
Směrnice k účasti ČSOP ve správních řízeních 

(Směrnice byla schválena ÚVR ČSOP dne 3. 4. 1998 na zasedání ve Spáleném Poříčí, změněna Ústřední 

výkonnou radou ČSOP dne 5. 6. 2010 a 22. 10. 2016). 

 

§ 1  

1. Směrnice „O účasti ČSOP ve správních řízeních“ vykládá § 3, odst. 2) třetí odrážka Stanov ČSOP. 

Upravuje věcnou a místní příslušnost jednotlivých organizačních složek ČSOP pro požadování informací 

a účast ve správních řízeních  podle § 70, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění 

pozdějších předpisů.      

 

§ 2 Základní místní příslušnost organizačních složek  

1. Každá základní organizace ČSOP (dále jen ZO) získává svou registrací automaticky působnost pro 

požadování informací a účast ve správních řízeních  podle § 70, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen působnost)  na celém správním území obce, v 

jejímž správním území má sídlo.    

2. Územní složky vzniklé sdružením ZO mohou uplatňovat svou působnost na území celé místně 

příslušné územně správní jednotky pouze pokud jsou ustaveny podle § 14, odst. 2 stanov Svazu.   

3. Jiné než v § 2, odst. 2 této směrnice uvedené územní složky a zájmové složky mohou uplatňovat svou 

působnost pouze na celku správních území sdružených ZO.  

4. Ostatní složky ČSOP nemající právní subjektivitu nemohou působnost uplatňovat.  

  

§ 3 Širší místní příslušnost organizačních složek  

1. ZO může v odůvodněných případech (má-li sídlo mimo své zájmové území, má-li mnoho členů z větší 

oblasti) požádat o širší místní příslušnost (než je základní) a to v jasně (po správních hranicích) 

vymezeném území. Širší působnost se registruje podle § 4 této směrnice ÚVR ČSOP.    

2. Územní a zájmová složka (viz § 2, odst. 2 a 3.) může v odůvodněných případech požádat o širší místní 

příslušnost (než je základní). Širší působnost registruje podle § 4 této směrnice ÚVR ČSOP.  

  

§ 4 Registrace místní příslušnosti  

1. Registrace místní příslušnosti jednotlivých organizačních složek svazu se provádí každoročně 

současně s registrací těchto složek ve smyslu stanov ČSOP.  

2. Platná a registrovaná územní příslušnost bude jasně vyznačena v registračním listu organizační 

složky.  

  

§ 5 Právní výpomoc, poradenství, spolupráce  

1. ÚVR ČSOP prostřednictvím Kanceláře ÚVR ČSOP, Předsednictva ÚVR ČSOP a odborných komisí 

poskytuje v závažných případech (správní orgány odmítají informovat ZO, velmi složité případy apod.) 

právní výpomoc a poradenství.  



2. ÚVR ČSOP organizuje vzdělávací školení o postupu ve správních řízeních   

3. ÚVR ČSOP vydává metodické příručky pro účast ve správních řízeních.  

4. ÚVR ČSOP vede aktuální registr působností jednotlivých organizačních složek svazu   

5. Všechny organizační složky svazu, zejména při překrývání své působnosti, spolu maximálně 

spolupracují.  

  

§ 6 Disciplinární opatření   

1. Předsednictvo ÚVR ČSOP prošetřuje stížnosti na zneužívání § 70 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny jednotlivými organizačními strukturami ČSOP  

2. Zjištěné významné nedostatky mohou být důvodem pro nepřiznání či odebrání širší místní 

příslušnosti.   

3. Vystupování ve správních řízeních v rozporu s posláním Svazu a závažné zneužívání pravomoci být 

účastníkem správních řízení bude považováno za hrubé porušování stanov Svazu (ve smyslu § 13, odst. 

14 resp.  § 14, odst. 5 Stanov ČSOP).  

  

§ 7 Ustanovení přechodná a závěrečná  

1. Tato směrnice nabyla účinnosti 1. 1. 1999  

 


