pro oznámení účastenství 

pouze 8 dnů od daného okamžiku. Zároveň je potřeba oznámení 

učinit nejpozději společně s odvoláním. 
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Jak pracovat se vzorem? 

Vzor můžete využít třemi způsoby: 

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. 

 

 

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

darem prostřednictvím našeho dárcovského formuláře. 

http://frankbold.org/podporte-nas

