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

k informacím 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 23. února 2021 Vaši žádost 

o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů týkající se poskytnutí stanoviska legislativního odboru MŽP ze dne 

8. 10. 2007, č.j. 67069/ENV/07, 3720/410/07 k závazným stanoviskům a k zásahům do přírody.   

 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

V příloze Vám posíláme předmětné stanovisko.  

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Příloha 

dle textu 

 

Bc. Petra Roubíčková 

vedoucí oddělení tiskového a PR 

podepsáno elektronicky 
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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

Mgr. Libor  D V O Ř Á K  

ředitel  odboru legislativního 

Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

Tel: 267 122 889; Fax: 267 311 596 

 

 

         

 

 

V Praze dne      . října 2007 

                              Č.j.: 67069/ENV/07, 3720/410/07 

                                                                                               Vyřizuje: Mgr. Nedomová 

 

 

 

Vážený pane inženýre, 

 

 

 obdrželi jsme Váš dopis (Vaše Zn. ŽP/11910/07) se žádostí o výklad ustanovení § 70 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“). Po konzultaci s odborem řízení státní správy k Vaší žádosti uvádíme následující: 

 

Zákon v ustanovení § 70 odst. 2 výslovně stanoví, že občanské sdružení, jehož hlavním cílem 

je ochrana přírody a krajiny, pokud má právní subjektivitu, může u orgánů státní správy 

požadovat, aby bylo předem informováno vedle zahajovaných správních řízeních, také o 

všech zamýšlených zásazích, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. 

 

Takovým zamýšleným zásahem, podle ustanovení § 70 odst. 2 zákona, je nepochybně i 

záměr, k němuž je vydáváno závazné stanovisko podle zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Zákon přímo a výslovně nestanoví v jaké fázi má být občanské sdružení o zamýšleném 

zásahu informováno. Nicméně v souladu se zásadou dobré správy a s ohledem na smysl 

zákona, který mimo jiné v § 70 odst. 2 říká, že občanská sdružení mají být informována 

předem, je vhodné, aby bylo občanské sdružení informováno na počátku řízení o vydání 

závazného stanoviska, nejlépe bezodkladně poté, co se orgán ochrany přírody o zamýšleném 

zásahu dozví. 

 

Občanská sdružení nejsou účastníky řízení o vydání závazného stanoviska, neboť toto řízení 

žádné účastníky nemá. Každý však může orgánu ochrany přírody zaslat své vyjádření 

k danému zásahu. Orgán není tímto vyjádřením vázán a nemusí se s ním nijak vypořádat, ale 

vyjádření občanského sdružení může často přispět ke zjištění skutečného stavu věci a může 

být i přínosem pro řádné posouzení případu. 

 

Pokud jde o možnost použití zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním 

prostředí, jsme toho názoru, že ustanovení § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny je 

speciálním ustanovením ve vztahu k obecnému režimu poskytování informací. Nasvědčuje 

tomu i skutečnost, že zákonem č. 123/1998 Sb. došlo k výslovnému zrušení § 72 zákona o 

ochraně přírody a krajiny v tehdy platném znění, který upravoval právo na informace 



v ochraně přírody a krajiny, ale úprava informování o zamýšlených zásazích v zákoně zůstala 

až do současnosti. 

 

V souladu se zásadou prevence v právu životního prostředí je cílem úpravy obsažené 

v zákoně o ochraně přírody a krajiny, aby orgán ochrany přírody poskytnul informace 

předem, a to o zásahu, který se plánuje a občanské sdružení o něm pravděpodobně dosud 

neví. Nelze tedy po občanském sdružení požadovat, aby svou žádost o informace o 

zamýšlených zásazích konkretizovalo na zásah, o kterém neví. Nárok na informace o 

zamýšlených zásazích je dán splněním podmínek stanovených zákonem, mimo jiné tedy i 

podáním žádosti, u níž se nevyžaduje detailní konkretizace. 

 

Naproti tomu jsme toho názoru, že režim zákona č. 123/1998 Sb. lze aplikovat v případě, že 

by občanské sdružení chtělo být informováno o závazném stanovisku, které bylo o 

zamýšleném zásahu vydáno. Takovou žádost by pak bylo možné konkretizovat a orgán 

ochrany přírody by občanské sdružení informoval již individuálně, na základě konkretizované 

žádosti a pouze v případě, že by byla podána.    

 

Jsme také toho názoru, že poskytování informací o zamýšlených zásazích tak, jak je nastíněno 

výše, nepřinese ani Vámi namítanou větší administrativní zátěž, protože mnohá současná 

řízení o vydání závazného stanoviska byla v minulosti formálním správním řízením. 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vědomí: Odbor řízení státní správy 

 

 

Vážený pan 

Ing. Václav Liška 

Odbor životního prostředí 

Krajský úřad Plzeňského kraje 

Škroupova 18 

306 13 

Plzeň 


