
z právní praxe

Dle ZOPK se dřevinou rostou-
cí mimo les rozumí strom či 
keř rostoucí jednotlivě nebo 
ve skupině ve volné krajině 

a v sídelních útvarech na pozemcích mimo 
lesní půdní fond (dnes pozemky určené 
k plnění funkce lesa). Ochrana těchto dřevin 
pak má být zabezpečena prostřednictvím 
tří principů, a  to principu ochrany dřevin 
rostoucích mimo les, principu péče o  tyto 
dřeviny a potřeby povolení v případě jejich 
kácení. Právě povinnosti získání povolení ke 
kácení těchto dřevin se týká výše zmiňovaná 
novela.

Dle současné právní úpravy obsažené v ZOPK 
a  kácecí vyhlášce platí v  podstatě čtyři reži-
my, dle kterých lze pokácet dřevinu rostou-
cí mimo les. Jedná se o  tzv. „volný režim“ 
upravený v § 3 kácecí vyhlášky, ve kterém je 
možné kácet dřeviny, které (i) nemají obvod 
kmene více než 80 cm ve výšce 130 cm nad 
zemí, (ii) jedná se o plochu zapojených poros-
tů dřevin nepřesahující 40m2, (iii) jedná se 
o  porosty energetických dřevin nebo vánoč-
ních stromků, (iv) jedná se o ovocné dřeviny 
na pozemcích v  zastavěném území evido-
vaných v  katastru nemovitostí jako zahrada 
nebo zastavěná plocha a nádvoří.

Dále zná současná právní úprava i  „ozna-
movací“ režim, který dopadá na dřeviny, 
které nespadají do volného režimu, tedy 
mají např. obvod kmene více než 80  cm ve 
130 cm nad zemí. Tento režim lze ještě dále 
rozdělit na oznamování před provedením 
kácení a  oznamování po provedení kácení. 
Oznámení před provedením kácení je možné 
použít pouze v  případech vyjmenovaných 
v § 8 odst. 2 ZOPK, např. při údržbě břeho-
vých porostů prováděné při správě vodních 
toků či za účelem zajištění provozuschop-
nosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé 
a  bezpečné drážní dopravy. Toto oznámení 
musí být provedeno minimálně 15 dnů před 
provedením kácení a orgán ochrany přírody 
má možnost toto kácení pozastavit, omezit či 
zakázat. Oznámení po provedení kácení lze 
učinit pouze v případě, že stav dřeviny zřejmě 
a bezprostředně ohrožuje život či zdraví nebo 
hrozí škoda značného rozsahu.

Posledním režimem je povolovací režim, kdy 
orgán ochrany přírody a  krajiny (ve většině 
případů obecní úřad) v  rámci rozhodnutí 
povolí pokácení dřeviny rostoucí mimo les 
a  zároveň může uložit povinnost náhradní 
výsadby. Tento režim se uplatní v  případě, 
pokud kácení dřevin rostoucích mimo les 

nespadá do volného, ani do oznamovacího 
režimu.

Dosavadní právní úprava

Do března 2019 platilo, že do volného režimu 
kácení nespadaly dřeviny, které byly součástí 
významného krajinného prvku, ať již zapsané-
ho do seznamu významných krajinných prvků 
vedeného Agenturou ochrany přírody a krajiny 
nebo stanoveného ex lege, a  dřeviny, které 
byly součástí stromořadí. V  takovém případě 
muselo být k jejich pokácení uděleno povolení, 
i když se jednalo o dřeviny s obvodem kmene 
menším než 80 cm ve 130 cm nad zemí.

Jako slabina této úpravy se projevila zejmé-
na nedostatečná ochrana náhradní výsadby 
určené v  rozhodnutí o  povolení ke kácení. 
Ustanovení § 9 odst. 1 ZOPK totiž v  sobě 
sice obsahuje možnost orgánu ochrany pří-
rody nejen rozhodnout o  náhradní výsadbě 
a  případně i  o  povinnosti následné péče 
o  tuto náhradní výsadbu po dobu nezbytně 
nutnou, ale tato následná péče je dále limi-
tována zákonem na dobu maximálně 5  let. 
Přestože v  Metodické instrukci Ministerstva 
životního prostředí k  aplikaci § 8 a  9  ZOPK 
se vyskytuje doporučení, aby příslušné orgá-

Nenápadná novela „kácecí“ vyhlášky
V dubnu 2019 vstoupila v účinnost poměrně nenápadná novela vyhlášky č. 189/2013 Sb., 
o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (dále jen „kácecí vyhláška“), která provádí § 8 odst. 
3 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „ZOPK“). Přestože se novela 
kácecí vyhlášky může zdát na první pohled nedůležitou, má tato novela pro ochranu dřevin 
rostoucích mimo les zásadní význam.
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z právní praxe

ny určovaly dobu následné péče právě na 
pět let,1 i  laikovi je zřejmé, že většina dřevin 
není schopna v  rozmezí pěti let od vysazení 
dosáhnout obvodu kmene o rozměru 80 cm 
ve výšce 130 cm. Toto tak bylo často žadateli 
o  povolení ke kácení zneužíváno, když po 
uplynutí doby následné péče došlo k vykácení 
také náhradní výsadby ve volném režimu. 
Zvláště se tak stávalo, pokud byla náhradní 
výsadba nařízena na pozemku ve vlastnictví 
žadatele, např. developera, který následně 
plánoval rozšíření svého stavebního záměru 
na další část pozemku, kde mu právě pře-
kážela náhradní výsadba. Pokud se jednalo 
o  kreativního úředníka orgánu ochrany pří-
rody a  situace to dovolovala, mohl zabránit 
následnému vykácení mladých dřevin tím, 
že uložil žadateli náhradní výsadbu např. ve 
formě stromořadí. Tím se i „mladá“ náhradní 
výsadba dostala do povolovacího režimu dle 
§ 3 kácecí vyhlášky. Případně orgány ochrany 
přírody ukládaly žadatelům náhradní výsad-
bu na obecních pozemcích, kde dřevinám 
hrozilo menší nebezpečí jejich následného 
pokácení. Takto však často dochází k vysaze-
ní dřevin mimo dotčený pozemek a náhradní 
výsadba ztrácí svůj smysl a  účel, kterým 
je bezpochyby nahrazení ekologické újmy 
v  konkrétním místě. Navíc s  ohledem na 
institut správního uvážení, nedochází k  ulo-
žení náhradní výsadby vždy.

Nová právní úprava

Vyhláška č. 86/2019 Sb., která kácecí vyhláš-
ku novelizuje, ovšem mimo jiného (zejmé-

na zjednodušení náležitostí žádostí o vydání 
povolení či závazného stanoviska ke kácení 
dřevin podávaných v  souvislosti s  realizací 
záměrů, pro něž je stanoven zákonem účel 
vyvlastnění) vložila do § 3 kácecí vyhlášky 
na první pohled nenápadné sousloví ohled-
ně náhradní výsadby: „Povolení ke káce-
ní dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou 
součástí významného krajinného prvku 
[§ 3 odst. 1 písm. b) zákona], náhradní výsad-
by (§ 9 odst. 1 zákona) nebo stromořadí, 
se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje…“. 
Tímto se tak náhradní výsadba dostala na 
úroveň stromořadí či dřevin tvořících součást 
významného krajinného prvku a  nemělo by 
tak již být možné i  po uplynutí stanovené 
následné péče pokácet tyto dřeviny, aniž by 
došlo k posouzení oprávněnosti jejich poká-
cení v rámci správního řízení.

Závěr

Výše představenou nepatrnou novelu kácecí 
vyhlášky lze jistě považovat za vykročení 
správným směrem v  ochraně dřevin rostou-
cích mimo les a  ochraně přírody obecně. 
Bohužel se však jedná spíše o  kosmetickou 
úpravu v  rámci problematiky kácení, která 
může developerům spíše znepříjemnit jejich 
činnost, ale sama o  sobě zřejmě nezajis-
tí dostatečnou ochranu těchto dřevin. Stále 
totiž není vyřešena problematika správního 
uvážení orgánu ochrany přírody v této oblas-
ti, který vůbec nemusí náhradní výsadbu 
nařídit2 např. z důvodu nedostatku vhodných 
pozemků nebo pouze z  pohodlnost, a  ani 

1 Bod 8. 7. Metodické instrukce odboru obecné 
ochrany přírody a krajiny a odboru legisla-
tivního Ministerstva životního prostředí ve 
Věstníku MŽP č. 3/2017.

2 Na rozdíl od slovenského zákona č. 543/2002 
Z.z. o ochrane prírody a krajiny, který určuje 
náhradní výsadbu jako obligatorní.

Poznámky:

stále nejsou provedeny speciálním zákonem 
v ZOPK předpokládané odvody za pokácené 
dřeviny rostoucí mimo les. •
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