Komentář ke vzoru: Oznámení opomenutého
účastníka řízení o účastenství v řízení spojené
s odvoláním
Aktualizováno k 06. 03. 2019

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. Pokud správní úřad opomenul
takový spolek informovat a rozhodl ve věci bez jeho vědomí, může se spolek bránit
s využitím tohoto vzoru a podat tak Oznámení o účastenství v řízení spojené
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.

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. 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 na jiný typ
řízení.
o Pokud se 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
tak, aby obsahoval všechny podstatné skutečnosti, a nezapomeňte
pak tyto skutečnosti doložit přiloženými důkazy, např. kopií podané
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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.
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-spravnirizeni/rada/neinformovani-o-zahajenem-spravnim-rizeni-podle- Důsledky opomenutí účastníků:
https://frankbold.org/poradna/kategorie/spravni-rad-spravnirizeni/dotaz/dusledky-opomenuti-ucastniku

Na co nezapomenout
-

-

Podání podat včas – tj. do osmi dnů od té doby, co se spolek o
rozhodnutí dozvěděl (pro odvolání platí lhůta 30 dnů a pro
oznámení účastenství pouze 8 dnů od daného okamžiku a
zároveň je potřeba oznámení učinit nejpozději společně
s odvoláním)
Podpis a přílohy
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