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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím  

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 6. 6. 2018 Vaši žádost 

o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů. Ve své žádosti požadujete poskytnout tyto informace: 

1) Odkaz na příslušnou a platnou vyhlášku pro rok 2017 – 2018 vydanou Ministerstvem 

životního prostředí, ke které je uváděn odkaz v zákoně č. 114/1992 Sb., u § 8 odst. 

č. (3) a odst. č. (5). 

2) Zda může orgán ochrany přírody dle § 75 tohoto zákona Městský úřad Bohumín 

odbor životního prostředí jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny 

samostatně rozhodovat na pozemku vlastníka Města Bohumín o kácení dřevin bez 

vědomí a účasti právnické osoby, která se podílí na ochraně přírody a krajiny dle 

§ 70 odst. 1,2 zákona č. 114/1992 Sb. 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad 1) Ustanovení § 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, je provedeno vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně 

dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb. 

Ad 2) Účast ekologického spolku při rozhodování o kácení dřevin rostoucích mimo les se 

odvíjí od skutečnosti, zda je kácení dřevin povolováno orgánem ochrany přírody 

v (samostatném) správním řízení o povolení kácení, nebo zda vydává orgán 

ochrany přírody závazné stanovisko ke kácení dřevin jako podklad pro některý 

z typů řízení podle stavebního zákona.  

 Vydává-li orgán ochrany přírody povolení ke kácení dřevin podle § 8 odst. 1 zákona 

č. 114/1992 Sb., je ekologický spolek oprávněn při splnění podmínek podle § 70 
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odst. 2 a 3 zákona č. 114/1992 Sb. se tohoto řízení účastnit se statusem 

plnoprávného účastníka řízení (§ 27 odst. 3 správního řádu). 

 S účinností od 1. 1. 2018 (nabytí účinnosti zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění 

stavební zákon a některé další zákony) je ke kácení dřevin pro účely stavebního 

záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na 

životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném 

územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí nezbytné 

závazné stanovisko orgánu ochrany přírody (§ 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb.). 

Závazné stanovisko je úkonem podle části čtvrté správního řádu, není vydáváno 

ve správním řízení a ekologické spolky nejsou účastníky procesu, v němž je 

závazné stanovisko vydáváno. Povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené 

náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, 

vydává stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí v územním řízení, 

v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním 

a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením 

vlivů na životní prostředí. Tedy orgánem povolujícím kácení dřevin je v tomto 

případě stavební úřad. 

 Zákon č. 225/2017 Sb. zároveň omezil změnou § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. 

možnost účasti "přihlášených" spolků pouze na správní řízení vedená podle zákona 

č. 114/1992 Sb. To ve svém důsledku znamená, že environmentálním spolkům bylo 

odňato právo účastnit se správních řízení v případech, kdy o záměru rozhodují jiné 

správní orgány než orgány ochrany přírody podle zákona č. 114/1992 Sb. 

(například právě stavební úřady) a kdy jde současně o záměry, jež se sice dotýkají 

zájmů ochrany přírody a krajiny, ale nepodléhají plnému posuzování vlivů na životní 

prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

 Změna § 70 zákona č. 114/1992 Sb., učiněná zákonem č. 225/2017 Sb., se 

nedotkla odstavce druhého § 70, z něhož vyplývá oprávnění ekologických spolků, 

aby na základě žádosti byly informovány o všech zamýšlených zásazích 

a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany 

přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona (s výjimkou řízení navazujících na 

proces EIA, kdy zákon č. 100/2001 Sb. obsahuje zvláštní úpravu účasti veřejnosti). 

Toto oprávnění spolků zůstalo beze změny zachováno a správní orgány vedoucí 

taková řízení (tj. nejen orgány ochrany přírody rozhodující podle ZOPK) jsou podle 

uvedeného ustanovení povinny informovat "přihlášený" spolek o zamýšleném 

zásahu i zahajovaném správním řízení, a to bez ohledu na to, že se tento nemůže 

v důsledku nové dikce § 70 odst. 3 ZOPK daného správního řízení účastnit jako 

plnoprávný účastník. 

 

S pozdravem 

Bc. Petra Roubíčková 
      vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR 

         podepsáno elektronicky 


