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Předmluva:

Pro naplnění účelné a efektivní ochrany jedné ze složek životního prostředí – dřevin1, v souladu 

se  zásadou  trvale  udržitelného  rozvoje,2 je  naprosto  nezbytné  (conditio  sine  qua  non)  výše 

uvedenou složku životního prostředí učinit předmětem právní ochrany (samozřejmě, že pro účelnou 

ochranu  jednotlivých  složek  životního  prostředí  je  nutné  vedle  právních  prostředků  efektivně 

využívat i některé další,  jako např. ekonomické prostředky, nicméně tyto prostředky neprávního 

charakteru  mohou  pouze  spolupůsobit,  resp.  doplňovat  právní  prostředky  charakteristické  svou 

závazností a vynutitelností). Domnívám se, že tato právní ochrana v porovnání s jinými složkami 

životního prostředí, resp. materiemi, dotýkajícími se ochrany životního prostředí (nejtypičtěji např. 

odpady, ale dovolím si tvrdit, že se jedná o naprostou většinu jednotlivých materií dotýkajících se 

ŽP) musí být v jistém ohledu na úrovni vnitrostátního práva "preciznější", a to z toho důvodu, že 

zde v podstatě neexistuje "záchranná brzda" v podobě mezinárodního práva, popř. práva ES, která 

by v jistém smyslu doplňovala, resp. dohlížela nad nedostatky vnitrostátní právní úpravy. Nelze 

konstatovat, že by mezinárodní právo, resp. právo ES předmětnou materii neupravovalo vůbec (za 

všechny lze jmenovat  např.  Evropskou úmluvu o krajině z  20.  října 2000 nebo v souvislosti  s 

lesními  dřevinami  nařízení  Komise  ES  č.  1602/2002  ze  dne  9.  září  2002,  kterým  se  stanoví 

prováděcí pravidla ke směrnici Rady 1999/105/ES, pokud jde o oprávnění členského státu zakázat 

prodej  specifického  reprodukčního  materiálu  lesních  dřevin  konečnému  spotřebiteli),  ale  v 

porovnání s jinými složkami životního prostředí je problematika ochrany dřevin na okraji zájmu 

výše  zmíněných  oblastí  práva.  Přestože  je  materie  lesních  dřevin  upravována  hned  několika 

nařízeními, a z tohoto pohledu by z  právně teoretického  hlediska bylo možno hovořit o přímém 

účinku těchto nařízení na vnitrostátní právo, lze uvedená nařízení v této souvislosti charakterizovat 

1 S ohledem na legislativní zkratku, zavedenou zákonodárcem v ust. § 3 odst. 1 písm. i) OchrPřKrZ, jsou prioritně 
dřeviny v této rigorozní  práci,  nazvané právní  úprava ochrany dřevin,  chápány ve smyslu  uvedené legislativní  
zkratky, tedy jako dřeviny rostoucí mimo les. Z uvedeného důvodu je naprosto logické, že ústředním tématem práce  
jsou dřeviny ve smyslu výše uvedeného ustanovení.  Na druhou stranu se domnívám, že nelze zcela opomenout 
materii, která se zabývá právní ochranou dřevin, kterou zákonodárce nejčastěji označuje pojmem lesní dřeviny (viz.  
např. § 2 písm. c) LesZ), uvědomíme-li si, že hlavním kritériem pro posouzení, zda-li se jedná o dřevinu ve smyslu 
legislativní zkratky nebo lesní dřevinu není hledisko druhové, ale územní. V další části této rigorozní práce hodlám  
vycházet z pojmů, zavedených zákonodárcem – pojmem dřevina rozumět dřevinu ve smyslu legislativní zkratky a 
lesní dřevinou strom či keř, rostoucí na pozemku určeném k plnění funkcí lesa ve smyslu ust. § 3 odst. 1 LesZ. Blíže 
o pojmu dřevina část 1 – Pojem dřevina a jeho výklad.

2 Zjednodušeně  řečeno  se  jedná  o  uvedení  hospodářského  pokroku  do  souladu  s  plnohodnotným  zachováním 
životního prostředí. V našem právním řádu je uvedená zásada  expressis verbis  zakotvena v ust. § 6 ŽivProstřZ. 
Stricto sensu se více než o zásadu jedná o obecný pojem, a proto nemá jedinou normativní definici. Zásadu lze  
charakterizovat také jako strategické propojení tří pilířů – ekonomického, environmentálního a sociálního. Blíže o 
této  problematice  viz.  např.  Kružíková  E.,  Petržílek  P.  -  Kodex  životního  prostředí  –  zdroj  polemik  i  nadějí, 
Ministerstvo životního prostředí, 2005, str. 152.
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jako velice "nestandardní". Spíše než o nařízeních lze v souvislosti s právní ochranou lesa na úrovni 

ES hovořit o metodických pokynech členským státům, navíc zmíněná nařízení jsou charakteristická, 

dle mého názoru, jistou restriktivní aplikovatelností z hlediska jejich přímého účinku v členských 

státech ES. V této souvislosti jistě stojí za zmínku nařízení č. 2152/2003 Evropského parlamentu a 

Rady  (ES)  č.  2152/2003  ze  dne  17.  listopadu  2003  o  monitorování  lesů  a  environmentálních 

interakcí ve Společenství (Forest Focus), které sice v čl. 3 písm. a) a b) zakotvuje klíčový pojem – 

"les",  včetně  jeho  vymezení,  ale  přímá  aplikovatelnost  tohoto  pojmu v  jednotlivých  členských 

státech  je  omezena  pouze  a  jedině  na  programy  vymezené  tímto  nařízením  -  viz.  Rozsudek 

Soudního dvora ze dne 22. dubna 2010 ve věci C – 82/09 (Dimos Agiou Nikolaou – Kritis vs. 

Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon). Právo ES, resp. mezinárodní právo může do jisté míry 

některé  nedostatky  vnitrostátních  právních  norem  eliminovat  (např.  prostřednictvím  vázanosti 

mezinárodních smluv nebo přímého účinku nařízení), ale samozřejmě jen v té oblasti  životního 

prostředí, která je objektem jeho zájmu. Žádná ze složek životního prostředí (s ohledem na jejich 

vzájemné vazby a souvislosti3) si za daného stavu nemůže dovolit neúplnou, mezerovitou právní 

úpravu, uvědomíme-li si navíc tu skutečnost, že v souvislosti s případným poškozením životního 

prostředí,  resp. jednotlivých složek životního prostředí je nutno často hovořit  o  ireversibilních, 

tedy nevratných změnách.

Na základě  výše uvedených skutečností  lze  tedy,  dle  mého názoru,  konstatovat,  aniž  bych 

upřednostňoval  některou  ze  složek  životního  prostředí,  že  právní  úprava  ochrany dřevin  a  její 

faktické naplňování na vnitrostátní úrovni by měla mít v jistém ohledu "privilegované postavení", 

s ohledem na deficit mezinárodněprávní ochrany a v zásadě rovnoprávné postavení jednotlivých 

složek  životního  prostředí.4 Skutečnost  jistého  opominutí  právní  ochrany  dřevin  na  úrovni 

mezinárodního práva,  a  s  tím související  nutná,  bezmezerovitá  vnitrostátní  právní  úprava,  byla 

jedním ze tří esenciálních impulzů výběru tématu mé rigorózní práce. 

3 Nejedná se  v  mé úvaze  o  nic  jiného,  než  o  realizaci  jednoho z  nejdůležitějších  současných  principů  v  právu  
životního prostředí – principu komplexní a integrované ochrany. Právě pro český právní řád - charakteristický z 
důvodů historických složkově orientovanou legislativou, pro kterou je někdy typické přenášení znečištění z jedné 
složky do  druhé,  resp.  ochrana  jedné  složky životního prostředí  na  úkor  jiné,  je  tento princip  velice  aktuální.  
Dřevinu je třeba chápat minimálně ve dvou  základních dimenzích – nejen jako individuální fenomén, ale také jako 
svérázný biotop se všemi živými organismy do biotopu patřícími, tedy např. včetně ohrožených druhů živočichů, 
rostlin  atd.  Z výše uvedeného lze konstatovat,  že  dřeviny nelze posuzovat jako izolovanou složku životního 
prostředí zakotvenou v ust. § 2 odst. 2 písm. d) OchrPřKrZ, ale úzce provázanou s některými dalšími složkami 
životního prostředí, které jsou předmětem ochrany, jako např. obecnou ochranou volně žijících živočichů a zvláštní 
ochranou těch druhů, které jsou vzácné či ohrožené v souladu s ust. § 2 odst. 2 písm. b) OchrPřKrZ. Blíže o této  
problematice je pojednáno v části 2.1. – Obecný význam dřevin. 

4 Domnívám se, že je samozřejmé, že některé složky životního prostředí (a na prvním místě dřeviny, které svým  
významem teoreticky nepřesahují úroveň státu) mezinárodní právo, resp. právo ES opomíjí. Výše uvedená úvaha 
není formulovaná jako výtka adresovaná ES, na druhou stranu se domnívám, že zákonodárce by měl reflektovat 
uvedenou koexistenci složek životního prostředí a deficit mezinárodněprávní ochrany. 
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Druhým a neméně závažným důvodem, který mě vedl k výběru tématu, je četnost, se kterou se 

ČIŽP (a tedy i já s ohledem na můj zaměstnanecký poměr k ČIŽP) setkává s problémem ochrany 

dřevin. Lze konstatovat, že se jedná o zdaleka nejčastější problém v činnosti ČIŽP v rámci všech 

inspekčních oddělení v horizontu několika let a pro futuro si nemyslím, že by došlo ohledně výše 

uvedené skutečnosti k převratným změnám.

Pro  právní  úpravu  ochrany dřevin  je  charakteristické  relativně  velké  množství  neurčitých 

právních pojmů5,  které  se  vyskytují  v  jednotlivých ustanoveních  zákonů,  popř.  podzákonných 

právních  předpisů,  upravujících  uvedenou  problematiku  (nelze  konstatovat,  že  by  se  v  oblasti 

životního prostředí jednalo o jev naprosto výjimečný, nicméně i tato skutečnost, která je částečně 

dána  tím,  že  uvedená  materie  je  interdisciplinárního  charakteru,  měla  vliv  na  mé  rozhodování 

ohledně výběru tématu). Domnívám se, že relativně vysoká četnost neurčitých právních pojmů (až 

na některé výjimky) není dána nedokonalostí zákonodárce, ale nutností vyplývajících ze specifik 

upravované materie. Zákonodárce úmyslně a zcela správně vytváří správním orgánům prostor, aby 

zhodnotily, u vědomí pružnosti a přizpůsobivosti státní správy na straně jedné a obtížné anticipace 

blíže nespecifikovaným situacím na straně druhé, zda na konkrétní -  ad hoc případ, lze aplikovat 

příslušný neurčitý právní pojem nebo nikoliv. Interdisciplinárnost a na druhou stranu presumovaná 

odbornost správního orgánu má za následek, že zákonodárce poskytuje správnímu orgánu jistou 

dávku  volní  autonomie,  která  však  není  svémocí.  Její  mantinely  jsou  zejména  dány  zásadou 

materiální rovnosti, jakož i judikaturou soudů, které se snaží některé neurčité právní pojmy blíže 

vykládat. Prioritním problémem, který v této souvislosti vzniká, je právě zmíněná  presumovaná 

odbornost správních orgánů. 

V  souvislosti  s  výběrem  předmětného  tématu  stojí  za  zmínku  i  jeho  značná 

"multidisciplinárnost",  jak  na  úrovni  jednotlivých  právních  odvětví  veřejného  i  soukromého 

práva,6 tak mezi jednotlivými vědními obory. Samozřejmě, že problematika právní ochrany dřevin 

zasahuje primárně do botaniky a některých dalších vědních oborů bezprostředně souvisejících s 

5 Jedná se např. o neurčitý právní pojem vegetační klid nebo veřejný zájem. Je však třeba konstatovat, že v mnoha  
případech se jedná o neurčité právní pojmy, které zdánlivě s problematikou ochrany dřevin nesouvisí, např. pojem 
údolní niva apod. 

6 Je samozřejmé,  že předmětná problematika je  prioritně upravována jednotlivými právními  odvětvími  veřejného 
práva  – právem životního prostředí,  ústavním právem,  správním právem nebo trestním právem,  což  vyplývá  z 
povahy předmětné materie. Na druhou stranu nelze opomíjet ani tu skutečnost, že předmět ochrany je v právním 
slova smyslu věcí (res), resp. součástí věci. Z výše uvedeného titulu je právní úprava dřevin předmětem zájmu i  
práva soukromého, zejména občanského práva,  popř.  obchodního práva (blíže viz.  4 – Soukromoprávní  úprava 
dřevin).
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dřevinami (např. arboristika). Předmětná materie ale bezprostředně souvisí i s některými dalšími 

disciplínami a vědními obory, zdánlivě s problematikou dřevin nesouvisejících, jako např. s historií 

v souvislosti s památnými stromy (blíže o této problematice viz. část 7.3. rigorózní práce – památné 

stromy).

Z  výše  uvedených  skutečností  lze  tedy  konstatovat,  že  právní  úprava  ochrany  dřevin  je 

"specifickou materií", která se v mnoha ohledech odlišuje od "běžných právních materií," a proto 

její bližší zkoumání a analýza je předmětem mého zájmu.
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1. Pojem dřevina a jeho právní výklad

Jestliže má být právní ochrana dřevin účelná, efektivní a právně konzistentní, je nezbytné, aby 

byla jasným a určitým způsobem vymezena věcná působnost předmětné materie. Samotný pojem - 

dřevina, je třeba na úrovni zákona definovat takovým způsobem, aby bylo zamezeno jakýmkoliv 

pochybnostem.  Případné nedostatky mohou vytvářet  prostor  pro  dezinterpretaci  pojmu,  která  v 

extrémních  případech  může  vést  k  zúžení  chráněné  materie,  a  tím i  ohrožení  jedné  ze  složek 

životního prostředí.

Současný pojem "dřevina" je definován na úrovni zákona - na rozdíl od dřívější koncepce7. Lze 

konstatovat,  že  se  jedná  o  smíšenou,  pozitivně  -  negativně  formulovanou  definici8 

interdisciplinárního charakteru9, opírající se o další složkový zákon10. Na rozdíl od některých jiných 

zákonodárcem formulovaných definičních pojmů se jedná o neúčelovou definici11, která se snaží 

vhodným  a  logickým  způsobem  zohlednit  tu  skutečnost,  že  je  zde  úzká  provázanost  právní 

problematiky  s  dalšími  vědeckými  obory.  Jedná  se  o  všeobecnou  definici  ve  smyslu  její 

aplikovatelnosti  na všechny dřeviny (plané i  kulturní)  s  výjimkou těch,  které  rostou na lesních 

pozemcích12 nebo o kterých to stanoví zákon.

7 Vyhláška č.  142/1980 Sb.,  kterou se stanoví podrobnosti  o ochraně stromů rostoucích mimo les,  o postupu při  
výjimečném povolování jejich kácení a o způsobu využití dřevní hmoty těchto stromů, definičně vymezovala ve  
svém ust. § 1 odst. 1 strom rostoucí mimo les. Za "nešťastné řešení" tak lze označit nejen systematické zařazení  
vymezení klíčového pojmu, ale i jeho samotné označení. Vzhledem k tomu, že zákonodárce mezi stromy rostoucí 
mimo les zařadil i keře, domnívám se,  že pojem strom rostoucí mimo les byl v jistém ohledu zavádějící.

8 V ust. § 3 odst. 1 písm. g) OchrPřKrZ je dřevinou označen strom či keř. Vedle toho však zákonodárce územně 
vymezuje,  že dřevina rostoucí mimo les je dřevina na pozemcích mimo lesní  fond. Zákonodárce tedy v tomto  
případě územně vymezuje z pozitivního pohledu de facto nikoliv dřevinu rostoucí mimo les, t. j. dřevinu ve smyslu 
legislativní zkratky, ale les, resp. lesní dřevinu samotnou.

9 V ust.  § 3  odst.  1  písm. g)  OchrPřKrZ se zákonodárce opírá o některé odborné pojmy převážně biologického 
charakteru – strom a keř. Součástí definice je i pojem úzce vázaný na stavební problematiku – sídelní útvar.

10 Zákon č. 61/1977 Sb, o lesích, který byl zrušen přijetím nového zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů (lesní zákon).

11 Jako přímo ilustrativní případ účelové definice může, dle mého názoru, sloužit definiční vymezení pojmu geneticky 
modifikovaného organismu, které je zakotveno v ust. § 2 písm. d) GMOZ ve spojení s bodem č. 1 přílohou č. 1 
uvedeného zákona. Jestliže právní pozitivní vymezení této definice je v podstatě v logickém souladu a koexistenci s 
biologií a dalšími vědními obory, zabývajícími se a priori uvedenou problematikou, rozpory nastávají v souvislosti s 
negativním vymezením - stanoví takové postupy, které nemohou, dle mínění zákonodárce, vést ke vzniku GMO de 
iure,  tedy  mimo  jiné  tzv.  vzdálená  hybridizace  nebo  šlechtění  pomocí  poškozování  DNA  zářením  nebo 
chemikáliemi,  tedy  postupy,  které  jsou  dle  názoru  některých  odborníků,  specializujících  se  na  uvedenou 
problematiku,  srovnatelné  z  hlediska  jejich  nepředvídatelnosti,  resp.  nebezpečnosti  pro  životní  prostředí,  popř. 
zdraví člověka s postupy, jenž zákonodárce vymezuje v pozitivním vymezení definice, a které činí zákonodárce 
předmětem ochrany právě z důvodu jejich potenciálního nebezpečí na člověka, popř. životní prostředí. Blíže o této 
problematice  viz  např.  Drobník  J.,  Ondřej  M.  -  Podklady pro  diskusi  o  novém znění  zákona o  GMO,  České  
Budějovice, září 2003, str. 3-4.

12 S ohledem na ust. § 2 odst. 1 OchrPřKrZ může panovat jistá pochybnost, zda-li uvedená definice zahrnuje nejen 
planě rostoucí dřeviny, ale i dřeviny ostatní. Domnívám se však, že naznačený výklad zakotvený v ust § 2 odst. 1 
OchrPřKrZ by byl "více než restriktivní" s ohledem na tu skutečnost, že uvedené ustanovení předpokládá péči o 
krajinné celky i vzhled krajiny. Navíc by restriktivní výklad ust. 2 odst. 1 OchrPřKrZ působil nelogicky ve vztahu k 
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Definice  dřeviny je  navíc rozhodná pro individualizaci  vlastnictví.  Pozemkem je  zde třeba 

rozumět pozemkovou parcelu,  vymezenou vlastnickými hranicemi,  která  je  specifikována svým 

číslem.  Dřevina  je  s  pozemkem trvale  spojena  prostřednictvím  kořenového  systému,  a  tedy  z 

právního  hlediska  tvoří  dřevina  v  tomto  stavu  (jejím  oddělením  by  došlo  k  jejímu  trvalému 

znehodnocení,  resp. jejímu zániku)  součást pozemku a sdílí  tak s pozemkem jeho vlastnický 

režim v souladu s ust. § 120 odst. 1 ObčZ. V této souvislosti je třeba si uvědomit, že uvedené 

ustanovení  zákona  je  kogentní  povahy  -  a  jako  takové  nepřipouští  žádnou  možnost  ohledně 

případné modifikace zákonné povahy dřevin. Jestliže je tedy pozemek v užívání někoho jiného než 

vlastníka,  nemůže se nic  změnit  na zákonné povaze dřevin (včetně povinností  vlastníků dřevin 

zakotvených např.  v ust.  § 7 odst.  2 OchrPřKrZ),  bez ohledu na skutečnost,  jde -  li  o užívání 

pozemku v souladu s právním řádem nebo v jeho rozporu. Za součást pozemku je třeba považovat i 

nezbytný  prostor  nad  povrchem a  pod  povrchem  pozemku  (tedy  např.  kořeny).  Je  všeobecně 

uznáváno, i když z žádného ustanovení zákona expressis verbis nevyplývá, že vlastnictví vlastníka 

pozemku sahá tak hluboko do nitra Země, kam až je schopen své vlastnictví reálně vykonávat, 

pokud přitom nenarazí  na  vlastnictví  někoho jiného,  typicky vlastnictví  k  výhradním ložiskům 

nerostů,  které  nejsou  na  rozdíl  od  dřevin  součástí  pozemků,  ale  samostatným  předmětem 

vlastnických  vztahů13.  Vlastníkem  dřeviny,  která  roste  na  pozemku,  je  tedy  vlastník  tohoto 

pozemku. Z výše uvedené skutečnosti  lze  a contrario  dovozovat,  že pod režim ochrany dřevin 

nespadají takové dřeviny, jejichž oddělením od pozemku nedojde ke znehodnocení dřeviny, jako 

např. dřevina rostoucí v mobilních kontejnerech14.

Je bohužel nutné také konstatovat, že v jistém ohledu je definice klíčového pojmu poplatná své 

době.  Opírá  se  o  termín  "lesní  půdní  fond",  tedy pojem,  který  není  v  současné  době součástí 

vnitrostátního právního řádu. Výše uvedený pojem, který byl zakotven v ust. § 2 zákona č. 61/1977 

Sb. o lesích, byl zrušen novým zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů  (lesní  zákon).  Důvodem pro  jeho  zrušení  byla  jeho  možná  zaměnitelnost  s  některými 

dalšími podobnými pojmy, zejména s pojmem "pozemkový fond"15.  Ačkoliv LesZ termín "lesní 

půdní fond" vůbec nezná a neoperuje s ním, nelze konstatovat, že by jej zrušil bez náhrady. Po 

obsahové  stránce  jej  plně  nahrazuje  pojem "pozemky  určené  k  plnění  funkcí  lesa"  (PUPFL), 

ust. § 7 odst.1 OchrPřKrZ., které předpokládá ochranu všech dřevin, včetně kulturních dřevin s výjimkou těch, které  
jsou předmětem speciální úpravy.

13 Damohorský M. -  Sborník z konference "Právo životního prostředí",  Právnická fakulta,  ediční  středisko,  2000,  
str.10.

14 Odlišně koncipuje vztah pozemku (PUPFL) a dřeviny na něm rostoucí (les) LesZ. Zmíněný  zákon připouští v ust. 
§ 33 odst. 3 LesZ, aby lesní porost měl jiného vlastníka, než pozemek na němž roste (ačkoliv je jinak jeho součástí).

15 Pojmy  "pozemkový fond"  a  "lesní  půdní  fond"  se  úzce  prolínaly  např.  v  zákoně  č.  229/1991  Sb.,  o  úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.
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zakotvený v ust. § 3 odst. 1 LesZ. Z čistě právního pohledu se domnívám, že není problémem odkaz 

zákonodárce na zákon, resp. pojem, který byl zrušen, jestliže byl nahrazen pojmem odlišným, který 

však  po  obsahové  stránce  v  zásadě  vymezuje  totožnou  věcnou  působnost.  Nicméně  je  třeba 

konstatovat, že problém více méně "formálního charakteru" - pro osobu právně erudovanou, může 

být neřešitelným problémem pro laickou veřejnost s případně možným sankčním následkem, za 

předpokladu chybné interpretace tohoto problému "formálního charakteru". Jednotlivá ustanovení 

zákona  by  měla  být  formulována  natolik  jasně  a  určitě,  aby  nevytvářela  jakékoliv  nebezpečí 

vadného  výkladu.  Jistá  nečitelnost  a  rozporuplnost  právních  pojmů  je  v  daném případě  navíc 

umocněna ustanovením § 2 odst. 3 KatZ, které upravuje z pohledu věcné působnosti v podstatě 

stejnou materii jako oba zmíněné pojmy – lesní půdní fond, resp. pozemky určené k plnění funkcí 

lesa, ale označuje ji dalším pojmem – lesní pozemky. V souvislosti s KatZ, zejména s ohledem na 

jeho prováděcí  předpis,16 operující  ve  své  příloze  č.  1  s  pojmem budovy postavené  na  lesním 

pozemku17, lze dokonce hovořit dle mého názoru o jisté nejednotnosti a neprovázanosti mezi výše 

uvedeným zákonem a LesZ (v souvislosti s problematikou a úrovní KatZ srovnej též 10.2. - Pojem 

les a jeho kategorizace).

Z výše uvedených skutečností se domnívám, že z pohledu  de lege ferenda by bylo nanejvýš 

vhodné a účelné, aby zákonodárce shodně ve všech třech zmíněných zákonech pracoval se stejným 

pojmem -  pozemky  určené  k  plnění  funkcí  lesa  (PUPFL),  a  případně  došlo  k  nápravě  mnou 

kritizované neprovázanosti mezi LesZ a KatZ.

Domnívám se, že jistým nedostatkem, v souvislosti s výše uvedenou definicí, je i ta skutečnost, 

že předmětem interpretačního zájmu zákonodárce nejsou interdisciplinární pojmy keř (frutices)18 

a strom (arbores)19, přestože jejich odlišení je naprosto klíčové (a v některých případech poměrně 

16 Vyhláška č. 26/2007 Sb. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o 
zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 
Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška).

17 Jedná se o pojem, který LesZ vůbec nezná. Blíže a nejednotnosti mezi LesZ a KatZ viz. Ilona Jančářová - Změny 
účelového určení pozemků ve vztahu k pozemkům určeným k plnění funkcí lesa in Damohorský M., Stejskal V. -  
Právní úprava ochrany lesa, Sborník z mezinárodní česko – polsko – slovenské konference Kašperské hory 2005,  
Univerzita Karlova v Praze, Praha 2005, str. 52 – 53.

18 Keře (frutices) podobně jako stromy vytvářejí extenzivní podzemní i nadzemní systém, ale nevytvářejí kmen. Blíže  
viz. Kolařík J. a kolektiv - Péče o dřeviny rostoucí mimo les 2 díl, ČSOP Vlašim 2005, str. 26-28. V souvislosti s 
citovanou definicí  je třeba upozornit  na tu skutečnost,  že se nejedná zdaleka o jedinou definici  keře ( frutices). 
Uvádím ji zde proto, jelikož se domnívám, že se jedná o jednu z nejvýstižnějších definic, navíc ve většině případů  
respektovanou (blíže viz. Poznámka pod čarou č. 19 - 21). 

19 Stromy (arbores) jsou vybaveny rozsáhlým, extenzivně rostoucím kořenovým systémem, který při půdním povrchu 
přechází  do  sevřeného,  prostorově  minimalizovaného  (intenzivního),  zřetelně  vytvořeného  kmene.  Blíže  viz.  
Kolařík J. a kolektiv - Péče o dřeviny rostoucí mimo les 2 díl, ČSOP Vlašim 2005, str. 26. Podobně jako v případě  
definice platící pro keře (frutices), platí i pro stromy, že se jedná pouze o jednu z definicí. Wikipedie mimo jiné 
uvádí,  že  přesnou  definici  pojmu  stromu  nebo  keře  není  možné  vymezit  kvůli  velké  diverzitě  rostlin  (viz.  
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obtížné20) pro případné určení rozsahu právní ochrany, resp. vzniku veřejnoprávní odpovědnosti. S 

ohledem  na  odbornou  literaturu  se  navíc  domnívám,  že  nepanuje  mezi  botanickými  experty 

jednotný  názor  ohledně  rozdílných  atributů  mezi  stromy  (arbores)  a  keři  (frutices).21 Tato 

skutečnost může za určitého předpokladu vytvářet právní nejistotu doléhající zejména na vlastníky 

předmětných dřevin.  Je  v  podstatě  pochopitelné,  že  vytýkaná "deficitní  materie"  nemůže být  z 

důvodů přehlednosti, a s tím souvisejícím limitovaným rozsahem zákona jeho součástí, ale myslím 

si,  že  podzákonný  právní  předpis  (v  konkrétním případě  vyhláška  č.  395/1992  Sb.,  kterou  se 

provádějí  některá  ustanovení  zákona  č.  114/1992  Sb.,  o  ochraně  přírody  a  krajiny,  ve  znění 

pozdějších  předpisů)  by uvedenou problematiku  de lege  ferenda,  s  ohledem na  výše  uvedenou 

právní (ne) jistotu, upravovat měl.

Za  jistý  deficit  z  pohledu  právní  jistoty  lze  označit  i  tu  skutečnost,  že  ačkoliv  je  právně 

relevantní rozlišování pojmu dřevina a skupina dřevin, a to z toho důvodu, že jednotlivé skutkové 

podstaty striktně rozlišují,  došlo-li  k pokácení  dřeviny nebo skupiny dřevin22 (navíc se  jedná o 

skutkové podstaty, které zákonodárce posuzuje z pohledu obecného nebezpečí na životní prostředí 

rozdílně  /v  případě  fyzických  osob/,  a  z  toho  důvodu  jsou  zákonná  rozpětí  peněžitých  pokut 

diferencovaná), zákonodárce se pojmem skupina dřevin nezabývá a ponechává tak výklad tohoto 

pojmu na judikatuře. V této souvislosti vznikají problémy zejména v případě kácení dřevin, které 

netvoří souvislý útvar23. Lze konstatovat, že chybějící výklad uvedeného pojmu není ojedinělým 

deficitem tohoto druhu v OchrPřKrZ. Domnívám se, že pojmy, se kterými zákon blíže pracuje, by 

měl blíže specifikovat (nejedná - li se o tzv. neurčité právní pojmy), umožňují - li různý výklad 

(závažným nedostatkem nejsou ani ty případy, kdy je pojem definován v jiném zákoně, ale existují i 

pojmy, které zákonodárce neřeší vůbec, jako např. "údolní niva" nebo mnou kritizovaná "skupina 

dřevin").  Tento  nedostatek  je  o  to  závažnější,  že  se  jedná  o  pojmy,  které  mohou  za  určitých 

předpokladů úzce souviset se správním trestáním, tedy oblastí  charakteristickou ingerencí státní 

http://cs.wikipedia.org/wiki/strom).
20 Problémy činí zejména ta situace, kdy převážně keřovitě rostoucí druhy mohou ve stáří na vhodném stanovišti 

dosáhnout stromovitého tvaru (např.  tis červený /  Taxus baccata/  nebo hloch obecný /Cratageus monogina/). 
Paušalizovat, zda-li se jedná o keř (frutices) nebo strom (arbores), s ohledem na jejich druh či výšku,  je taktéž 
vyloučeno (např. zimostráz obecný /Boxus sempervirens L./ nebo vrba šedivá /Salix alaeagnos scopoli/ mohou být 
stromy i keře /až 6 metrů vysoký/). Jako jistý hybrid lze označit i liány, které zákonodárce nezmiňuje vůbec, ačkoliv 
je liána dle názoru některých expertů samostatnou růstovou formou dřevin ( např. růže šípková /Rosa canina/ nebo 
kustovnice cizí /Licium barlarum/ ). Blíže viz. Kolařík J. - Péče o dřeviny rostoucí mimo les 1 díl, ČSOP Vlašim, 
2003, str. 28-29 a Bolliger M. a kol.: Keře, Ikar Praha, 1998, str. 198, 208. 

21  V této souvislosti stojí za srovnání např. Kolařík J. a kolektiv - Péče o dřeviny rostoucí mimo les 2 díl, ČSOP 
Vlašim 2005, str. 26-28 a Amann G. - Stromy a keře lesa, J. Streinberk Vimperk, 1997, str. 13.

22 Srovnej viz. ust. § 87 odst. 2 písm. e) OchrPřKrZ s ust. § 87 odst. 3 písm.d) OchPřKrZ.
23 Viz. rozsudek NSS, č. j. 7 As 6/2006 – 65 ze dne 29. 3. 2007, který judikuje, že skupinou dřevin je bez dalšího více 

pospolu  rostoucích  dřevin.  Tedy o  skupinu  dřevin  půjde  i  v  případě,  kdy stromy rostou  osamoceně  a  netvoří 
související útvar za předpokladu, že jde o více pospolu rostoucích dřevin.
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moci do subjektivních práv.  Patrně není třeba dodávat, že právě tato právní oblast by měla být 

charakteristická svou jasností a určitostí.

V této souvislosti nelze než opět de lege ferenda navrhnout odstranění deficitu nedefinovaných 

pojmů  relevantních  pro  efektivní  ochranu  dřevin  formou  jejich  jasné  a  určité  identifikace  v 

podzákonném právním předpise – vyhlášce č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

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

9



2. Význam dřevin 

Vzhledem k té skutečnosti, že pojem dřevin chápu a interpretuji v této rigorozní práci v souladu 

se zákonodárcem (viz. předmluva) - tedy jako dřevinu ve smyslu zákonodárné zkratky podle ust. § 

3 odst. 1 písm. i) OchrPřKrZ, zabývám se prioritně i analýzou významu dřevin, územně omezených 

ve smyslu výše uvedeného ustanovení. Významem lesa, resp. lesních dřevin se zabývám, s ohledem 

na výše uvedené skutečnosti, pouze okrajově v závěru této části rigorozní práce.

Význam dřevin je nutné vnímat ve dvou souvislostech.

1)  Význam dřevin  ve  všeobecném slova  smyslu,  tedy bez  ohledu  na  individuální  jedince 

vyskytující se mimo PUPFL.

2)  Význam  konkrétní,  individuálně  určené  dřeviny  nebo  skupiny  dřevin  v  určité  časové 

periodě.

2  .  1. Obecný význam dřevin   

Význam dřevin  ve  všeobecném slova  smyslu  je  souhrnem všech  významů,  které  dřeviny 

mohou nabývat. Z výše uvedeného významu může zákonodárce dovozovat,  zda-li je nutné,  aby 

dřeviny  byly  předmětem  právní  ochrany24. Lze  konstatovat,  že  právní  ochrana  dřevin  je 

projevem společenské reflexe mnohostranného významu ve všeobecném slova smyslu stromů i 

keřů rostoucích mimo les.

 

a)  mikroklimatická  funkce –  stromy,  popř.  keře  mají  schopnost  vyrovnávat  teplotní 

výkyvy a doplňovat vzdušnou vlhkost, která je typicky v městském prostředí nižší, než ve volné 

krajině.

b) hygienická funkce - stromy a keře jsou účinným filtrem škodlivých látek (zejména se 

jedná o oxid uhličitý/CO2/ a oxid dusíku/NOX/) emitovaných do ovzduší především automobilovou 

dopravou.

c) ekologická funkce – stromy a keře poskytují útočiště pro řadu druhů jiných organismů 

24 Tato úvaha je vedena a priori ohledně tzv. obecné ochrany dřevin. U zvláštní ochrany dřevin (územní, druhové i  
jejich hybridu – památných stromů) nebude patrně pochyb o nutnosti právní ochrany předmětných dřevin.
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včetně  zvláště  chráněných druhů.  Lze  tedy konstatovat,  že  dřeviny mohou sloužit  jako biotop. 

Rozhodování o případném pokácení dřevin může mít, z výše uvedených důvodů, zásadní dopad na 

biologickou rozmanitost předmětného biotopu. V této souvislosti je nutné zmínit jistý paradox – v 

mnoha případech roste význam ekologické funkce dřevin s jejich rostoucím stářím nebo dokonce v 

souvislosti s jejich úhynem. Na uvedený paradox alespoň částečně reaguje i samotný zákonodárce, 

pro  kterého  není  relevantní  právní  skutečností  pro  zánik  ochrany  konkrétní  dřeviny,  případně 

omezení její ochrany (ve smyslu důvodu pro pokácení dřeviny) pouze životnost dřeviny, ale i jiné 

významné ukazatele, které mohou zohlednit i funkce dřeviny odumřelé.25

.

d)  architektonická funkce – stromy i keře zvyšují atraktivitu měst a obcí, popř. náležitě 

zhodnocují tržní cenu nemovitostí.

e)  estetická  funkce –  vychází  z  jedinečné  krásy  stromů,  jejich  barev,  proměnlivostí  v 

závislosti  na ročním období atd.

Vedle výše jmenovaných funkcí lze uvést i některé další, jejichž význam jednoznačně vyplývá 

z  jejich označení,  a  proto nemusejí  být  předmětem podrobnějšího  výkladu -  funkce  rekreační, 

půdoochranná a s ní související vodohospodářská, krajinotvorná. 

Uvedený  výčet  funkcí  dřevin  není  zdaleka  výčtem  taxativním.  Domnívám  se,  že  podání 

naprosto vyčerpávajícího významu funkcí dřevin není - s ohledem na vzájemné vazby a souvislosti  

v přírodě se vyskytující možné, nehledě na tu skutečnost, že taxativní výčet není nutný ani účelný. 

Již z uvedeného, dílčího výčtu funkcí dřevin jednoznačně a bez pochybností vyplývá, že zvláštní i 

obecná  právní  ochrana  dřevin  je  v  dnešní  demokraticky se  vyvíjející  společnosti,  založené  na 

myšlenkách právního státu a tržního hospodářství, podmínkou conditio sine qua non.  

2.2. Individuální význam dřeviny, popřípadě skupiny dřevin 
 

Každý strom či keř je v jistém smyslu nenahraditelnou individualitou - fenoménem. Pouze a 

jedině  individuální  a  nikoliv  všeobecný význam dřeviny je  relevantní  k  případnému posouzení 

možného  pokácení  dřeviny,  v  souvislosti  se  zákonodárcem  zavedeným  pojmem  funkčního  a 

25 Viz např. ust. § 8 odst. 1 in fine OchrPřKrZ (blíže o této problematice viz. 6.4. Kácení dřevin a jeho povolování,  
poznámka pod čarou č. 233, str. 69).
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estetického významu dřevin zakotveného v ust. § 8 OchrPřKrZ26. Je pochopitelné, že individuální 

význam dřeviny je relevantní i pro vznik některých dalších skutečností – náhradní výsadbu a její 

rozsah  s  ohledem  na  ekologickou  újmu,  vzniklou  pokácením  dřeviny27,  uložení  nápravného 

opatření28 a její rozsah, popř. způsob jejího provedení nebo uložení pokuty a její výši29. Domnívám 

se, že názorný rozdíl mezi významem dřevin jako celku na straně jedné a významem konkrétní 

dřeviny, popř. skupiny dřevin ve vztahu k určitému časovému intervalu na straně druhé, poskytuje 

zákonodárce ve skutkových podstatách OchrPřKrZ, které se bezprostředně dotýkají problematiky 

dřevin /např. § 87 odst. 2 písm. e) OchrPřKrZ., ve spojení s ust. § 88 odst.3 OchrPřKrZ/. Skutkové 

podstaty,  resp.  sankční zákonná  rozpětí,  která  jsou  zakotvena  jako  předvětí  k  příslušným 

skutkovým  podstatám  srovnatelné  závažnosti  pro  životní  prostředí,  vyjadřují  obecnou 

nebezpečnost určitého protiprávního jednání (v tomto případě pokácení dřeviny bez povolení) 

bez  ohledu  na specifika  konkrétního  případu, resp.  konkrétního  předmětu  ochrany. Tato 

obecná nebezpečnost  je zohledněna v zákonném rozpětí  sankce,  kterou příslušný správní  orgán 

může, resp. musí uložit. Příslušný správní orgán v rámci své správní úvahy s ohledem na ust. § 88 

odst. 3 OchrPřKrZ rozhodne o konkrétní výši peněžité sankce, která se musí pohybovat v mezích 

zákonodárcem  stanovených.  Jedním  z  hlavních  kritérií,  která  jsou  relevantní  pro  určení 

konkrétní výše peněžité sankce, je samozřejmě i individualita stromu, jako například jeho 

druh, stáří, jeho postavení jako biotopu, vitalita atd.

2.3. Význam lesa 

Ze  systematického  hlediska  se  v  současné  době  nejčastěji  rozlišuje  produkční30 a 

mimoprodukční funkce lesa.31 Podobně jako je relevantní rozlišování významu dřevin ve smyslu 

individuálním a obecném (viz.  část  2.2 – význam dřevin),  lze  konstatovat,  že  totéž rozlišovací 

hledisko je nutné aplikovat na význam lesa, resp. lesních dřevin (rozdíl je třeba spatřovat pouze v té 

26 Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze  
závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

27 Viz. § 9 odst. 1 a násl. OchrPřKrZ.
28 Viz. § 86 odst. 1 a násl. OchrPřKrZ.
29 Viz. např. § 87 odst. 2 písm. e) OchrPřKrZ.
30 Vedle prioritní produkční funkce lesa – produkce dřeva, kterou lze označit za výlučný hospodářský zájem vlastníka 

lesa,  nelze  opomíjet  některé  další  produkční  funkce,  které  svým  významem  přesahují  individuální  prospěch 
vlastníka lesa, a lze je v této souvislosti nazvat pozitivní externalitou, jako např. lesní zvěř nebo lesní plody. Blíže o  
významu lesa např. Míchal I., Petříček V. a kol. - Péče o chráněná území II. Lesní společenstva, Praha 1999, str. 90 - 
91.

31 Vzájemná koexistence a vhodná provázanost produkční a mimoprodukční funkce lesa byla jedním z hlavních cílů 
LesZ. Blíže viz. např. Suchánek J. - Nové zemědělské a lesní právo, Praha 1996, str. 182 – 183.
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skutečnosti,  že v případě konkrétního lesa je třeba posuzovat jeho význam jako celku a nikoliv 

význam jednotlivých lesních dřevin, které se v tomto lese vyskytují). Domnívám se, že analogickou 

diferenciaci  provádí  zákonodárce  v  jednotlivých  ustanoveních  LesZ.  Konkrétně  mám na  mysli 

zejména ust. § 1 výše uvedeného zákona, které zohledňuje obecný význam lesů a ust. § 6 - 10 LesZ, 

které  kategorizuje  konkrétní  lesy  s  ohledem  na  jejich  převažující  funkci  na  lesy  ochranné, 

hospodářské a lesy zvláštního určení (blíže o této problematice viz. část 10.2. Pojem les a jeho 

kategorizace, str. 151 - 154).
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3. Vybrané právní zásady  32   uplatňované při ochraně dřevin   

V této části rigorozní práce není mým cílem taxativní výčet všech principů a zásad, které se 

uplatňují  při  ochraně  dřevin,  ale  blíže  si  povšimnout  a  analyzovat  ty  principy  a  zásady,  které 

považuji  v  jistém  ohledu  za  specifické,  popř.  způsobují  jisté  aplikační  problémy  (zejména  v 

souvislosti s některými konkrétními ustanoveními, která z těchto zásad koncepčně vycházejí). 

Obecně  lze  konstatovat,  že  správní  právo  (právo  životního  prostředí  je  součástí  správního 

práva) obsahuje právní materii, kterou lze označit za jednu z nejrozsáhlejších, a z tohoto pohledu 

nejobtížněji uchopitelných. V této souvislosti můžeme označit právní zásady - s ohledem na jejich 

postavení  jako  vůdčích  právních  idejí,  popř.  interpretačních  vodítek  při  aplikaci  práva  -   za 

naprosto klíčové, v jistém smyslu nenahraditelné prostředky pro správné pochopení a interpretaci 

"rozsáhlé materie" správního práva. Jejich význam spatřuji i v jejich předpokládané kontinuálnosti 

pro futuro,  s ohledem na tu skutečnost, že se jedná ve většině případů o základní právní ideje, o 

které se opírá demokratický právní stát. V tomto smyslu se domnívám, že některé zásady lze směle 

srovnávat s ustanoveními zakotvenými v Ústavě České republiky.33 Nadčasové postavení principů 

a zásad, i jejich specifické a v mnoha ohledech  privilegované postavení v současném pozitivní 

právu, je důvodem, pro který uvedenou materii systematicky zařazuji před kapitolu zabývající 

se výlučně současnou právní úpravou ochrany dřevin. 

    

3.1. Princip prevence 

Jedná se o princip, o kterém se domnívám, že je v dnešní době naprosto nepostradatelným a 

nutně  aplikovatelným pro všechny složky životního prostředí,  jejichž případné poškození,  resp. 

znehodnocení je charakteristické svou nevratností (ireverzibilitou), a s tím související nemožností 

uložení nápravného opatření ve formě navrácení v předešlý stav (restitutio in integrum). Možnost 

přímé aplikace uvedeného principu na ochranu dřevin vychází nejen z veřejnoprávních předpisů, ale 

32 Principy,  o  kterých  pojednávám v této  části  rigorozní  práce,  v  žádném případě  nehodlám zpochybňovat,  resp.  
doplňovat některé odborné právní učebnice, které hovoří o třech principech, na kterých je založena obecná ochrana 
dřevin zakotvená v ust § 7 - 9 OchrPřKrZ. Principy, které jsou předmětem mého pojednání, jsou ve většině případů  
aplikovatelné i na ostatní složky životního prostředí, popř. správní právo jako celek, a nejsou tedy charakteristické 
pouze a jedině pro oblast ochrany dřevin, navíc jsou předmětem mého zkoumání nejen principy hmotněprávního 
charakteru, ale i principy procesněprávní povahy. Principiální členění ochrany dřevin viz. např. Dahohorský M. -  
Právo životního prostředí, 3 vydání, C.H.Beck, Praha, 2010, str. 368.

33 Samozřejmě tím nezpochybňuji hierarchické prioritní postavení ústavy České Republiky, tedy Ústavy České 
republiky i všech ostatních ústavních zákonů. 
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i  předpisů soukromého práva,  kde je mimo jiné zakotvena tzv.  obecná (generální34)  preventivní 

povinnost35. Podle ust. § 415 ObčZ je každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na 

zdraví,  na  majetku,  na  přírodě  a  životním  prostředí  (blíže  o  této  problematice  viz.  část  4.2. 

preventivní  soukromoprávní  povinnosti  a  následky  jejich  porušení,  str.  30  -  32).  Výrazným 

deficitem  uvedeného  zákona,  který  částečně  vyplývá  z  povahy  tohoto  zákona  jako 

soukromoprávního předpisu, je skutečnost, že zákonodárce v uvedeném zákoně nedefinuje klíčové 

pojmy  –  škoda  na  přírodě  a  životním  prostředí,  a  zejména  zákonodárcem  definovaný  rozsah 

náhrady škody zakotvený  v  ust.  §  442 odst.  1  ObčZ (hradí  se  pouze  skutečná  cena  /damnum 

emergens/ a ušlý zisk /lucrum cesans/).

Vedle  obecné (generální)  prevence,  mající  -  s  ohledem na  výše  uvedené skutečnosti,  spíše 

subsidiární  charakter,  lze  uvedenou  zásadu  nalézt  v  mnoha  ustanoveních  bezprostředně  se 

dotýkajících  ochrany  životního  prostředí,36 resp.  ochrany  dřevin,  tedy  právních  předpisech 

veřejnoprávního charakteru.  Skutečnou a efektivní aplikovatelnost uvedené zásady na jednotlivé 

složky životního prostředí však nelze posuzovat z jejího mnohačetného zakotvení v jednotlivých 

právních ustanoveních, ale vhodné provázanosti s ostatní právní materií. Účelem zákona není pouze 

zakotvení  příslušné preventivní  povinnosti,  ale  i  jasným a určitým způsobem vymezit  následky 

34 Jako protiva ke konkrétním povinnostem, které jsou uloženy v ust. § 417 - 419 ObčZ.
35 Možná aplikace soukromoprávních předpisů  na většinu složek životního prostředí vyplývá z jejich povahy. Vedle 

zájmů státu na jejich ochraně, vyplývajících mimo jiné i z LZPS – čl. 35, a s tím související veřejnoprávní úpravou,  
resp. ochranou, je většina složek životního prostředí, jako např. jednotlivé dřeviny věcmi (res), resp. součástmi věcí 
v právním slova smyslu, a jako takové jsou předmětem vlastnictví. V tomto smyslu jsou v jistém "privilegovaném"  
postavení ve srovnání se složkami životního prostředí, které nejsou předmětem vlastnického práva (přímo ze zákona 
– ex lege viz. ust. §3 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů /vodní zákon/ nebo z 
jejich povahy – vzduch, s ohledem na svou neovladatelnost), a tedy nepožívají "dvojí právní ochrany". V souvislosti 
s určením, zda-li některá složka životního prostředí je věcí (res) v právním smyslu nebo nikoliv, je třeba upozornit 
na tu skutečnost, že právní pojetí a definice věci v právním slova smyslu  se neustále mění. Např. výše zmiňované 
ustanovení VodZ expressis verbis vylučuje vody, resp. vodní toky z předmětu vlastnických vztahů z toho důvodu, že 
v minulosti  nepanoval  zdaleka  jednotný názor mezi  odborníky na  jeden z  obligatorních  znaků věci  v  právním 
smyslu  v  souvislosti  s  vodou  –  ovladatelnost.  Na  druhou  stranu  se  nedomnívám,  že  by  výkladový  problém 
ovladatelnosti,  jako  jednoho  z  atributů  věci  v  právním  slova,  mohl  činit  jakékoliv  interpretační  problémy  v  
souvislosti s postavením dřeviny jako součásti věci. Blíže o této problematice viz. Damohorský M. - Sborník z  
konference "Právo životního prostředí", Právnická fakulta, ediční středisko, 2000, str. 71-77.

36 Ustanovení  preventivního  charakteru  jsou  zakotvena  hned  na  několika  místech  složkového  OchrPřKrZ.  Na 
předmětnou  materii  lze  aplikovat  nejen  ta  preventivní  ustanovení  zmiňovaného  zákona,  upravující  výlučně 
problematiku ochrany dřevin (viz. § 7 odst. 1, § 7 odst. 2 a § 8 odst.1 OchrPřKrZ), ale i některá další preventivní 
ustanovení, aplikovatelná nejen na předmětnou materii, ale i některé další složky životního prostředí – viz. např. § 
12 odst. 2 OchrPřKrZ, § 66 OchrPřKrZ nebo § 67 OchrPřKrZ. Ve vztahu k ČIŽP a její kompetenci lze uvést např.  
ust.  §  80  odst.  1  OchrPřKrZ.  Na základě  uvedeného ustanovení  ČIŽP provádí  výkon kontroly státní  správy s 
výjimkou  ústředních  orgánů,  tedy  typicky  ministerstev.  Nástrojem  preventivní  ochrany  před  případným 
protiprávním jednáním jsou taktéž sankce, které je třeba chápat a vykládat jako nástroj individuálně - generální 
prevence, tedy zejména v tom smyslu, že má být uložen takový druh sankce a v takové výši, aby odradil delikventa 
od dalšího protiprávního jednání, jakož i ostatní osoby od spáchání protiprávního jednání  pro futuro /ve vztahu k 
ochraně dřevin viz. např. ust. § 87 odst. 1 písm.g) OchrPřKrZ nebo § 87 odst. 2 písm. e) OchrPřKrZ, které jsou 
sankčními  ustanoveními  aplikovatelnými  na  výlučně  fyzické  osoby.  Pro  fyzické  osoby  v  souvislosti  s  
podnikatelskou činností nebo právnické osoby lze uvést např. ust. § 88 odst. 1 písm. b) OchrPřKrZ nebo § 88 odst. 2 
písm. b) OchrPřKrZ/.
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porušení  této  povinnosti.  Zákonodárcem  zakotvená  povinnost  bez  adekvátní  sankce,  případně 

sankce, u které je sporné, zda-li je aplikovatelná na daný druh povinnosti, není ničím jiným než 

deklarací,  která  je  adresáty  respektována  pouze  na  bázi  dobrovolnosti.  S  ohledem  na  povahu 

životního  prostředí  lze  konstatovat,  že  deklarace  povinností  by měla  být  naprosto  výjimečným 

jevem,  která  by  připadala  v  úvahu  pouze  za  předpokladu  deficitu  hrozby  škody  na  životním 

prostředí v případě porušení povinnosti.

Výše uvedenou úvahou o efektivní a faktické účelnosti jednotlivých preventivních ustanovení 

se  blíže  zabývám  z  toho  důvodu,  že  součástí  OchrPřKrZ  jsou  taková  preventivní  opatření, 

bezprostředně se dotýkající ochrany dřevin, u kterých lze důvodně pochybovat o jejich faktické 

efektivitě - s ohledem na chybějící, popř. sporné sankční ustanovení vůči některým preventivním 

povinnostem, které zákonodárce stanovil.

V ust.  §  5  odst.  4  OchrPřKrZ  zákonodárce  zakotvuje,  že  záměrné37 rozšíření  geograficky 

nepůvodního druhu rostliny či živočicha38 do krajiny je možné jen s povolením orgánu ochrany 

přírody.  Osobně  se  domnívám,  že  případné  porušení  této  preventivní  povinnosti  může  mít  za 

následek škodu na životním prostředí ireverzibilního charakteru39, a tedy zde není v žádném případě 

prostor pro stanovení povinnosti ve formě deklaratorní proklamace. V předchozím odstavci bylo 

uvedeno, že má-li povinnost plnit svůj účel, tedy být a priori respektována jejími adresáty, musí být 

prostřednictvím zákonodárce jasnou a určitou formou stanovena skutková podstata aplikovatelná v 

případě porušení této povinnosti. Povinnost zakotvená v ust. § 5 odst. 4 OchrPřKrZ je bez adekvátní 

sankce  v  případě  jejího  porušení.  Samozřejmě,  že  výčet  přestupků,  zakotvený  v  ust.  §  87 

OchrPřKrZ.,  resp.  pokut,  zakotvených  v  ust.  §  88  OchrPřKrZ,  je  natolik  "vyčerpávající"  a  v 

některých ohledech "obecný", že by v mnoha případech porušení povinnosti, spočívající v rozšíření 

37 Jedná  se  tedy o  případy úmyslného jednání.  S  ohledem na  tu  skutečnost,  že  uvedené ustanovení  předpokládá  
povolení, je naprosto logické, že zákonodárce hovoří o záměrném, tedy úmyslném rozšiřování (čistě teoreticky mohl 
zákonodárce  podřadit  pod  povolovací  režim i  nedbalost  vědomou,  nicméně níže  uvedený problém by tím byl  
vyřešen pouze částečně).  Na druhou stranu nedbalostní  jednání,  jehož následkem dojde k rozšíření  geograficky 
nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny není předmětem zájmu zákonodárce vůbec, ačkoliv je, dle mého 
názoru,  z  pohledu  potenciálního  nebezpečí  na  životní  prostředí,  v  podstatě  srovnatelné  s  úmyslným  jednáním 
porušujím tutéž povinnost. Je samozřejmé, že výše uvedené úvahy ohledně míry zavinění jsou relevantní pouze a  
jedině v případě porušení povinností ze strany fyzických osob. V případě fyzických osob oprávněných k podnikání,  
které  způsobily  porušení  povinnosti  v  souvislosti  se  svou  podnikatelskou  činností,  resp.  právnických  osob  je 
odpovědnost založena na tzv. koncepci "objektivní odpovědnosti", tedy bez ohledu na zavinění.

38 Zákonodárce v ust. § 5 odst. 4 in fine OchrPřKrZ blíže vysvětluje pojem geograficky nepůvodního druhu rostliny 
nebo živočicha. 

39 Za jedno z hlavních nebezpečí lze označit rychlé šíření nepůvodního druhu, které může mít povahu invaze. Příčinou 
tohoto  stavu  může  být  absence  přirozených  predátorů.  Nekontrolované  šíření  nepůvodního  druhu  může  mít 
negativní vliv na biologickou rozmanitost jak rostlin, tak živočichů, uvědomíme-li si tu skutečnost, že dřevina má 
mimo jiné i postavení biotopu. Blíže viz. Miko L. a kol. - Zákon o o ochraně přírody a krajiny. Komentář 2 vydání,  
C. H. Beck, Praha, 2007, str. 105.
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geograficky  nepůvodního  druhu  rostliny  či  živočicha,40 byla  aplikovatelná  skutková  podstata 

"obecnější povahy", která speciálně neupravuje následek porušení povinnosti zakotvené v ust. § 5 

odst. 4 OchrPřKrZ, ale byla by subsumovatelná s ohledem na svoji "obecnost"41.

Z výše uvedeného důvodu se domnívám, že  de lege ferenda by bylo maximálně vhodným 

řešením,  aby zákonodárce  zakotvil  do  příslušných  ustanovení  OchrPřKrZ "speciální  skutkovou 

podstatu", která by navíc reflektovala i tu skutečnost, že k rozšiřování nepůvodních druhů může 

docházet nejen záměrně, tedy úmyslným, ale i nedbalostním jednáním. Patrně bych se přikláněl k 

jedné, resp. dvěma skutkovým podstatám s ohledem na jejich srovnatelné potenciální nebezpečí pro 

životní prostředí a systematické a rigidně rozdělené členění skutkových podstat fyzických osob na 

straně jedné a fyzických osob – podnikatelů, resp. právnických osob na straně druhé zakotvené v 

ust. § 87 a § 88 OchrPřKrZ.

Z  mého  subjektivního  pohledu  může  jisté  pochybnosti  vyvolávat  i  preventivní  povinnost, 

adresovaná vlastníkovy pozemku, tedy i dřeviny42. Zákonodárce vyžaduje na vlastníkovy dřeviny 

aktivní (komisivní) jednání - konání, které spočívá v péči o dřeviny. V této souvislosti je stanoven 

deklaratorní výčet povinností vlastníka – ošetřování a udržování dřevin. Příslušná skutková podstata 

dopadající  na  porušení  povinností  vlastníka43 (jiná  skutková  podstata  s  výjimkou  některých 

výjimečných situací nepřipadá v úvahu) operuje s pojmem poškození, což může, dle mého názoru, 

inklinovat  k  výlučnému komisivnímu protiprávnímu jednání  vlastníka,  popř.  jiné  osoby.  Navíc 

příslušná skutková podstata je adresována v zásadě na jakoukoliv fyzickou osobu, resp. právnickou 

osobu, což je samozřejmě dáno tou skutečností, že zákonodárce předpokládá, že stejnou skutkovou 

40 Pro úplnost problematiky "záměrného rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů" se sluší říci,  
že uvedená materie je řešena (včetně zákazu povolení) speciálně na ZCHÚ, tedy NP, CHKO, NPR, NPP, PR a PP 
/viz. např. § 16 odst. 1 písm h) OchrPřKrZ/. Na porušení předmětné povinnosti lze však v tomto případě aplikovat  
vhodnou, jasně a určitě formulovanou skutkovou podstatu /viz. § 87 odst. 3 písm. n) OchrPřKrZ v případě porušení  
povinnosti ze strany fyzických osob a § 88 odst. 2 písm.n) OchrPřKrZ v případě porušení povinnosti právnickou 
osobou nebo fyzickou osobou v souvislosti s její podnikatelskou činností/.

41 Např. § 87 odst. 1 písm.b) OchrPřKrZ nebo § 87 odst. 3 písm. d) OchrPřKrZ. U právnických osob, resp. fyzických  
osob oprávněných k podnikání, které porušily zkoumanou povinnost v souvislosti se svou podnikatelskou činností,  
by v některých případech byla subsumpce relativně jednodušší (ve smyslu zohlednění faktické nebezpečnosti na  
životní prostředí), s ohledem na možné podřazení porušení zkoumané povinnosti pod více obecnějších skutkových 
podstat v duchu zásady kumulační. U fyzických osob by přicházela v úvahu pouze aplikace zásady absorpční, resp. 
asperační, tedy pouhé "zohlednění" další skutkové podstaty při ukládané sankci s ohledem na ust. § 12 odst. 2 PřesZ. 
V souvislosti se zásadou kumulační aplikovatelnou na právnické osoby, resp. fyzické osoby oprávněné k podnikání,  
je třeba připomenout tu skutečnost, že s ohledem na judikaturu soudu ani v tomto případě není zastáván jednotný 
názor ( viz. část 8.2.2. Odpovědnost právnických osob a fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti, str. 124, 
poznámka pod čarou č. 409).

42 Viz. ust. § 7 odst. 2 OchrPřKrZ - péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníků. 
43 § 87 odst. 2 písm. e) OchrPřKrZ pro fyzické osoby, resp. § 88 odst.1 písm. c) OchrPřKrZ pro právnické osoby nebo 

fyzické osoby v souvislosti s jejich podnikatelskou činností.
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podstatou obsáhne aktivní (komisivní) pritiprávní jednání spočívající v poškození dřeviny,44 resp. 

pokácení  dřeviny.  Z dikce  ust.  §  7  odst.  2  OchrPřKrZ vyplývá možnost  příslušného správního 

orgánu sankcionovat za uvedené ustanovení pouze a jedině fyzickou osobu, která je vlastníkem 

příslušné dřeviny.

Domnívám se, že s ohledem na preventivní povinnost, která je zakotvena v ust. § 7 odst. 2 

OchrPřKrZ, a kterou může pouze a jedině porušit (z hlediska trestněprávní teorie) tzv. speciální 

subjekt45 - konkrétně vlastník předmětné dřeviny, není šťastným řešením, které vytváří prostor pro 

spekulace aplikovatelnosti zkoumané skutkové podstaty46 na předmětnou povinnost, spojení kácení, 

popř.  poškozování  dřeviny komisivním protiprávním jednáním do "jediné  skutkové podstaty"  s 

omisivním protiprávním jednáním vlastníka  dřeviny.  Pro futuro by bylo  v zájmu právní  jistoty 

vhodné, aby zákonodárce zakotvil speciální skutkovou podstatu, která by se vztahovala pouze na 

porušení  ust.  §  7  odst.  2  OchrPřKrZ,  a  to  i  přesto,  že  se  nedomnívám,  že  případná  "účelová 

interpretace", která by měla za následek deklaratorní povahu zkoumané preventivní povinnosti, a s 

tím  spojené  porušování  této  povinnosti,  by  vedla  k  následkům  ireverzibilního  charakteru 

srovnatelného např. s porušováním povinností v souvislosti s rozšiřováním nepůvodních druhů47.

Samozřejmě, že uvedenou pochybností  o možnosti  vzniku veřejnoprávní sankční povinnosti 

vlastníka  dřeviny  nejsou  žádným  způsobem  dotčeny  odpovědnostní  vztahy  soukromoprávního 

charakteru,  které mohou být v tomto případě velice důležité a časté - s ohledem na potenciální 

možnost vzniku škody z důvodu omisivního protiprávního jednání vlastníka dřeviny – opominutí 

péče o dřevinu. V úvahu bude připadat náhrada škody v souladu s § 442 ObčZ, příp. § 444 ObčZ.

44 V úvahu  připadá zejména takový druh ořezu dřeviny rostoucí mimo les, který způsobí podstatné a trvalé snížení  
jeho ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jeho odumření viz ust. § 8 odst. 3  
vyhlášky č. 395/1992 Sb.

45 Jedná se o pojem trestněprávní, nicméně je používán i v rámci správního trestání viz. např. Hendrych D. a kolektiv – 
Správní právo – Obecná část, 7 vydání 2009, C. H. Beck, Praha, str. 450.

46 ČIŽP ve své dosavadní historii nezahájila správní řízení na základě porušení ust. § 7 odst. 2 OchrPřKrZ v tom 
smyslu, že by obviněný, resp.účastník řízení svým jednáním naplnil skutkovou podstatu podle ust. § 87 odst. 2 písm. 
e) OchrPřKrZ, resp. podle ust. § 88 odst. 1 písm. c) OchrPřKrZ. V souvislosti s porušením povinností vlastníka  
dřeviny – ošetřování a udržování, ukládala ČIŽP "pouze" nápravná opatření v souladu s ust. § 86 OchrPřKrZ. Tím 
samozřejmě nechci bez dalšího konstatovat, že v těchto případech měla být sankce uložena (sankčí řízení, resp. jeho 
zahájení  nepřipadalo  v  úvahu  např.  z  důvodu  chybějícího  materiálního  znaku  přestupku),  ale  že  s  uvedeným 
sankčním řízením ČIŽP nemá žádné zkušenosti.

47 Domnívám se,  že  "obecnou  materiální  stránku protiprávního  jednání",  které  spočívá  v  rozšířování  geograficky 
nepůvodních druhů, t. j. její nebezpečnost pro životní prostředí (v obecném slova smyslu) lze v podstatě dovozovat i  
ze  systematického  začlenění  skutkových  podstat  v  případě  porušení  této  povinnosti  ve  zvláště  chráněných 
územích /viz. např. § 88 odst. 3 písm. n) OchrPřKrZ/. Je samozřejmé, že v systematickém začlenění této skutkové 
podstaty se částečně zohledňuje ta  skutečnost,  že došlo k porušení  povinnosti  ve zvláště  chráněném území,  na 
druhou stranu je třeba si  povšimnout,  že některé skutkové podstaty,  které mohou být  taktéž naplněny pouze v 
souvislosti s porušením jiné povinnosti ve zvláště chráněných územích jsou zařazeny zákonodárcem do odstavců s  
"menší  obecnou materiální  nebezpečností"  /viz.  §  88 odst.  1  písm.  a)  OchrPřKrZ nebo §  88 odst.  1  písm.  k) 
OchrPřKrZ/.
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V souvislosti  s  kapitolou  o  neurčitě  formulovaných  skutkových  podstatách,  popř.  deficitu 

adekvátních  skutkových  podstat  vůči  povinnostem,  které  příslušnou  skutkovou  podstatu 

předpokládají, a které se v této souvislosti fakticky stávají deklaratorními ustanoveními, je třeba 

upozornit ještě na jednu skutečnost. Zákonodárce v ust.  § 45 PřesZ předpokládá tzv.  "generální 

klauzuly"48, tedy aplikaci zmíněné skutkové podstaty na zákonodárcem stanovené povinnosti, které 

nelze sankcionovat podle jiných ustanovení složkových zákonů, tedy v tomto případě OchrPřKrZ, 

popř. PřesZ. Ačkoliv se jedná na první pohled o "záchranné ustanovení", osobně se domnívám, že 

její použití na konkrétní problém je nevhodné.

Jako hlavním problém, který zpochybňuje aplikovatelnost "generální klauzule"49, je fakt, že je 

realizovatelná pouze a jedině na fyzické osoby. Institut "zbytkové skutkové podstaty" ve vztahu k 

ochraně  dřevin  je  pro právnické  osoby,  resp.  fyzické  osoby oprávněné k podnikání  neznámým 

pojmem.50 Jeho případnou aplikací na fyzické osoby dochází z pohledu praxe k velice "nestandardní 

situaci".  Právnické  osoby,  resp.  fyzické  osoby  oprávněné  k  podnikání  se  dostávají  do 

"privilegovaného právního postavení" v porovnání s fyzickými osobami. Lepší právní postavení 

právnických  osob,  resp.  fyzických  osob  oprávněných  k  podnikání  vyplývá  z  faktické 

neaplikovatelnosti  "zbytkové  skutkové  podstaty",  která  je  realizovatelná  na  fyzické  osoby,  a 

neexistence  její  alternativy  pro  právnické  osoby v  případech  zkoumané  materie.51 Z  povahy a 

postavení právnických osob, resp. osob oprávněných k podnikání vyplývá, že by uvedený výklad 

48 Zákonodárce  tuto  skutkovou podstatu  označuje  jako  přestupky na  úseku  životního  prostředí.  Ačkoliv  z  tohoto 
označení jednoznačně vyplývá možná aplikovatelnost na všechny složky životního prostředí, domnívám se, že plně 
nevystihuje  esenciální  význam této skutkové podstaty -  její  subsidiárnost,  resp.  obecnost  ve vztahu k ostatním 
speciálním skutkovým podstatám, které se dotýkají  jednotlivých složek životního prostředí.  V tomto smyslu je  
daleko  vhodnější  a  výstižnější  ust.  §  46  PřesZ,  které  zakotvuje  generální  klauzuli  jiného předmětu  ochrany –  
pořádek ve státní správě. Její subsidiární postavení ve vztahu k ostatním skutkovým podstatám chránícím stejné 
hodnoty, lze dovozovat z již samotného označení této skutkové podstaty – ostatní přestupky proti pořádku ve státní  
správě. Nicméně se nedomnívám, že se jedná o zásadní nedostatek, s ohledem na ust. § 45 odst. 1 PřesZ, které  
poměrně jasně ozřejmuje subsidiární použití "generální klauzule".

49 Nejedná se o specifický institut životního prostředí. Analogické "generální klauzule" obsahuje již zmíněné ust. § 46 
PřesZ. - ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a ust. § 48 PřesZ – přestupky proti veřejnému pořádku.

50 Z hlediska přednosti použitelnosti jednotlivých zákonů podle správního práva (tedy i životního prostředí) platí pro 
fyzické osoby tzv. zásada "dvojí subsidiarity" – použití  složkového zákona pro daný problém, a pro případ, že 
složkový zákon "mlčí" aplikace přestupkového zákona. Za předpokladu, že uvedený problém neřeší ani přestupkový 
zákon dochází  k  aplikaci  obecného zákona – správního  řádu.  Pro fyzické  osoby oprávněné k podnikání,  resp. 
právnické osoby je přestupkový zákon nepoužitelný. V případě, že složkový zákon neřeší daný problém přichází v  
úvahu bez dalšího správní řád.

51 Zcela záměrně a úmyslně uvádím v textu, že neexistuje její alternativa – generální klauzule, vhodně aplikovatelná v  
otázkách, resp. porušeních týkajících se ochrany dřevin. Domnívám se totiž, že  cum grano salis  lze označit za 
zbytkovou skutkovou podstatu pro fyzické osoby oprávněné k podnikání, resp. právnické osoby, i když se tohoto 
postavení výslovně nedovolává, ust. § 28 ŽivProstřZ. Uvedené ustanovení, resp. jeho aplikovatelnost, je ale výrazně 
limitováno nutným vznikem následku – ekologické újmy, v souladu s ust. § 10 ŽivProstřZ. Jsem toho názoru, že 
vznik  uvedeného  následku  je  naprosto  vyloučený v  případě  porušení  povinnosti  zakotvené  v  ust.  §  7  odst.  2 
OchrPřKrZ a v případě porušení ust. § 5 odst. 4 OchrPřKrZ se bude jednat o jev naprosto výjimečný. 
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směřoval proti smyslu a účelu zákona (v podstatě neexistuje ustanovení v OchrPřKrZ ve spojení s 

PřesZ,  které  by zvýhodňovalo právní  postavení  právnické osoby,  zatímco opačný přístup,  který 

poskytuje fyzické osobě "privilegované postavení", je poměrně častý - nižší sankce za porušení 

stejné povinnosti,  aplikace zásady absorpční,  resp.  asperační jako protiva k zásadě kumulativní, 

obligatornost  ústního  jednání,  minimálně  nedbalostní  jednání  jako  protiva  k  objektivní 

odpovědnosti atd.). Omezená aplikovatelnost zbytkové skutkové podstaty je dána i tou skutečností, 

že zákonodárce v ust. § 45 zákona PřesZ zakotvuje relativně nízkou horní hranici peněžité sankce – 

10 000 Kč.

Navíc  v  zásadě  souhlasím  s  názorem,  že  paušální  aplikovatelnost  zbytkových  skutkových 

podstat  na  jakékoliv  porušení  povinností  v  sankčních ustanoveních  výslovně neuvedených (a  v 

podstatě tak otázka vůbec možné aplikovatelnosti zbytkových skutkových podstat) je diskutabilní, 

vzhledem k té skutečnosti, že by postihu podléhalo i porušení takové povinnosti, jež zákonodárce 

vložil do právního předpisu s úmyslem zdůraznění určitého chování, aniž by zamýšlel porušení této 

v podstatě morální povinnosti sankcionovat52. Plně souhlasím s názorem, že paušalizaci by bylo 

možno předejít institutem fakultativního uložení pokuty, který by ve své správné interpretaci pružně 

reagoval  na  faktické  záměry  zákonodárce,  tedy  pouhou  deklaratornost  některých  povinností 

(samozřejmě, že případným zavedením navrhovaného institutu by vznikaly problémy spojené se 

správní úvahou orgánů z důvodu rozšíření prostoru správního orgánu pro správní úvahu /srovnej 

viz. část 3.2. - zásada materiální rovnosti, str. 21 - 28/).

De lege  ferenda se  domnívám,  že  by bylo vhodné,  v  souvislosti  se  "zbytkovou skutkovou 

podstatou" a její možnou faktickou aplikovatelností,  uzákonit ve složkových zákonech životního 

prostředí  včetně  OchrPřKrZ zbytkovou skutkovou podstatu,  aplikovatelnou i  pro fyzické osoby 

oprávněné k podnikání a právnické osoby, resp. zavedení zbytkových podstat ve společné souhrnné 

právní úpravě správních deliktů53, která by zároveň předpokládala přiměřenou horní hranici sankce. 

Současně by měla být  navýšena horní  hranice peněžité  sankce u "zbytkové skutkové podstaty" 

aplikovatelné pro fyzické osoby, jejíž výše by samozřejmě "respektovala" postavení fyzických osob 

ve srovnání se statutem fyzických osob oprávněných k podnikání, resp. právnických osob.

52 Viz. Langrová V. - Právní odpovědnost za správní delikty v ochraně životního prostředí in České právo životního 
prostředí 2/2004, IFEC, str. 93 - 95.

53 Damohorský M. - K některým problémům správních deliktů na úseku  ochrany životního prostředí in Životní 
prostředí a právo, AUC Iuridica 3-4/1999, Karolinum Praha, 1999, str. 54.
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3.2. Zásada materiální rovnosti

Jedná se o princip, který je charakteristický a aplikovatelný, s ohledem na tu skutečnost, že je 

zakotven v obecném právním předpise pro správní řízení54 – správním řádu55, pro jakékoliv správní 

řízení a nikoliv pouze pro řízení, týkající se problematiky životního prostředí. Podobně jako celá 

řada  jiných  principů  i  zásada  materiální  rovnosti  úzce  souvisí  s  dalšími  právními  principy,  a 

dokonce lze konstatovat, že její respektování je podmíněno dodržováním těchto dalších právních 

principů – zejména se jedná o zásadu legitimního očekávání a zásadu zákazu zneužití správního 

uvážení  příslušným  správním  orgánem56.  Ve  své  rigorózní  práci  se  uvedeným  principem 

zabývám z toho důvodu, že v praxi dochází v některých případech k jeho chybnému výkladu, který 

pramení ve většině případů z již výše zmiňované neodbornosti některých kompetentních správních 

orgánů,  popř.  účelové  dezinterpterace  tohoto  principu  ve  prospěch  některých  z  toho  titulu 

"privilegovaných subjektů".

Jedním z cílů pozitivního práva (včetně práva životního prostředí) je regulovat všechny v úvahu 

připadající právní vztahy a podrobně popsat výjimky. Uvedená skutečnost v mnoha případech vede 

k přílišné kazuistice v jednotlivých normách právního řádu. V zásadě jediným v současné době 

účinným prostředkem řešení "přílišného kazuismu", a s tím souvisejícím nebezpečím "formalismu" 

právních  norem,  je  institut  správního  uvážení.  Tímto  prostředkem  je  umožněno  příslušnému 

správnímu orgánu, aby přihlížel ke konkrétním podmínkám jednotlivých případů prostřednictvím 

abstraktních  neurčitých právních  pojmů nebo výslovným oprávněním adresovaným příslušnému 

správnímu orgánu, aby v určitých mezích postupoval v rámci správního uvážení. Na druhé straně 

institut správního uvážení představuje možné nebezpečí s ohledem na rozsáhlou pravomoc, která je 

správním orgánům poskytována. Je věcí zákonodárce, popř. judikatury, aby stanovil takové meze 

"diskreční pravomoci" správního orgánu, aby se z jeho strany nejednalo o faktickou svémoc, popř. 

nebezpečí  vzniku  svémoci,  a  tedy  i  porušení  patrně  nejzákladnějšího  právního  principu 

demokratického právního státu – zásady zákonnosti (legality)57.  Jedním z patrně  nejúčinnějších 

preventivních prostředků,  který  udržuje  diskreční  pravomoc  správního  orgánu  v  patřičných 

mezích, je právě zásada materiální rovnosti.

54 Viz. ust. § 1 odst. 2 SprŘ.
55 Viz. ust. § 2 odst. 4 SprŘ.
56 Viz. ust. § 2 odst. 2 SprŘ.
57 Viz. ust. Čl. 2 odst. 2 LZPS a čl. 2 odst. 3 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Srovnej též ust. § 2 odst. 1  

SprŘ.
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Z vlastní praxe mohu konstatovat, že k chybnému výkladu zásady materiální rovnosti dochází, 

v souvislosti s právní ochranou dřevin, v zásadě ve dvou rovinách, které je třeba odlišovat.

1)  Jedná se o situace,  kdy k zahájení  téhož správního řízení  jsou kompetentní  dva či  více 

správních orgánů, tedy jev, který je v oblasti práva životního prostředí poměrně častý. Paralelní 

kompetence (souběh kompetencí) několika v úvahu přicházejících správních orgánů je zakotvena i 

v  ustanoveních,  která  souvisejí  s  ochranou  dřevin.  Například  pro  ukládání  sankcí  za  naplnění 

skutkových podstat zakotvených v ust. § 87 OchrPřKrZ. a § 88 OchPřKrZ jsou ve většině případů 

kompetentní obecní úřad obce s rozšířenou působností a ČIŽP (o konkrétním vymezení kompetencí 

jednotlivých správních orgánů je pojednáno v části 9. Orgány státní správy na úseku ochrany dřevin 

a jejich působnost, str. 129 - 148). Případný pozitivní kompetentní konflikt upravuje ust. § 80 odst. 

3  OchrPřKrZ58,  které  stanoví  relevantní  právní  skutečnost  pro  výběr  kompetentního  správního 

orgánu – zahájení řízení59 a zároveň povinnost orgánu, který řízení zahájil,  informovat ostatní v 

úvahu přicházející kompetentní orgány o této skutečnosti, a tím i vzniku překážky ve věci zahájené, 

tedy tzv. litispendenční překážky60. Z ust. § 80 odst. 3 OchPřKrZ lze jednoznačně dovozovat, že o 

faktické  kompetenci  konkrétního  správního  orgánu  v  případech,  kdy  zákonodárce  zakotvuje  v 

obecném slova smyslu paralelní kompetenci 2 či více správních orgánů, rozhoduje pouze a jedině 

náhoda – doba, kdy správní orgán zahájil správní řízení.  Tato  "náhoda" nesmí být relevantní 

skutečností pro právní postavení účastníka řízení. Ve věcech správního (sankčního) řízení musí 

všechny kompetentní orgány postupovat v duchu zásady materiální rovnosti, tedy bez ohledu na tu 

skutečnost, zahájí-li správní (sankční) řízení ČIŽP nebo OÚ ORP, je povinností obou konkurujících 

správních orgánů dopracovat  se stejného výsledku -  tedy mimo jiné náležitě  zohlednit  všechny 

relevantní  skutečnosti  zlepšující,  popř.  zhoršující  právní  postavení  účastníka  řízení,  resp. 

58 Domnívám se, že v souvislosti s ust. § 80 odst. 3 OchrPřKrZ stojí za povšimnutí zákonodárcem předpokládaná 
priorita OÚ ORP na úkor ČIŽP v případě zahájení správního řízení ve stejný den. Myslím si, že v případě paralelní  
kompetentní konkurence 2 či více správních orgánů je třeba vycházet zejména ze 2 relevantních skutečností, které 
jsou rozhodné pro určení příslušného orgánu – odbornosti a  znalosti konkrétního prostředí jednotlivých v úvahu 
přicházejících  kompetentních  správních  orgánů.  Osobně  se  domnívám,  že  první  skutečnost  –  odbornost  je 
jednoznačně na  straně  ČIŽP.  V souvislosti  se  znalostí  konkrétního  prostředí,  s  ohledem na  rozdělení  ČIŽP na 
jednotlivé oblastní inspektoráty (v podstatě na úrovni krajů, kde navíc činnost jednotlivých inspektorů oblastních 
inspektorátů  je  systematicky  rozdělena  na  regiony,  které  z  územního  hlediska  přibližně  odpovídají  dřívějším 
okresům) si myslím, že se jedná o ukazatel mezi zmíněnými konkurujícími správními orgány téměř srovnatelný. S 
ohledem na výše uvedené skutečnosti bych se jednoznačně přimlouval v souvislosti s ust. § 80 odst. 3 OchrPřKrZ k  
" prioritě" v neprospěch ČIŽP pouze v souvislosti se specializovanými správními orgány – správou národních parků 
a správou chráněných krajinných oblastí, o jejichž odbornosti není nejmenší pochyb, a dokonce lze konstatovat, že 
se jedná v některých odborných otázkách o fundovanější orgán než ČIŽP.

59 Viz.§ 46 odst. 1 SprŘ. S ohledem na tu skutečnost, že se v této kapitole odkazuji v souvislosti se správním řízení na 
ust. § 87 a § 88 OchrPřKrZ., tedy sankční řízení, odvolávám se a spojuji zahájení řízení s ust. § 46 odst. 1 SprŘ. Je  
však samozřejmé, že zásada materiální rovnosti se uplatňuje i v řízeních zahájených na návrh.

60 Viz. § 48 odst. 1 SprŘ.

22



obviněného z přestupku a uložit sankci, resp. pokutu stejné nebo alespoň srovnatelné výše61.

S ohledem na důležitost respektování materiální rovnosti, kterou je nutno interpretovat nejenom 

ve smyslu téhož správního orgánu, ale i všech kompetentních správních orgánů - jako povinnost 

správních  orgánů  rozhodovat  ve  skutkově  stejných,  resp.  obdobných  případech  stejně,  se 

domnívám,  že  zákonodárce  nezakotvuje  dostatečné  ochranné prostředky garantující  naplňování, 

resp. ochranu uvedené zásady. Domnívám se, že v zásadě nejjednodušší, ale v mnoha případech 

neproveditelný ochranný nástroj, který preventivně předchází materiální nerovnosti konkurujících 

správních  orgánů  je  uskutečňován  prostřednictvím  společného  odvolacího  orgánu  těchto 

konkurujících I – instančních správních orgánů. S ohledem na tu skutečnost, že II - instanční orgán 

je v uvedeném případě společným odvolacím orgánem, získává prostřednictvím podaného řádného 

opravného prostředku dokonalý přehled a srovnání o (ne) respektování materiální rovnosti mezi 

konkurujícími správními orgány. Uvedený, velice účinný mechanismus, je bohužel neaplikovatelný 

pro většinu zákonodárcem předvídaných souběžných kompetencí62 zakotvených v OchrPřKrZ. Ve 

většině případů přichází v úvahu zahájení správního řízení za porušení téže povinnosti obecnímu 

úřadu  obce  s  rozšířenou  působností  a  zároveň  ČIŽP,  tedy  orgánům,  které  nemají  společný 

odvolací orgán a možnost komparace rozhodnutí těchto konkurujících orgánů jejich nadřízeným 

61  Pro názornost nesrovnatelného právního postavení účastníků řízení s ohledem na správní orgán, který správní řízení  
vede, lze uvést a v krátkosti komparovat, v souvislosti s právní ochranou dřevin, sankční řízení vedená Magistrátem 
města Ústí nad Labem – prioritního správního orgánu s ohledem na ust. § 80 odst. 3 OchrPřKrZ (viz. poznámka pod 
čarou č. 58) ve spojení s ust. § 75 odst. 1 písm. c) OchrPřKrZ a ust. § 76 odst. 4 OchrPřKrZ a ČIŽP, oblastním 
inspektorátem Ústí nad Labem, v souvislosti s naplněním skutkové podstaty zakotvené v ust. § 88 odst. 1 písm. c)  
OchrPřKrZ. V rozhodné době od 1.  1.  2008 do 1.  1.  2010 nabyly právní  moci,  v rámci správního řízení výše 
specifikovaného, celkem 2 rozhodnutí Magistrátu města Ústí nad Labem (rozhodnutí ze dne 7. 7. 2009, spis. zn. 
OŽP/152964/P/2009/7/Nov a rozhodnutí ze dne 23. 3. 2009, spis. zn. OŽP/9294/P/2009/5/Nov). Ve výše uvedených 
rozhodnutích zcela chybí úvaha, které skutečnosti považuje správní orgán za relevantní, a tedy rozhodné pro 
výrokovou část předmětného rozhodnutí. Obsahem odůvodnění není v podstatě nic jiného než vylíčení průběhu 
správního  řízení  a  závěrečné,  pravidelně  se  opakující  konstatování  o  zjištění  skutkového stavu  bez  důvodných 
pochybností, aniž by magistrát odůvodnil, jak ke svému "subjektivnímu" přesvědčení o rozsahu zjištění skutkového 
stavu došel. V žádném případě nelze konstatovat, že by zákonodárce v odůvodnění vysvětlil obsah výroku, navíc 
velice často charakteristického svou neurčitostí.  V odůvodněních těchto rozhodnutí  zcela chybí správní úvaha 
Magistrátu  města  Ústí  nad  Labem  ohledně  výše  pokuty.  Ačkoliv  zákonodárce  poskytuje  správním  orgánům 
rozsáhlý  prostor  pro  správní  úvahu  ohledně  výše  ukládáné  peněžité  pokuty  (zákonná  rozpětí  jsou  u  většiny 
skutkových podstat zakotvených v OchrPřKrZ poměrně značná), Magistrát města Ústí nad Labem  výši ukládané 
peněžité pokuty ve výše citovaných rozhodnutích blíže  neodůvodňuje.  U obou rozhodnutí  lze konstatovat,  že 
uložená výše pokuty v porovnání s výší pokuty ukládanou ČIŽP v obdobných případech (a to i za předpokladu,  
budu-li  hypoteticky  předpokládat  skutečnosti,  zhoršující  právní  postavení  účastníka  řízení,  přestože  se  jimi 
Magistrát města Ústí nad Labem vůbec nezabýval podobně jako okolnostmi polehčujícími) je  nesrovnatelně vyšší 
(na druhou stranu samozřejmě existují na úrovni Ústeckého kraje obecní úřady obcí s rozšířenou působností, resp. 
Magistráty statutárních měst /např. Teplice/, kde lze v podstatě paušálně hovořit - v souvislosti s výší ukládané  
pokuty, o lepším právním postavením účastníků řízení, resp. obviněných, než v řízeních vedených ČIŽP).

62 Nedomnívám se, že by se ze strany zákonodárce v souvislosti s jeho předpokládanou konkurencí správních orgánů 
jednalo o pochybení. Ustanovení, které předpokládá existenci konkurujících správních orgánů je, dle mého názoru, 
nutným a v současné době nenahraditelným institutem z důvodů zejména "zdvojené ochrany" životního prostředí, 
resp. jejích složek, ale i předcházení možného zahlcení správní agendou u některých správních orgánů, a s tím 
souvisejícím nebezpečím nečinnosti těchto správních orgánů.
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orgánem  přichází  v  úvahu  teprve  v  rámci  III.  instance  –  MŽP,  tedy  v  rámci  mimořádných 

opravných prostředků. Domnívám se, že v uvedeném případě, kdy MŽP je v postavení dozorujícího 

orgánu teprve v rámci mimoodvolacího řízení poté, kdy rozhodnutí nabylo právní moci (nejčastěji v 

rámci tzv. přezkumného řízení v souladu s ust. § 94 SprŘ), nelze hovořit o prioritním kontrolním 

mechanismu zajišťujícím respektování zásady materiální rovnosti.63 V tomto případě je tedy nutno 

předpokládat  jiný  prioritní  ochranný mechanismus  -  výkon státního  dozoru  nad  státní  správou, 

opírající  se  o  jiné  atributy,  zejména  aktivní  součinnost  dalších  zákonodárcem  předvídaných 

správních orgánů oprávněných k výkonu státního dozoru nad státní správou v ochraně přírody a 

krajiny zejména s ohledem na ust. §§ 80 a 85 OchrPřKrZ.

Výkon  státní  kontroly  na  úseku  ochrany  přírody  v  souladu  s  OchrPřKrZ  je  prováděn 

prostřednictvím 2, resp. 3 druhů správních orgánů – obecných dozorujících správních orgánů (KÚ a 

nově též OÚ ORP64,  správy CHKO a NP), speciálního dozorujícího správního orgánu (ČIŽP) a 

ústředního dozorujícího správního orgánu (MŽP). Krajské úřady vykonávají v souladu s ust. § 69a 

KrajZ ve spojení s ust. § 85 OchrPřKrZ dozor nad obecními úřady všech stupňů – obecných úřadů, 

pověřených obecních úřadů a obecných úřadů s rozšířenou působností. Správy národních parků a 

správy chráněných krajinných oblastí65 vykonávají v souladu s ust. § 85 OchrPřKrZ dozor nad státní 

63 Z vlastní zkušenosti mohu konstatovat, že pravděpodobnost podání odvolání, popř. podání podnětu účastníka řízení 
(přezkumné řízení) závisí na výši sankce, která bude uložena. Je samozřejmé, že ve většině případů bude snaha 
sankcionovaného subjektu o zvrácení rozhodnutí o to větší, o co větší bude uložená sankce. Není v žádném případě 
náhodou,  že většina  správních  řízení,  která  ČIŽP oblastního inspektorátu  Ústí  nad  Labem rozhodovala  jako  I.  
instanční orgán, a která jsou v současné době ve fázi soudního řízení správního před Městským soudem v Praze, 
popř. jako kasační stížnosti před NSS v Brně (tedy v podstatě na úrovni IV. instance), byla vedena za porušení 
povinností  vyplývajících z OdpZ,  u něhož lze konstatovat,  že výše peněžitých sankcí,  v  porovnání  s ostatními 
složkovými zákony životního prostředí, je nejvyšší. Vzhledem k tomu, že výše sankcí, které ukládá kompetentní  
správní  orgán  v  souvislosti  s  některou  porušenou  povinností  související  s  ochranou  dřevin,  je  v  porovnání  s 
některými jinými porušeními relativně nízká (např. u fyzických osob bude ve většině případů přicházet v úvahu 
pokuta  v  maximální  výši  100  000,-  Kč,  /blíže  o  této  problematice  viz.část  8.2.1.  odpovědnost  za  přestupky/),  
účastníci řízení, resp. obvinění z přestupku  využívají odvolání, příp. podnětu k zahájení přezkumného řízení 
výjimečně (výše uvedená skutečnost /v podstatě nerespektování zásady vigilantibus iura – zákony jsou psány jen 
pro  bdělé/  nemůže  samozřejmě  být  argumentem pro  možné  porušování  zásady materiální  rovnosti,  která  je  z 
pohledu  svého  významu  v  souvislosti  s  řízením  sankčním,  mající  oficiózní  povahu,  nesrovnatelně  důležitější  
zásadou, jejíž respektování musí být založeno na kontrolních mechanismech ze strany státu, resp. státních orgánů). 
Samozřejmě,  že  lze  argumentovat  v  tom  smyslu,  že  přezkumné  řízení,  jako  jeden  z  možných  mimořádných 
opravných prostředků v souladu s ust. § 94 SprŘ, je koncipováno na jisté aktivní účasti nadřízených správních 
orgánů (zahájení přezkumného řízení z titulu samotného zjištění nedostatků ze strany nadřízeného správního orgánu, 
který rozhodl v posledním stupni). Nicméně se nedomnívám, že je možné - s ohledem na kvantitu správních řízení,  
spravedlivě požadovat  pouze a jedině na nadřízených správních orgánech,  aby přezkoumávaly všechna správní  
rozhodnutí. Samotná dozorová činnost nadřízených správních orgánů musí být vhodně doplňována aktivní činností 
jiných správních orgánů oprávněných k výkonu státní kontroly,  které jsou např.  oprávněny k podání podnětu k  
zahájení přezkumného řízení.

64 Na  základě  zákona  č.  114/1992  Sb.,  o  ochraně  přírody  a  krajiny,  ve  znění  zákona  č.  349/2009  Sb.  /viz.  
§ 77 odst. 1 písm. o) OchrPřKrZ/.

65 V případě správ národních parků a chráněných krajinných oblastí se jedná spíše o odborné organizace vykonávající  
na  základě  zákona  státní  správu.  Viz.  Prchalová  J.  -  Zákon  o  ochraně  přírody  a  krajiny  a  natura  2000, 
2 aktualizované a rozšířené vydání k 1. 3. 2010, Linde Praha akciová společnost, 2010, str. 218. 
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správou  v  ochraně  přírody a  krajiny v  obvodu  jejich  působnosti.66 ČIŽP je  na  rozdíl  od  výše 

uvedených  správních  orgánů  speciálním  dozorovým  orgánem  na  základě  zvláštního  zákona  – 

ČIŽPZ. Z hlediska kvantity jednotlivých správních orgánů, které je oprávněna ČIŽP dozorovat, lze 

nazvat její oprávnění jako neobyčejně rozsáhlé. V zásadě je oprávněna k výkonu státní kontroly 

jakéhokoliv  orgánu  veřejné  správy  s  výjimkou  ústředních  orgánů,  tedy  typicky  ministerstev. 

Ústředním orgánem státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny je MŽP.67

Domnívám se, že v zásadě existují tři alternativy, které by mohly alespoň částečně eliminovat 

problémy  s  aplikací  zásady  materiální  rovnosti,  pramenící  z  existujícího  souběhu  kompetencí 

správních orgánů. V souvislosti s právní ochranou dřevin, kde byl výše uveden jako demonstrativní 

příklad porušení materiální rovnosti příklad nestejného právního postavení účastníka řízení v rámci 

sankčního  řízení  mezi  2  konkurujícími  správními  orgány jsem toho  názoru,  že  alespoň  dílčím 

řešením by mohlo být  obsahové pozměnění  některých ustanovení  OchPřKrZ,  která  by v jistém 

ohledu  omezila  prostor  pro  správní  úvahu  příslušného  správního  orgánu  (srovnej  viz.  8.2.1.  - 

Odpovědnost za přestupky, str. 121 – 123 a část 8.2.2. - Odpovědnost právnických osob a fyzických 

osob při výkonu podnikatelské činnosti, str. 124 - 125). Jako další možnost, která by mohla vyřešení 

uvedeného problému částečně usnadnit,  je četnější,  ale zvláště efektivnější  ingerence MŽP vůči 

ostatním správním orgánům ochrany přírody z titulu jejího postavení jako ústředního orgánu státní 

správy  ochrany  přírody,  např.  prostřednictvím  metodických  pokynů,  popř.  stanovisek  (jejich 

relevanci nelze ovšem přeceňovat s ohledem na jejich právní nezávaznost zejména ve vztahu ke 

správním soudům).  Jako poslední  alternativa  řešení  zkoumaného problému připadá v úvahu již 

zmíněná součinnost jednotlivých správních orgánů a relativně pravidelný a efektivní výkon státní 

kontroly  nikoliv  pouze  a  jedině  správními  orgány,  které  jsou  s  konkrétním  řízením  blíže 

hierarchicky spojeni (např. jako odvolací orgány nebo orgány kompetentní k zahájení přezkumného 

řízení), ale v zásadě prostřednictvím všech správních orgánů, kterým zákonodárce umožňuje výkon 

státní kontroly (např. podáním podnětu k zahájení přezkumného řízení, častějším výkonem státní 

kontroly prostřednictvím fyzických kontrol správních úřadů apod.).68

66 Viz. § 78 OchPřKrZ.
67 Viz. ust. § 19 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky  

ve spojení s ust. § 79 OchrPřKrZ a ust. § 85 odst. 2 OchrPřKrZ.
68 V této souvislosti se domnívám, že krokem správným směrem je přiznání OÚ ORP postavení dozorových orgánů, a 

tím i faktické "zdvojení" výkonu státní kontroly obecnými dozorujícími správními orgány na územích mimo ZCHÚ 
a jejich OP, mimo vojenské újezdy a objekty důležité pro obranu státu. Samozřejmě, že efektivní bude tato změna 
zákona pouze za předpokladu, že OÚ ORP budou skutečně účinně dozírat nad činností správních orgánů v zákoně 
předpokládaných, a tím alespoň částečně alternovat činnost KÚ. Obecně lze konstatovat, že Krajský úřad Ústeckého 
kraje provádí relativně časté kontroly jemu hierarchicky podřízených správních orgánů. Stejné správní orgány jsou 
podrobeny i kontrole ze strany ČIŽP, případně MŽP, a to v některých případech krátce poté, kdy došlo ke kontrole 
ze strany Krajského úřadu. Z tohoto důvodu se domnívám, že lze konstatovat, že kvantita těchto kontrol převažuje 
jednoznačně nad kvalitou, protože kontroly jsou prováděny velice často ryze formálně,  s  důrazem na otázky s 
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Jsem  toho  názoru,  že  žádná  ze  zmiňovaných  alternativ  nevyřeší  zkoumaný  problém 

vyčerpávajím způsobem. Pro úspěšné, alespoň dílčí vyřešení předmětného problému pro futuro, je 

nutné vhodné zakomponování, resp. realizace všech tří v úvahu připadajících alternativ, samozřejmě 

s ohledem na specifika jednotlivých zákonných ustanovení, která předpokládají konkurenční souběh 

správních orgánů.

2) Ačkoliv lze konstatovat, že výše uvedené porušení zásady materiální rovnosti je závažným 

nedostatkem,  s  ohledem na  tu  skutečnost,  že  k  porušení  dochází  více  méně  neúmyslně,  resp. 

neexistuje subjekt, který by na této skutečnosti paušálně profitoval, jedná se zhlediska závažnosti o 

mnohem méně nebezpečné porušení materiální rovnosti, než mnou uváděný druhý případ. V tomto 

případě dochází ex lege i de facto ke zcela zřejmému privilegovanému postavení - v souvislosti se 

zásadou materiální rovnosti, určitého typu subjektu – obcí. 

Domnívám se, že zákonodárce přiznává v ust. § 88a OchrPřKrZ ve spojení s ust. § 2 odst. 3 

StFŽPZ obcím "privilegované postavení".  Výše uvedené ustanovení zakotvuje, že výnosy pokut 

uložených ČIŽP připadají z 50 % do rozpočtu obce, v jejímž katastru došlo k porušení předpisů.  

Zákonodárce  tak  přiznává  obci  paušálně,  bez  ohledu  na  skutečnost,  kdo  způsobil  porušení 

povinnosti,  tedy i  v  případě porušení  povinnosti  ze  strany obce,  příjem 50 % z celkové výše 

pokuty. V souvislosti s ochranou dřevin lze konstatovat, že relativně často dochází k ořezu dřevin,69 

který je proveden takovým způsobem, že lze hovořit o podstatném a trvalém snížení ekologických a 

estetických  funkcí  postižených  dřevin  nebo  bezprostředně  či  následně  k  odumření  postižených 

dřevin. V takovém případě přichází v úvahu uložení pokuty právě obci70, tedy subjektu, kterému 

např.  ČIŽP  uloží  fakticky  poloviční  pokutu  v  porovnání  s  jinými  sankcionovanými  subjekty, 

typicky fyzickými osobami oprávněnými k podnikání, které ve skutkově stejných, popř. obdobných 

případech  postupovaly  stejným protiprávním způsobem,  resp.  jejich  protiprávní  jednání  bylo  z 

hlediska nebezpečnosti na životní prostředí stejné, příp. srovnatelné s protiprávním jednáním obce. 

životním prostředím vůbec nesouvisejícím.
69 Přestože se jedná o zdaleka nejtypičtější poručení povinnosti obce v souvislosti s ochranou dřevin, nelze vyloučit ani 

porušení jiná, včetně pokácení dřeviny, popř. dřevin bez povolení v souladu s ust § 8 odst. 1 a násl. OchrPřKrZ. Je  
pravdou, že toto uvedené porušení bude spíše výjimkou, protože obecní úřad sám je zdaleka nejčastějším orgánem, 
který je oprávněn povolovat kácení dřevin. Na druhou stranu zákonodárce předpokládá v některých případech, které 
lze označit paušálně za takové, u kterých zákonodárce vyžaduje nutnou odbornost, i jiné správní orgány, oprávněné 
k povolení kácení (ohledně kompetence jiných správních orgánů v případě povolování kácení viz. např. část 9 – 
Orgány státní správy na úseku ochrany dřevin a jejich působnost, str. 129 - 148).

70 Samozřejmě, že s ohledem na formulace sankčních ustanovení OchrPřKrZ je relevantní, prováděla - li obec ořez 
dřevin sama, tedy prostřednictvím svých zaměstnanců nebo byla pouze v postavení objednatele z titulu existující  
smlouvy (typicky smlouvy o dílo) a faktické pokácení učinil druhý z akceptantů této soukromoprávní smlouvy.  A 
priori však s ohledem na judikaturu soudů nelze tvrdit, že by odpovědnost obce byla z toho titulu, že fakticky  
neprovedla ořez, vyloučena (blíže viz. část 8.2.1. - odpovědnost za přestupky, str. 119 - 120).
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Absurdnost tohoto ustanovení je navíc zvýrazněna tou skutečností, že zákonodárce sice hovoří o 

účelové vázanosti těchto pokut, které de iure navyšují obecní rozpočet v tom smyslu, že mohou být 

využity  jen  pro  zlepšení  životního  prostředí  a  pro  ochranu  přírody  a  krajiny  v  obci,  ale  tato 

povinnost obcí není ničím jiným než deklarací. Zákon výslovně neřeší existenci kontrolního orgánu, 

který by dozoroval činnost obcí ohledně využití výnosu z těchto pokut71. Navíc připustíme-li čistě 

hypoteticky cum grano salis některá ustanovení zákona, na základě nichž by některé správní orgány 

mohly  kontrolovat  výše  uvedené  jednání  obce72,  nejsou  tyto  správní  orgány  vybaveny 

donucovacími prostředky, v souvislosti s porušením povinnosti obcí, tedy typicky např. sankcemi. 

Výše uvedená skutečnost je o to závažnější, že privilegované postavení obce - ohledně ukládání 

pokut,  není  zakotveno  pouze  v  OchrPřKrZ,  ale  v  podstatě  ve  všech  základních  složkových 

zákonech životního prostředí s výjimkou LesZ a po novele i OdpZ, který v ust. § 68 odst. 3 in fine 

expressis verbis řeší problematiku rozdělování výnosu pokut za předpokladu, že došlo k porušení 

povinnosti ze strany obce. V souvislosti s vytýkaným nedostatkem rozdělování výnosu pokut se 

domnívám, že téměř odstrašujícím případem je ust. § 124 odst. 4 VodZ, které stanoví, že pokuty 

ukládané obecními úřady obcí s rozšířenou působností jsou příjmem obce s rozšířenou působností. 

Absurdnost  tohoto  ustanovení  je  samozřejmě  v  případě,  kdy  poruší  povinnost,  specifikovanou 

VodZ, obecní úřad obce s rozšířenou působností a zahájí správní sankční řízení za porušení této 

povinnosti.  Patrně  není  třeba  blíže  konkretizovat,  jak  vysokou  sankci  je  obecní  úřad  obce  s 

rozšířenou působností povinen v tomto případě de facto zaplatit.

De  lege  ferenda se  domnívám,  že  by  bylo  nanejvýš  vhodné  striktně  respektovat  rovné 

postavení všech subjektů, které mohou být účastníky řízení. Domnívám se, že opačný přístup je 

de  facto popřením  právního  státu, ale  i  možným  potenciálním  nebezpečím  pro  životní 

prostředí. Zákonné rozpětí sankcí vyjadřuje obecnou nebezpečnost (v našem případě pro jednotlivé 

složky životního prostředí) jednotlivých skutkových podstat. Tato zákonodárcem stanovená "obecná 

nebezpečnost" nemůže být modifikována, resp. zlehčována pro určité osoby prostřednictvím dalších 

ustanovení.  Nebezpečnost  blíže  nespecifikovaného  protiprávního  jednání  směřujícího  proti 

životnímu prostředí jistě není bez dalšího nižší pouze a jedině z toho titulu, že jej spáchala 

obec, popř. obec s rozšířenou působností. Z výše uvedeného důvodu se domnívám, že je naprosto 

71 Samozřejmě,  že  případné  porušení  vázanosti  finančních  prostředků  lze  teoreticky  dohledat  prostřednictvím 
finančních auditů. Rozhodně se však nedomnívám, že uvedený institut a s ním spojený typický orgán kontroly – 
NKU (srovnej  viz.  §  3 odst.  1  NKUZ),  se  zaměřuje na  kontrolu hospodaření  s  finančními  prostředky účelově 
vázanými na oblast životního prostředí, popř. na samotné dřeviny.

72 Viz. např. ust. § 80 odst. 1 OchrPřKrZ.
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nutné novelizovat všechny složkové zákony životního prostředí,73 které předpokládají privilegované 

postavení  obcí  v  duchu  již  novelizovaného  OdpZ,  tedy  expressis  verbis vyloučit  obce,  aby se 

podílely  na  výnosu  pokut  v  případě  jejich  porušení  povinností  zakotvených  ve  složkových 

zákonech. 

Zároveň si myslím, že by bylo de lege ferenda nanejvýš vhodné jasným a určitým způsobem 

vymezit kompetence jednotlivých správních úřadů ohledně kontroly obcí, popř. obcí s rozšířenou 

působností,  v  souvislosti  s  jejich  účelovým  využitím  výnosu  pokut  a  stanovení  sekundárních 

povinností v případě, že obce použijí výnosy pokut pro jiný než zákonodárcem stanovený účel. 

Vzhledem k tomu, že zákonné ustanovení o vyloučení obce, resp. obce s rozšířenou působností 

na podílu z výnosu pokut by bylo v podstatě formulováno ve všech složkových zákonech stejně a 

patrně  i  kontrolní  mechanismy  dozírající  nad  účelovým  využitím  výnosu  pokut  by  byly 

formulovány podobným způsobem, domnívám se, že nejvhodnější alternativou pro futuro je upravit 

zmiňovanou materii v jedinném zákoně, např. v ŽivProstřZ, který by na složkové zákony životního 

prostředí vhodným způsobem odkazoval.

73 Konkrétně se tedy jedná o VodZ, OchrPřKrZ, OvZ.
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4. Soukromoprávní úprava  74   dřevin  

Právní úprava dřevin na úrovni soukromoprávních norem vyplývá z té skutečnosti, že dřevina 

není  pouze  a  jedině  chápána  ve  smyslu  veřejnoprávním,  tedy  jako  jedna  ze  složek  životního 

prostředí75, která je předmětem zájmu zákonodárce z titulu její ochrany ve veřejném zájmu76, ale 

také jako předmět vlastnických vztahů, resp. součást předmětu vlastnických vztahů77. S ohledem na 

povahu soukromého práva, zejména charakteristickou dispozitivnost v procesním slova smyslu78 

nebo problematické pojetí škody (blíže o této problematice viz. kapitola 3.1. - princip prevence, str. 

14 - 20) se nicméně domnívám, že při ochraně jednotlivých složek životního prostředí (dřeviny 

nevyjímaje)  může  mít  soukromoprávní  úprava  postavení  pouhého  subsidiárního  ochranného 

nástroje, popř. vhodného doplňku veřejnoprávní ochrany. Na druhou stranu je třeba připomenout 

také tu skutečnost, že soukromé právo může být v některých případech v postavení "rušivého" nebo 

dokonce  "antagonistického"  elementu  ve  vztahu  k  veřejnoprávní  ochraně  jednotlivých  složek 

životního prostředí. Jedná se o případy, kdy veřejný zájem je v nesouladu, popř. v přímém rozporu s 

vlastnickými právy79. V této souvislosti je třeba si uvědomit tu skutečnost, že vlastnické právo není 

právem neomezeným, ale limitovaným veřejnoprávními předpisy80, tedy lze hovořit o omezeném 

právním panství nad věcí ex lege, tedy ze zákona81.

4.1. Právní prameny úpravy dřevin na úrovni soukromého práva

Obecně lze konstatovat, že v souvislosti s případnou úpravou, popř. ochranou dřevin na úrovni 

soukromého práva přicházejí z hlediska aplikovatelnosti v úvahu pouze taková ustanovení ObčZ, 

příp. ObchZ, která jsou zaměřena na ochranu vlastnictví. Je vcelku logické, že uvedené zákony, s 

ohledem  na  jejich  obecnou  povahu,  se  nezabývají  vlastnickými  vztahy  a  jejich  ochranou  v 

74 Zcela záměrně a úmyslně nehovořím o soukromoprávní ochraně dřevin, protože účelem soukromoprávní úpravy 
dřevin není jejich ochrana z titulu jejich postavení jako složky životního prostředí, ale z titulu ochrany majetku,  
popř. zdraví.

75 Viz. § 2 odst. 2 písm. d) OchrPřKrZ.
76 Veřejný zájem na ochraně životního prostředí, tedy i jednotlivých složek životního prostředí, lze dovozovat mimo 

jiné z preambule Ústavy ČR, kde zákonodárce vyjadřuje odhodlání střežit zděděné přírodní bohatství a čl. 35 LZPS, 
který stanovuje právo každého na příznivé životní prostředí. Srovnej též ust. § 128 ObčZ.

77 Blíže o této problematice viz. Damohorský M. - Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí, Univerzita 
Karlova v Praze, Karolinum, 1999, str. 19- 21.

78 Možnost poškozeného, t. j. soukromoprávního subjektu disponovat s předmětem řízení i s řízením samotným.
79 Střet veřejného zájmu se zájmem soukromým se snaží alespoň rámcovým způsobem (opíraje se o neurčitý právní 

pojem) řešit čl. 11 odst. 3 LZPS, který zdůrazňuje tu skutečnost, že vlastnické právo není neomezené.
80 Omezenost vlastnického práva ex lege lze dovozovat dokonce i ze soukromoprávních ustanovení – ObčZ.
81 Viz. Damohorský M. - Sborník z konference "Právo životního prostředí", ediční středisko Praha 2000, str. 11 - 15.
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kazuistickém slova smyslu82. Jejich předmětem zájmu není vlastnická ochrana dřevin, ale ochrana 

vlastnictví  bez  ohledu na tu  skutečnost,  o  jaký předmět  vlastnictví  se  jedná.  V této  souvislosti 

(značná  obecnost)  je  samozřejmě  důležité  postavení  NSS,  s  ohledem  na  závaznost  jeho 

rozhodnutí,83 popř. Nejvyššího soudu.

4.2. Preventivní soukromoprávní povinnosti a následky jejich porušení

V části 3.1. této rigorozní práce jsem se pozastavoval nad adekvátní skutkovou podstatou k 

povinnosti zakotvené v ust. § 7 odst. 2 OchrPřKrZ – péčí o dřeviny. S ohledem na nejednoznačně 

koncipovanou skutkovou podstatu  se  domnívám,  že  z  pohledu ochrany dřevin  před  případným 

omisivním jednáním  vlastníka  dřevin  ohledně  jejich  péče84 může  být  za  určitých  předpokladů 

alespoň částečnou altrernativou obecná preventivní povinnost (neminem laedere),  předpokládaná 

zákonodárcem v ust.  §  415 ObčZ85.  Samozřejmě,  že  je  poměrně  logická  a  pochopitelná  snaha 

judikatury blíže interpretovat výše uvedené ustanovení ObčZ, s ohledem na jeho značnou obecnost, 

a s tím spojenou diskutabilní aplikovatelnost na některé ad hoc případy.86 

Pro vznik  soukromoprávní odpovědnosti jako sekundární povinnosti,  která vzniká z titulu 

porušení primární povinnosti, t. j. porušení preventivní povinnosti, je podmínkou conditio sine qua 

non existence čtyř základních elementů:

1)  jednání –  v  případě  soukromoprávní  úpravy  dřevin  bude  praktické  pouze  jednání 

protiprávní, v úvahu však teoreticky připadá i jednání, které je v souladu s právem.

2)  následek  – škoda87,  jejíž  náhrada  je  založena  na  koncepci  tzv.  relutární  restituce,  tedy 

82 Jedinou výjimkou, kde lze v jistém smyslu hovořit o kazuistickém ustanovení ve vztahu k ochraně dřevin je ust. §  
127 odst. 1 in fine ObčZ.

83 Srovnej viz. např. rozsudek NSS, čj. 8 As 47/2006 – 93 ze dne 31. 3. 2008, který se mimo jiné zabýval rozsahem  
preventivní povinnosti v souvislosti s ořezem dřevin.

84 Ze strany vlastníka dřeviny nedošlo k včasnému a řádnému ošetření nebo odstranění stromu, který pak svým pádem 
způsobil škodu na cizím majetku.

85 Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. 
Uvedená generální preventivní povinnost je použitelná i pro podnikatele nehledě na to, zda - li se jedná o fyzickou  
osobu oprávněnou k podnikání nebo právnickou osobu (z dikce citovaného ustanovení samozřejmě vyplývá i ta 
skutečnost, že povinnost nedopadá pouze na vlastníka dřeviny). Srovnej viz. Švestka J., Jehlička O., Škárová M., a  
kol. - Občanský zákoník. Komentář, C. H. Beck, 9 vydání, 2004, str. 570 – 571.

86 Např. rozsudek Nejvyššího soudu, č. j. 25 Cdo 1598/2005 ze dne 28. 6. 2007, který ve svém odůvodnění blíže  
interpretuje  ust.  §  415 ObčZ –  každý  je  povinen při  jakémkoliv  svém počínání  zachovávat  vždy  takový  stupeň  
bedlivosti (pozornosti), který lze po něm vzhledem ke konkrétní časové a místní situaci rozumně požadovat a který –  
objektivně posuzováno – je způsobilý zabránit či alespoň co nejvíce omezit riziko vzniku škod na životě, zdraví či  
majetku. Jedná se o obecnou preventivní povinnost, která platí pro každého a uplatní se i tam, kde se za použití  
ustanovení § 441 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, posuzuje míra účasti poškozeného na vzniku škody.

87 Problematické  pojetí  škody dle  ObčZ viz.  např.  Damohorský M.  -  Právní  odpovědnost  za  ztráty na  životním 
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prioritně ve formě peněžité náhrady s tím, že naturální restituce (restitutio in integrum) připadá v 

úvahu pouze na návrh poškozeného a navíc je – li možná a účelná, což v případě pokácení dřeviny 

je naprosto nemožné a v případě poškození výjimečné (více ke škodě viz.část 3.1. Princip prevence, 

str. 15).

3) příčinná souvislost (kauzální nexus) mezi jednáním a následkem.

4)  zavinění  –  v  případě  obecné  odpovědnosti  za  škodu  (v  souvislosti  s  ochranou  dřevin 

jednoznačně nejčastější případ) v souladu s ust. § 420 ObčZ.

Na rozdíl od veřejnoprávní ochrany dřevin, která je založena na objektivní odpovědnosti, t. j. 

bez ohledu na zavinění88 (výjimkou je protiprávní jednání fyzické osoby – přestupek89),  je tedy 

soukromoprávní  ochrana,  ve  smyslu  generální  preventivní  povinnosti,  založena  na  opačném 

principu – obligatorním znakem vzniku odpovědnosti je existence zavinění. Na druhou stranu je 

třeba  připomenout  tu  skutečnost,  že  tato  "přísnost"  (v  souvislosti  s  možným  prokazováním 

protiprávního jednání) je v jistém smyslu modifikována - zavinění se předpokládá (presumuje)90,  

tedy důkazní břemeno spočívá na osobě, která škodu způsobila.

Obecná preventivní povinnost, dle mého názoru, nedopadá na takové případy, kdy odvracení 

škody může být pro osobu nákladnější než škoda, která by mohla nastat. Uvedenou problematiku 

řeší ust. § 417 odst. 1 ObčZ91. S ohledem na zákonodárcem zavedenou existující povinnost tomu, 

komu škoda hrozí, lze dovozovat případný vznik odpovědnosti pouze a jedině speciálnímu subjektu, 

kterému škoda hrozila, který ale jednal v době hrozby omisivně, tedy škodu, ačkoliv byl k tomu 

povinován neodvrátil, popř. se o to nepokusil (v případě dřevin tedy typicky vlastník, ale i soused). 

Případné nesplnění speciální preventivní povinnosti ze strany subjektu, kterému škoda hrozí, může 

být důvodem pro vznik zavinění poškozeného podle § 441 ObčZ. Na druhou stranu zasahuje – li 

někdo komu škoda hrozí, má právo na náhradu nákladů v souladu s ust. § 419 ObčZ. Tento jev 

může v souvislosti s problematikou dřevin nastat typicky ve spojení s institutem poněkud nepřesně 

označovaným jako "havarijní kácení" dle ust. § 8 odst. 4 OchrPřKrZ, samozřejmě s respektováním 

prostředí, Karolinum 1999, str. 50 – 51. 
88 Problematikou objektivní odpovědnosti se opakovaně zabýval také NSS (srovnej např. Rozsudek NSS, č. j. 2 As 

92/2008 76 ze dne 17. 2. 2009, který mimo jiné řešil problém "absolutní odpovědnosti" ve spojení s liberačními 
důvody (blíže o problematice objektivní odpovědnosti viz. část 8.2.2. - Odpovědnost právnických osob a fyzických 
osob při výkonu jejich podnikatelské činnosti).

89 § 2 odst. 1 PřestZ.
90 Blíže o institutu důkazního břemene viz. Damohorský M. - Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí,  

Karolinum, Praha 1999, str. 58 – 60. Problematikou presumpce zavinění se také blíže zabýval Nejvyšší soud České 
republiky - Rozsudek Nejvyššího soudu, č. j. 29 Odo 1395/2005 ze dne 27. 9. 2007.

91 Komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem přiměřeným okolnostem ohrožení. Jedná se o 
tzv. speciální prevenci, vzhledem k tomu, že se týká pouze toho, komu škoda hrozí, na rozdíl od blíže neurčených  
subjektů podle ust. § 415 ObčZ.
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povinnosti zakotvené v ust. § 8 odst 4 in fine OchrPřKrZ92.

Kromě  výše  uvedené  speciální  svémoci93 ze  strany  ohroženého, limitované  "přiměřenými 

okolnostmi ohrožení94, je subjekt, kterému škoda hrozí nositelem práva, jehož obsahem je domáhat 

se, aby soud uložil provedení vhodných a přiměřených opatření k odvrácení hrozící škody v souladu 

s ust. § 417 odst. 2 ObčZ95. Soudní ochrany se však není možné domáhat proti činnosti, která je 

úředně  povolena.  Žalobou  podle  výše  uvedeného  ustanovení  se  taktéž  nelze  dovolávat  zákazu 

zásahů  již  vykonaných  anebo  opakovaných.96 Ohledně  možné  aplikovatelnosti  je  uvedené 

ustanovení  významně omezeno i  tou skutečností,  že  soudní  ochrany se může ohrožený subjekt 

dovolávat pouze a jedině za předpokladu vážného ohrožení.

V případě porušení povinností vyplývajících z tzv. obchodně závazkových vztahů (v souvislosti 

s problematikou dřevin budou patrně v úvahu přicházet pouze smluvní závazkové vztahy), je možno 

uvažovat  o  aplikaci  ObchZ.97 Na  rozdíl  od  občanskoprávní  odpovědnosti  jsou  obchodněprávní 

odpovědnostní vztahy koncipovány na principu přísnější - objektivní odpovědnosti, která však není 

koncipována absolutně, tedy bez existence tzv. liberačních důvodů98.

92 Povolení není třeba ke kácení dřevin, je – li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí  
– li  škoda značného rozsahu. Ten kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody a  
krajiny do 15 dnů od provedení kácení. V souvislosti s citovaným ustanovením stojí za povšimnutí ta skutečnost, že 
zákonodárce v OchrPřKrZ ani vyhlášce č. 395/1992 Sb. tento druh kácení (jako jediný) nepodmiňuje souhlasem 
vlastníka,  a  nelze  se  tedy  vyhnout  soukromoprávní  odpovědnosti  tomu,  komu  škoda  bezprostředně  hrozila, 
poukazem na  chybějící  souhlas  vlastníka  dřeviny s  pokácením dřeviny jako předmětu hrozící  škody v případě 
existence podmínek zakotvených v ust. § 8 odst. 4 OchrPřKrZ.

93 Svémoc v obecném slova smyslu (bezprostřední hrozba neoprávněného zásahu do práva) je zakotvena v ust. § 6 
ObčZ. Podle soudní judikatury není podmínkou conditio sine qua non pro aplikaci § 417 odst. 2 ObčZ bezprostřední 
hrozba vzniku škody, ale postačí, že v důsledku vážného ohrožení vznikne škoda v budoucnosti. Viz. Rozsudek  
Nejvyššího soudu České republiky, č. j. 22 Cdo 1599/99 ze dne 2. 4. 2001.

94 Uvedené hledisko je třeba vykládat vždy v závislosti na konkrétním případu.
95 Případnou  žalobu  podle  §  417  odst.  2  ObčZ  je  třeba  striktně  odlišovat  od  tzv.  negatorní  žaloby  podle  ust.  

§ 126 odst. 1 ObčZ. Blíže o této problematice viz.část 4.3. rigorozní práce – Sousedská práva a jejich ochrana.
96 Viz. Holub M., Bičovský J., Wurstová J. - Sousedská práva, Linde PRAHA, a.s., 1999, str. 99.
97 Konkrétně se jedná o ustanovení § 373 a násl. ObchZ. Možná aplikovatelnost obchodního zákoníku je však omezena 

s ohledem na subjekty závazkových vztahů, popř. druh smlouvy, která byla mezi subjekty uzavřena – tzv. absolutní  
obchodní závazkové vztahy (viz. zejména ust § 261 a násl. ObchZ). V souvislosti s problematikou dřevin se může 
jednat např. o porušení smlouvy o dílo (ust § 536 a násl. ObchZ) mezi dvěma podnikateli, jejímž obsahem byla  
povinnost pokácet dřevinu, která následkem porušení smlouvy způsobila škodu.    

98 § 374 ObchZ.
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4.3. Sousedská práva  99   a jejich ochrana  

Koncepčně vyplývá institut sousedských práv z té skutečnosti, že výkon vlastnického práva100 

jednoho subjektu (opominu -li pro jednoduchost institut spoluvlastnictví, společného jmění manželů 

popř. věcných břemen) začíná tam, kde končí právo druhého subjektu k výkonu jeho vlastnického 

práva.101 S uvedenou skutečností úzce souvisí i princip stejné právní ochrany vlastnictví102 a princip 

vzájemnosti  v  sousedských  vztazích.103 Účelem  sousedských  práv  je  tedy  ochrana  běžného 

sousedského soužití  a  vlastnictví  sousedů před blíže  kvalifikovanými neoprávněnými zásahy.  Z 

tohoto pohledu by bylo možno dovozovat, že sousedská práva, s ohledem na jejich účel, chrání bez 

výjimky pouze a jedině soukromoprávní zájmy a veřejnoprávní ochrany životního prostředí (včetně 

ochrany  dřevin)  se  vůbec  nedotýkají.  S  touto  zjednodušenou  úvahou  však  nelze  souhlasit. 

Domnívám se, že v některých případech soukromoprávní ochrana de facto chrání i životní prostředí, 

resp. jednotlivé složky životního prostředí. Konkrétně se jedná o takové případy, kdy veřejný zájem 

na ochraně dřevin, jako jedné ze složek životního prostředí, je totožný se zájmem soukromým. Z 

výše  uvedeného  důvodu  nelze  při  analýze  právní  ochrany  dřevin  opomenout  ani  materii 

sousedských práv, kterou lze jinak nazvat ryze soukromoprávní materií.

Sousedská  práva  se  v  praxi  realizují  jako  právní  vztahy  mezi  sousedy.  V  souvislosti  se 

sousedskými vztahy je třeba upozornit na tu skutečnost, že jejími účastníky (na straně rušeného) 

nemusí být pouze vlastníci z titulu jejich vlastnictví k sousední nemovitosti104, ale obecně všechny 

subjekty, mající právní titul k užívání sousední nemovitosti. 

Diametrálně odlišná situace bude v případě vymezení subjektu – rušitele, a lze tedy hovořit o 

jisté asymetrii mezi subjekty sousedských vztahů. Tzv. generální klauzule expressis verbis ve svém 
99 Zákonodárce s termínem sousedská práva nepracuje ani jej blíže nespecifikuje. S ohledem na tu skutečnost, že se ve  

své podstatě jedná o omezení vlastnictví ex lege, tedy ze zákona, je třeba si prioritně uvědomit, že se jedná o práva 
objektivní, tedy jako označení jisté skupiny občanskoprávních norem.

100Zákonodárce v ust. § 123 ObčZ deklaratorně stanovuje, co rozumí výkonem vlastnického práva.
101Viz. § 3 ObčZ –  Výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu  

zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy 
102§ 124 ObčZ – Všichni vlastníci mají stejná práva a povinnosti a poskytuje se jim stejná právní ochrana.
103Ochrana poskytovaná právům vlastníka jedné věci  nesmí být v rozporu se spravedlivou ochranou, která náleží 

právům vlastníka věci druhé. Viz. Holub M., Bičovský J., Wurstová J. - Sousedská práva, Linde PRAHA, a.s., 1999, 
str. 102.

104Zcela záměrně nepoužívám poněkud zavádějící pojem sousedících nemovitostí. Sousední nemovitost zohledňuje 
výstižněji  i  ty  nemovitosti,  které  nejsou  bezprostředně  sousedícími  nemovitostmi,  nicméně  mohou  ovlivňovat 
sousedská užívací  práva subjektů sousedních  nemovitostí.  Na druhou stranu se domnívám, že naprostá  většina 
sousedských žalob, dotýkajících se problematiky dřevin, bude podána pouze a jedině v souvislosti s  neoprávněným 
užíváním  bezprostředně  sousedících  pozemků  (převisy,  kořeny  stromů,  stínění)  na  rozdíl  od  některých  jiných 
materií, které svou obtěžující povahou nad míru přiměřenou poměrům mohou ovlivňovat i sousedy "vzdálenější",  
tedy nesousedící pozemky – typicky hluk, pára, zápach, apod.
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ustanovení § 127 odst.  1 ObčZ zakládá povinnosti  "vlastníkovy věci" a omezuje tím případnou 

aplikovatelnost analogie, kterou by došlo k rozšíření subjektů, které mohou mít postavení rušitelů. 

Extenzivní výklad tak dovozuje i povinnosti jiného subjektu než vlastníka sousední nemovitosti, 

které užívají  sousední  nemovitost  na základě jiného právního důvodu.105 Prostřednictvím tohoto 

výkladu však dochází, dle mého názoru, k porušení ust. § 853 ObčZ106. Je-li to nájemce, výpujčitel 

či  jiný  detentor,  kdo  sousedy obtěžuje,  je  na  vlastníku  nemovitosti,  aby splnil  svou povinnost 

donucením nájemce nebo výpujčitele k řádnému užívání věci, neboť ti jsou k tomu vůči vlastníku 

nemovitosti obligačně vázáni107. 

105Viz. Holub M., Bičovský J., Wurstová J. - Sousedská práva, Linde PRAHA, a.s., 1999, str. 59 – 62.
106Občanskoprávní vztahy, pokud nejsou zvláště upraveny ani tímto zákonem, ani jiným zákonem, se řídí ustanoveními  

tohoto zákona, která upravují vztahy obsahem i účelem jim nejbližší.
107Viz. Eliáš K. a kolektiv autorů - Občanský zákoník, VELKÝ AKADEMICKÝ KOMENTÁŘ, 1 SVAZEK, Linde 

Praha, a.s., 2008, str. 546.
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5. Veřejnoprávní úprava ochrany dřevin

Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole (viz. kapitola 4 – soukromoprávní úprava dřevin), je 

veřejnoprávní  úprava ochrany dřevin -  zejména s ohledem na prostředky,  kterými disponuje na 

rozdíl od soukromoprávních norem, naprosto klíčovým právním mechanismem při ochraně dřevin. 

Z toho důvodu je veřejnoprávní ochraně věnována podstatně větší pozornost, včetně historického 

exkurzu, který považuji pro pochopení současné materie (zejména v souvislosti s negativy dřívější 

legislativy  a  jejich  více  či  méně  úspěšným  odstraněním  v  současném  pozitivním  právu)  za 

relevantní. 

5.1. Historický vývoj

Z historického pohledu lze právní ochranu dřevin rozdělit,  dle mého názoru, v zásadě na 3 

etapy. Domnívám se, že jednotlivé etapy vývoje předmětné materie jsou natolik odlišné, z pohledu 

časového vývoje diskontinuální, že je třeba jejich rigidní oddělení.

5.1.1. I. etapa historického právního vývoje ochrany dřevin 

V první - a z pohledu časového nejdelší etapě, ochrana dřevin úzce souvisela s péčí o lesy. 

Uvedená ochrana byla motivována převážně hospodářskými důvody, s cílem provádění řádného 

lesního hospodářství. Z výše uvedeného důvodu, i přes zmíněný dlouhý časový interval, se touto 

etapou  zabývám fragmentálně.  K  ochraně  životního  prostředí  docházelo  zprostředkovaně,  jako 

vedlejší  produkt  a  prostředek  primárního  ekonomického  cíle.  V  souvislosti  s  výše  uvedenou 

skutečností je možno konstatovat, že v žádném případě nelze v souvislosti s I. etapou právního 

vývoje ochrany dřevin hovořit o cílevědomé činnosti člověka, směřující k ochraně zkoumané složky 

životního prostředí. 

Jedním z nejstarších dochovaných předpisů o hospodaření v lese a trestech za jeho poškozování 

je  Právo  českého  knížete  Konráda  Oty  v  tzv.  Statutech  Konrádových.  Problematika  trestů  v 

souvislosti s poškozováním lesa je řešena taktéž v Knize starého pána z Rosenberka (kolem roku 
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1360). Do 14. století (1352) se datuje i ochrana lesů, kterou navrhoval ve svém zákoníku Majestas 

Carolinas římský  císař  a  český  král  Karel  IV.  Ačkoliv  zákoník  nikdy  nevešel  v  platnost,  je 

vzorovým příkladem ochrany lesů tehdejšího údobí.108 Za zmínku, v souvislosti s I. etapou vývoje 

ochrany dřevin, stojí taktéž snahy císařovny Marie Terezie, které vznikly v souvislosti s kritickým 

úbytkem lesů - lesní řád, z roku 1754109 a první ucelený lesní zákon, který platil od roku 1852 až do 

roku 1960.110 

5.1.2. II. etapa historického právního vývoje ochrany dřevin 

O  faktické  ochraně  dřevin  lze  hovořit  až  v  souvislosti  s  počátky  ochrany  přírody  a  s 

okrašlovacími aktivitami. V té době (v průběhu 19. století) se již předmětná ochrana neomezovala 

pouze a jedině na hospodářské důvody. Na druhou stranu je třeba konstatovat, že v počátcích tohoto 

období, které ze systematického hlediska označuji za II. etapu, se nejednalo o státní ochranu, ale 

ochranu vzniklou z iniciativy osvícených jedinců. Ze současného typového členění ochrany dřevin 

rostoucích mimo les lze říci, že se jednalo výlučně o ochranu zvláštní - územního nebo druhového 

charakteru111.  II.  etapa vrcholí  některými dílčími,  nesmělými pokusy o zakotvení státní  ochrany 

dřevin.112 Domnívám se, že pro tehdejší ochranu mimořádně významných stromů - a tím i jejich 

zachování  do  současné  doby  (z  dnešního  pohledu  zákonodárce  označuje  tyto  stromy  jako 

památné113), byly rozhodné zejména 2 skutečnosti - uvedení v účinnost tzv. přídělového zákona č. 

81/1920 Sb.z. a n., který umožňoval při přidělování půdy vyjmout přírodní památky hodné ochrany 

z  přídělu114 a  masový vznik  tzv.  okrašlovacích  spolků (vznik  prvního okrašlovacího spolku lze 

datovat  do  r.  1849).115 Vedle  výše  zmíněné  nepřímé  ochrany významných  stromů je  období  I. 

108Blíže o středověké problematice ochrany dřevin rostoucích mimo les viz. např. Reš B., Sůrová B. - Památné stromy,  
Metodika AOPK, Praha 2008, str. 9-10.

109Císařský královský patent lesů a dříví, ustanovení v království Českém se týkající, daný na hradě Pražském dne 
5. dubna 1754. Viz. Vrška T., Hort L. - Historie vzniku lesních rezervací ČR do roku 1945 in Ochrana přírody 
1/2008, str. 8-9.

110Příhoda A. - Příroda a člověk, Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1981, str. 156 – 158.
111První chráněná území v českých zemích měla povahu soukromých přírodních rezervací. Nejstarší z nich, Žofínský 

prales, založil v roce 1838 Jiří Augustin Langueval - Buquoy v Novohradských horách. Blíže o této problematice  
viz. Příhoda A. - Příroda a člověk, Státní pedagogické nakladatelství Praha, n. p., 1981, str. 184 nebo Kolařík J. a 
kolektiv – Péče o dřeviny rostoucí mimo les I., Vlašim 2003, str. 23-24.

112Např. v roce 1833 vydalo c. k. Zemské presidium z iniciativy českého purkrabího Karla Chotka nařízení č. 4164, v 
němž se vybízejí krajské úřady, aby po příkladu hl. města Prahy a jiných větších měst  ustavily komise, které by se  
staraly o zkrášlení měst a obcí ve svých obvodech. Blíže viz. Kolařík  J. a kolektiv – Péče o dřeviny rostoucí mimo 
les I., Vlašim 2003, str. 23-24.   

113Viz. § 46 odst. 1 OchrPřKrZ.
114Blíže o této problematice viz. Damohorský M. a kolektiv – Právo životního prostředí, 3 vydání, C. H. Beck Praha,  

2010, str. 340 nebo Příhoda A. - Příroda a člověk, Státní pedagogické nakladatelství Praha, n. p., 1981, str. 186.
115Důležitost  těchto  spolků  dovozuji  ze  síly  jejich  autority,  která  hrála  relevantní  úlohu  při  záchraně  některých 

mimořádně významných stromů, a z té skutečnosti, že Svaz československých spolků pro okrašlování spolků v 
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poloviny 20. století  charakteristické svými neúspěšnými,  opakovanými pokusy postavit  ochranu 

přírody  na  právní  institucionální  základ.116 Pro  toto  období  je  charakteristická  činnost  tzv. 

konzervátorů ochrany přírody, jejichž kompetence však byly zanedbatelné – omezovaly se zejména 

na  činnosti  osvětového  charakteru  a  vytypovávání  území  hodných  právní  ochrany.  Institut 

konzervátorů,  kteří  byli  systematicky  řízeni  -  s  ohledem  na  neexistenci  MŽP,  prostřednictvím 

Ministerstva školství a národní osvěty, lze označit v jistém smyslu za předstupeň institucionální 

ochrany  přírody.  V souvislosti  s  osvětou  a  aktivní  činností  konzervátorů  stojí  za  zmínku  tzv. 

silvestrovský výnos, který 31. 12. 1933 vydalo Ministerstvo školství a národní osvěty. Ačkoliv svou 

povahou  byl  opět  zejména  osvětového  a  výchovného  charakteru,  jeho  význam  spočíval  v  té 

skutečnosti, že se jednalo o první oficiální soupis přírodních památek na našem území.

5.1.3. III. Etapa historického právního vývoje ochrany dřevin 

Z pohledu zkoumané materie,  tedy historického exkurzu právní  ochrany dřevin,  je  zdaleka 

nejdůležitější III. vývojová etapa, jejíž počátek lze spojovat se zákonem č. 40/1956 Sb., o Státní 

ochraně přírody.  Domnívám se,  že teprve v souvislosti  s  tímto zákonem a jeho vyhláškami lze 

jednoznačně hovořit  o kontinuálním právním vývoji  (ve vztahu k současné legislativě) ochrany 

dřevin. Zákon č. 40/1956 Sb., o Státní ochraně přírody koncepčně v zásadě nevycházel z žádné 

tehdejší právní materie.117

Vzhledem k tomu,  že  hlavním důvodem pro vznik  současného OchrPřKrZ bylo odstranění 

právních nedostatků vyskytujících se v zákoně č. 40/1956 Sb., o Státní ochraně přírody, lze v jistém 

Čechách, na Moravě a ve Slezsku prováděl od roku 1922 soupis významných stromů. Blíže viz. Kolařík J. a kolektiv 
–  Péče  o  dřeviny  rostoucí  mimo  les  I.,  Vlašim  2003,  str.  24-25  nebo  Příhoda  A.  -  Příroda  a  člověk,  Státní  
pedagogické nakladatelství Praha, n. p., str. 184 – 185. 

116V letech 1922 - 1938 bylo do českého parlamentu podáno celkem pět návrhů zákona o ochraně přírody včetně 
návrhu na zřizování tzv.  přísných rezervací.  Blíže o této problematice viz.  Vrška T.,  Hort  L.  -  Historie  vzniku  
rezervací ČR do roku 1945 in Ochrana přírody 1/2008, str. 8-9 nebo Damohorský M. a kolektiv - Právo životního 
prostředí, 3 vydání, C. H. BECK, Praha 2010, str. 340 – 341.

117 Do nabytí účinnosti zákona č. 40/1956 Sb., o Státní ochraně přírody dne 24. 8. 1956 v podstatě právně upravovaly 
na republikové úrovni okrajově problematiku, která se dotýkala ochrany dřevin pouze 2 zákony – tzv.  přídělový 
zákon  č.  81/1920  Sb.  a  tzv.  katastrální  zákon  č.  177/1927  Sb.  V této  souvislosti  stojí  za  zmínku  i  usnesení  
ministerské  rady ze dne 20.  11.  1918,  kterou bylo do kompetencí  ministerstva školství  a  národní  osvěty nově 
zařazeny přírodní památky. V době před nabytím účinnosti zákona č. 40/1956 Sb., o Státní ochraně přírody však 
zákonodárce stále chápal životní prostředí, resp. jeho části a priori jako soukromoprávní předmět vlastnictví – např. 
vznik přírodních rezervací byl podmíněn výslovným souhlasem vlastníka této rezervace, navíc bez adekvátní státní 
kontroly.  V  této  souvislosti  lze  tedy  konstatovat,  že  se  v   uvedené  době  začínala  fragmentálně  objevovat 
institucionální ochrana přírody (v souvislosti s  výše uvedeným lze hovořit o územní institucionální ochraně), která  
však byla postavena na diametrálně odlišných principech a s deficitem veřejnoprávních nástrojů ochrany. Blíže o  
této problematice Příhoda A. - Příroda a člověk, Státní pedagogické nakladatelství Praha, n. p., str. 185-186.
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smyslu  hovořit  o  tom,  že  zákon  č.  40/1956  byl  v  kladném i  záporném slova  smyslu  vzorem 

OchrPřKrZ.  Domnívám  se  proto,  že  je  vhodné  podrobněji  se  zabývat  materií  tohoto  zákona, 

porovnat současnou právní úpravu s úpravou obsaženou v zákoně č. 40/1956 Sb., o Státní ochraně 

přírody a jeho vyhláškách,  případně posoudit,  zda -  li  se zákonodárce "poučil"  z chyb dřívější 

legislativy a odstranil kritizované nedostatky dřívější legislativy.

zákon č. 40/1956 Sb., o Státní ochraně přírody a jeho vývoj

Zákon č. 40/1956 Sb., o Státní ochraně přírody byl prvním zákonem komplexně upravujícím 

státní ochranu přírody118.  Jeho hlavní význam - z historického pohledu, spočívá především v té 

skutečnosti, že postavil ochranu přírody na právní základ - a tím vytvořil prostor pro její výkon jako 

činnosti státní správy i pro její celkové institucionální zabezpečení. Osobně se domnívám, že lze 

hovořit  o zlepšující  se kvalitě tohoto zákona (v souvislosti  s  ochranou dřevin119 tato  skutečnost 

platila dvojnásob) v závislosti na délce jeho účinnosti. Ve svých počátcích se jednalo v podstatě o 

výlučně deklaratorní předpis, obsahující  neúplné právní normy (leges imperfectae) – zákon sice 

zakotvoval  povinnosti  (navíc  formulované  značně  obecným způsobem),  ale  bez  odpovídajících 

sankcí.120 Úroveň zákona se zlepšovala nejenom jednotlivými novelizacemi zákona, ale zejména 

prostřednictvím  podzákonných  právních  předpisů  -  vyhlášek,  které  zákonodárce  v  zákoně 

samotném předjímal.121

Tímto  způsobem  vznikla  i  patrně  nejdůležitější  "předlistopadová"  právní  norma,  která  se 

zabývala výlučně problematikou ochrany stromů rostoucích mimo les (s ohledem na její důležitost 

je o ní samostatně pojednáno viz. str. 41 - 44). Na základě § 19 odst. 2 zákona č. 40/1956., o Státní 

ochraně přírody, ve znění zákona České národní rady č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní 

správě  lesního  hospodářství  byla  Ministerstvem  kultury  České  socialistické  republiky  vydána 

vyhláška č. 142/1980 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o ochraně stromů rostoucích mimo les, o 
118Jeho územní působnost byla podle ust. § 21 omezena pouze na Českou republiku, Slovensko přijalo vlastní zákon č.  

1/1955 Zb. Slovenské národní rady o ochrane prírody.
119Zákonodárce  hovořil  v  ustanovení  §  12  odst.  2  zákona  č.  40/1956  Sb.,  o  Státní  ochraně  přírody,  o  stromech 

rostoucích mimo les. 
120Sankce se staly součástí zákona č. 40/1956 Sb., o Státní ochraně přírody, teprve jeho novelou - zákonem České 

národní rady č. 65/1986 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 40/1956 Sb., o Státní ochraně přírody, ve znění zákona č.  
96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství, která nabyla účinnosti bezmála 30 let po  
nabytí účinnosti zákona č. 40/1956 Sb., o Státní ochraně přírody – 1. 1. 1987. Jednalo se o tzv. sankční dodatek.

121Nejednalo se v žádném případě o jev v "předlistopadové době" specifický,  ale  charakteristický v podstatě pro 
všechna právní odvětví.  Obecně lze konstatovat,  že rozsáhlé materie,  které v současné době zákonodárce může 
upravovat  pouze  prostřednictvím zákona,  byly upravovány podzákonnými právními  předpisy.  Nebezpečí  tohoto 
počínání  bylo  pro  životní  prostředí  o  to  závažnější,  že  jednotlivé  složky životního  prostředí  se  dostávaly  do  
každodenního konfliktu s hospodářským rozvojem, tedy oblastí pro socialistický stát mnohem "zajímavější". Blíže 
viz. Hendrych D. a kolektiv - Správní právo - Obecná část, 7. vydání, Praha, C. H. Beck, 2009, str. 63-74.
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postupu při výjimečném povolování jejich kácení a o způsobu využití dřevní hmoty z těchto stromů.

Osobně  se  domnívám,  že  v  jistém  smyslu  "přelomovou"  byla  i  vyhláška  Ministerstva 

zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 89/1965 Sb. ze dne 12. 8. 1965 o výkupu surového 

dříví, ochraně stromů rostoucích mimo les a o mimořádném zásobování dřívím. Výše uvedenou 

vyhláškou  došlo  k  odstranění  zákonného deficitu  obecné ochrany stromů rostoucích  mimo les. 

Právo povolovat kácení bylo vyhláškou svěřeno místním národním výborům. Za povšimnutí stojí 

skutečnost,  že  v  taxativně  stanovených  případech,  kdy bylo  nutné  presumovat  větší  odbornost, 

vyhláška paušálně svěřila povolovací režim okresním národním výborům.122 

Samotný zákon č. 40/1956 Sb. stanoví povinnost státu chránit přírodu, krajinu a její významné 

části a zároveň zdůvodňuje význam ochrany přírody a její celospolečenskou potřebu.123 Prioritně je 

předmětem jeho zájmu zvláštní ochrana přírody na územní i druhové úrovni. Z hlediska územní 

ochrany zakotvuje řadu pojmů, o které se opírá i současný OchrPřKrZ, jako např. národní park nebo 

chráněnou krajinnou oblast.  Na druhou stranu je  třeba konstatovat  i  tu skutečnost,  že  zákon č. 

40/1956 Sb. zakotvuje v souvislosti s územní ochranou i relativně velké množství pojmů, které jsou 

OchrPřKrZ neznámé, zejména v souvislosti  s tzv.  maloplošnými zvláště chráněnými územími – 

chráněný  přírodní  výtvor,  chráněný  přírodní  park  a  zahrada  atd.  Domnívám  se,  že  jedním  z 

charakteristických atributů kontinuity  de iure i  de facto OchrPřKrZ se zákonem č. 40/1956 Sb. i 

jeho  prováděcích  předpisů  je  ta  skutečnost,  že  zákonodárce  pojmy,  resp.  pojmová  vymezení, 

spojená s územní ochranou maloplošných území neruší bez náhrady, ale v zásadě - s ohledem na 

novou  kategorizaci  maloplošných  zvláště  chráněných  území,  vhodnou  a  výstižnou  pojmovou 

alternativou.124

Zákon č. 40/1956 Sb. obsahoval důležité obecné preventivní opatření,125 které lze považovat v 

jistém ohledu za ustanovení, směřující k obecné ochraně přírody. Spočívalo v povinnosti přizvání 

122Viz. §4 vyhlášky č. 89/1965 Sb.
123Péče státu o životní prostředí byla zakotvena dokonce i v "socialistické Ústavě" z roku 1960 v článku 15 odst. 2. I  

když ve srovnání s dosavadním vývojem se jednalo o zřejmý posun, z formulace výše uvedeného článku Ústavy, ve  
spojení s čl. 23 odst. 2 Ústavy, byla chápána péče o životní prostředí výlučně antropogenně a v úzké součinnosti s  
budovatelskými aktivitami státu – cílem bylo vytvoření takového životního prostředí, které by vytvářelo stále větší  
zdroje  blahobytu  lidu  a  přispívalo  ke  zdraví  pracujících.  Srovnej  viz.  např.  Kolektiv  autorů  -  Právo životního  
prostředí, UNIVERZITA KARLOVA, Praha 1988, str. 20-22 nebo Pospíšil B. - Právo životního prostředí, Státní  
pedagogické nakladatelství Praha, 1982, str. 132.

124Viz. např. § 90 odst 8 zákona OchrPřKrZ. -  Chráněné přírodní výtvory a chráněné přírodní památky vyhlášené  
podle § 6 zákona č.  40/1956 Sb. se tímto prohlašují za přírodní památky ( § 36),  pokud nebudou zařazeny do  
kategorie národních přírodních rezervací (§ 28), přírodních rezervací (§ 33), národních přírodních památek (§ 35)  
nebo přírodních památek (§ 35) ministerstvem životního prostředí nebo obecně závazným právním předpisem. 

125Viz ust. § 17 odst. 1 zákona č. 40/1956 Sb.
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orgánu státní ochrany přírody ke každému jednání, jež se svým dosahem dotýká zájmů ochrany 

přírody (typicky např. řízení stavební nebo vodohospodářské - tedy řízení, které se teoreticky mohlo 

týkat i problematiky zeleně). Bohužel lze konstatovat, že zmíněné ustanovení bylo - i přes svou 

důležitost - neaplikovatelné, z důvodu neupřesnění kompetencí jednotlivých orgánů státní ochrany 

přírody a s tím souvisejícím problémem kompetenčních sporů mezi krajskými národními výbory a 

okresními  národními  výbory.  Faktická  neaplikovatelnost  byla  navíc  prohloubena  zákonem  č. 

69/1977 Sb., o národních výborech,126 jenž lze označit za nepřímou novelu zákona č. 40/1956 Sb.

Jiné důležité ustanovení zákona č. 40/1956 Sb., které se za určitých předpokladů mohlo taktéž 

dotýkat obecné ochrany přírody zakotvené v ust. § 2 odst 2 zákona č. 40/1956 Sb., bylo pro změnu 

obtížně aplikovatelné nikoliv z důvodu neurčitého kompetenčního vymezení správních orgánů,127 

ale neexistující specifikace klíčového neurčitého právního pojmu – závažný zásah do přírodních 

poměrů. Domnívám se, že tato skutečnost byla zvlášť problematická, uvědomíme-li si, že závažné 

zásahy byly nejčastěji spojeny s investiční výstavbou, tedy jednou z priorit socialistického státu. Je 

proto  naprosto  přirozené,  že  uvedený  neurčitý  právní  pojem  byl  v  praxi  vykládán  takovým 

způsobem, aby a priori vyhovoval investičním záměrům státu.128

Domnívám se, že zákonem č. 40/1956 Sb. byl, i přes jeho výše uvedené nedostatky poplatné 

době jeho vzniku, vytvořen vhodný prostor pro další, plynulý vývoj ochrany předmětné materie, 

který vyvrcholil vydáním zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Lze konstatovat, že 

zákon  č.  40/1956  Sb.  vycházel  (ve  spojení  s  výše  uváděnými  vyhláškami)  ze  stejných  nebo 

podobných základních premis jako současná materie,  a proto se zákonodárce mohl soustředit  a 

priori  na odstraňování  jeho nedostatků,  tedy na  činnost,  která  v I.  a  II.  etapě právního vývoje 

nepřicházela v úvahu.129

126Blíže o této problematice viz. Koukal A., Mareček J. – K právní úpravě státní ochrany přírody a k uplatnění nástrojů  
územního plánování v ochraně velkoplošných chráněných území, OPERA CORCONTICA 21/1984, str. 129, 131 - 
132.

127Zákon č.40/1956 výslovně předpokládal součinnost ministerstva kultury.
128Blíže  viz.  Koukal  A.,  Mareček  J.  -  K  právní  úpravě  státní  ochrany přírody a  k  uplatnění  nástrojů  územního 

plánování v ochraně velkoplošných chráněných území, OPERA CORCONTICA 21/1984, str. 131.
129Srovnej viz. např. Damohorský M. - 50 let od přijetí 1. českého zákona o ochraně přírody in Ochrana přírody, 61, 

2006, č. 6, str. 161 – 162.
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Vyhláška č. 142/1980 Sb.  130  

Z historického pohledu lze konstatovat, že výše uvedenou vyhláškou, která nabyla účinnosti 

dne 1.  1.  1981 a nahradila  tak zastaralou  vyhlášku Ministerstva zemědělství,  lesního a vodního  

hospodářství č. 89/1965 Sb., o výkupu surového dříví,  ochraně stromů rostoucích mimo les a o  

mimořádném  zásobování  dřívím  ve  znění  vyhlášky  č.  154/1968  Sb.,  kterou  se  zrušuje  některá  

ustanovení vyhlášky Ministerstva zemědělství,  lesního a vodního hospodářství  č.  89/1965 Sb., o  

výkupu surového dříví, ochraně stromů rostoucích mimo les a o mimořádném zásobování dřívím, 

vyvrcholily  mnohaleté  snahy odborné,  ale  i  laické  veřejnosti  o  zavedení  nového  legislativního 

rámce, který by detailněji upravoval ochranu zeleně formou obecně závazného předpisu. 

Z hlediska věcné působnosti  byla  vyhláška aplikovatelná na stromy (dřeviny stromového a 

keřového vzrůstu) rostoucí mimo les v krajině, sídelních útvarech a v jejich obytných, výrobních a 

rekreačních zónách131 s výjimkou stromů chráněných podle zvláštních předpisů.132 Vyhláška byla 

založena na povolovacím principu, tedy zásadě, která je typická i pro pozitivní úpravu zkoumané 

materie133 –  ke  kácení  dřevin  bylo  zásadně  třeba  povolení  příslušného  úřadu  s  výjimkami  ve 

vyhlášce předjímanými, kdy bylo možné dřeviny pokácet bez povolení.134 Na rozdíl od současné 

právní úpravy byly stromy systematicky zařazeny do dvou kategorií,135 které měly význam zejména 

z hlediska jejich případného kácení a s tím spojeného nutného povolení.136 Stromy kategorie II, 

které  lze  charakterizovat  -  s  ohledem na  rozsah  výjimek  ve  vyhlášce  předjímaných  -  takovým 

způsobem, že z pohledu zákonodárce byly považovány za nejméně hodnotnou kategorii stromů, 

měly  postavení  zbytkové,  sběrné  kategorie  ve  vztahu  ke  stromům,  které  zákonodárce  označil 

kategorií  I.137 Vedle  výše  zmíněného  povolovacího  principu  lze  konstatovat,  že  vyhláška  č. 

142/1980  Sb.  vycházela  i  z  dalších  principů,  které  jsou  typické  pro  současnou  právní  úpravu 

předmětné materie – principu péče a principu ochrany (za povšimnutí stojí jistě ta skutečnost, že 

130Vyhláška  Ministerstva  kultury České  socialistické  republiky č.  142/1980  Sb.,  kterou  se  stanoví  podrobnosti  o 
ochraně stromů rostoucích mimo les, o postupu při výjimečném povolování jejich kácení a o způsobu využití dřevní 
hmoty z těchto stromů.

131 Viz. § 1 odst. 1 vyhlášky č. 142/1980 Sb.
132 Např. vyhláška Ministerstva školství a kultury č. 54/1958 Sb., kterou se určují chráněné druhy rostlin a podmínky 

jejich ochrany.
133Srovnej viz. Damohorský M. - Právní úprava ochrany dřevin v České republice in Ochrana přírody, 53, 1998, č. 2,  

str. 45.
134Viz. § 4 odst. 1 vyhlášky č. 142/1980 Sb.
135Vyhláška č. 142/1980 Sb. neupravovala způsob, jakým jsou stromy do uvedených kategorií zařazovány a kdo takové 

zařazení provádí. Tento poměrně podstatný deficit byl odstraněn teprve metodickým návodem Ministerstva kultury 
Československé socialistické republiky č.  j.  16 607/81/ (viz. Kolektiv autorů - Právo životního prostředí,  Praha 
1988, str. 122).

136Viz. § 4 odst. 2 vyhlášky č. 142/1980 Sb.
137Viz. § 2 odst. 3 vyhlášky č. 142/1980 Sb.
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oba  principy  byly  zakotveny  prostřednictvím  jediného  ustanovení,138 na  rozdíl  od  současné 

koncepce139, která uvedené principy blíže specifikuje a rozvádí, a lze ji v této souvislosti, dle mého 

názoru, označit za výstižnější).

Ze všeobecného požadavku nutného povolení ke kácení stromů příslušným orgánem zakotvila 

vyhláška č. 142/1980 Sb. dvě výjimky:

1)  Výjimka,  zakotvená  v  ust.  §  4  odst.  2  vyhlášky  č.  142/1980  Sb.,  založená  na  dualitě 

vlastnictví140 – aplikovatelnost výjimky byla závislá na vlastníku pozemku (de facto i  de iure), na 

kterém se dřevina, určená k pokácení, vyskytovala. V této souvislosti je třeba zmínit tu skutečnost, 

že  zákon č.  114/1992 Sb.,  o  ochraně přírody a krajiny vycházel  původně ze stejného principu. 

(novela  zákona  č.  114/1992  Sb.,  o  ochraně  přírody  a  krajiny141 již  dále  nerozlišuje  pozemky 

právnických osob, u kterých bylo nutné žádat bez ohledu na rozměry dřevin o povolení k jejich 

pokácení a pozemky fyzických osob /blíže o této problematice viz. 6.7. Kácení dřevin bez ingerence 

orgánů ochrany přírody, str. 89 – 91/).

2) Zákonodárce výjimkou, která byla zakotvena v ust. § 7 odst. 1 vyhlášky č. 142/1980 Sb., 

předjímal  případy  naléhavé  potřeby  pokácení  stromů  bez  ohledu  na  kategorizaci  stromů.  Za 

povšimnutí,  v  porovnání  se  současnou  úpravou  dané  problematiky,142 stojí  ta  skutečnost,  že 

oznamovací princip, spočívající v povinnosti oznámení příslušnému orgánu pokácení stromu, nebyl 

vázán  lhůtou,  resp.  lhůta  byla  vyjádřena  prostřednictvím  neurčitého  právního  pojmu  –  bez 

zbytečného ohledu. Na rozdíl od pozitivního práva navíc zákonodárce umožňoval pokácení stromů 

dle ust.  § 7 odst. 1 vyhlášky č.  142/1980 Sb. v případě bezprostředního ohrožení majetku,  bez 

ohledu na výši možné škody, která by vznikla následkem nepokácení stromu.143

Ačkoliv je možno vyhlášku č. 142/1980 Sb. - zejména z pohledu historického vývoje i doby 

svého vzniku, hodnotit jednoznačně pozitivně, lze hovořit i v její souvislosti o poměrně značném 

138Viz. § 3 odst. 1 vyhlášky č. 142/1980 Sb. - ochrana stromů spočívá v plánovité péči o stromy a jejich zabezpečení  
před poškozováním a ničením. Ochranu stromů zabezpečují správci, vlastníci nebo uživatelé stromů.

139Viz. ust. § 7 odst. 1 OchrPřKrZ, které zakotvuje princip ochrany a ust. § 7 odst 2 OchrPřKrZ, které zakotvuje  
princip péče formou demonstrativního výčtu.

140Ke kácení  stromů zařazených do kategorie II  rostoucích na pozemcích v soukromém vlastnictví  občanů a jimi  
užívaných  nebo  osobním  užívání  občanů,  které  jsou  součástí  pozemků  v  sídelních  útvarech  nebo  vymezených  
rekreačních oblastech, není třeba povolení.

141Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č. 349/2009 Sb., který je účinný od 1. 12. 2009.
142§ 8 odst. 4 OchrPřKrZ.
143Současná úprava je v otázce výše případné škody poněkud konkrétnější, nicméně ani pozitivní právo není, dle mého 

názoru, v této otázce zcela bezchybné (více k uvedené problematice viz. 6.6. Kácení dřevin s povinností následného 
oznámení, str. 88 - 89).
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množství  nedostatků,  které  obsahovala  a  které  lze  tedy označit  za  jisté  inspirativní  zdroje  pro 

současnou legislativu – OchrPřKrZ.

1) Funkci esenciálního právního předpisu, který obsahoval předmětnou materii, neplnil zákon, 

ale podzákonný právní předpis – vyhláška.

2)  Charakteristická  roztříštěnost  právní  ochrany  stromů  rostoucích  mimo  les  do  značného 

množství  právních  předpisů bez  vzájemné provázanosti,  resp.  nevyjasněnosti  jejich  vzájemných 

vztahů. Tento problém platil zejména u zákonodárcem předvídaných zvláštních předpisů,144 které 

vymezil demonstrativním výčtem, aniž by specifikoval, rozumí - li zvláštním předpisem jakýkoliv 

předpis,  tedy i  ten,  jehož  prioritním účelem nebyla  ochrana  stromů rostoucích  mimo les,  resp. 

ochrana přírody, ale ochrana jiných objektů, které byly zpravidla v antagonistickém postavení k 

přírodě.145 Postavení právní materie, upravující ochranu stromů rostoucích mimo les, v případných 

kompetentních konfliktech se zvláštními předpisy, bylo naprosto nesrovnatelné – zvláštní předpisy 

neměly ve většině případů povahu podzákonných právních předpisů, a navíc jejich účelem byla 

ochrana zájmů, z pohledu zákonodárce mnohem "zajímavějších".

3)  Vyhláška  č.  142/1980  Sb.  poskytovala  nejrozsáhlejší  kompetence  nejnižšímu  orgánu  z 

pohledu tehdejší hierarchie – místnímu národnímu výboru146 - orgánu o jehož odborné erudici bylo 

možno vážně pochybovat.

4)  Ústředním orgánem státní  správy ochrany přírody,  a  tedy i  předmětné  materie  -  stromů 

rostoucích mimo les, bylo Ministerstvo školství a kultury Československé socialistické republiky,147 

tedy orgán, jehož prioritou rozhodně nebyla ochrana přírody a jeho složek. Péče a ochrana stromů 

rostoucích mimo les byla zahrnuta do obecné ochrany přírody, která byla součástí památkové péče a 

na  místní  úrovni  včleněna  do složek  školství  a  kultury,  což  se  plně  odráželo  v  personálním a 

odborném obsazení i obecném vnímání důležitosti předmětné problematiky. Uvedené nedostatky se 

snažila některá města řešit vydáváním tzv. "obecně závazných směrnic"148, které byly schvalovány 

příslušným plenárním zasedáním místního  zastupitelského  orgánu  s  platností  daného  správního 

144Viz § 1 odst. 2 vyhlášky č. 142/1980 Sb.
145Např. zákon č. 51/1964 Sb., o dráhách nebo zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon).
146Viz § 5 odst. 1 vyhlášky č. 142/1980 Sb.
147Viz § 16 zákona č. 40/1956 Sb. - řízení a dozor ve věcech státní ochrany přírody vykonává ministerstvo  školství a 

kultury.
148Obsahem těchto směrnic bylo mimo jiné i oceňování okrasných stromů a keřů, a to i v případě tzv. investičních  

záměrů, tedy problematika, která není vyřešena dodnes.
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územního  celku.  V  tehdejší  době,  charakteristické  vysokým  stupňem  centralizace,  bylo  však 

naprosto logické,  že  v krátkém časovém intervalu byly uvedené směrnice  zrušeny a nahrazeny 

nedokonalým metodickým návodem Ministerstva kultury Československé socialistické republiky ze 

dne 1. 10. 1981 pod č. j. 16 607/81.149

5) Ustanovení, které se týkalo  péče o stromy, bylo více než dílčí. Svou povahou - s ohledem na  

časté  odvolávání  se  na  plánovitost150 a  existenci  imperfektních  norem,  neupravovalo  žádné 

konkrétní  nástroje  péče  o  dřeviny  formou  nezbytných  zásahů  v  případě  havarijních  situací  na 

globální úrovni, typicky např. epidemických chorob dřevin. Příslušné skutkové podstaty v případě 

porušení  povinnosti  pečovat  o  stromy  zakotvené  v  zákonu  40/1956  Sb.  byly  v  podstatě 

neaplikovatelné151 - měly povahu spíše deklaratorní.

6)  V některých  ustanoveních  byla  vyhláška  plně  poplatná  své  době.  Ačkoliv  se  jednalo  o 

podzákonný předpis, jehož předmětem ochrany byla jedna ze složek životního prostředí, vyhláška 

se  poměrně  rozsáhle  zabývala  stromy  rostoucími  mimo  les  ve  smyslu  produkční  komodity. 

Povinností  uživatele,  jemuž  vydal  národní  výbor  povolení  ke  kácení  stromu,  bylo  nabídnout 

vytěženou dřevní hmotu státní organizaci lesního hospodářství, tedy "netržní" povinnost v dnešní 

době  nemyslitelná.  Navíc  na  tuto  povinnost  byl  národní  výbor  povinen  upozornit  ve  svém 

povolení.152

7)  Zákon  č.  40/1956  Sb.  (ani  jeho  prováděcí  vyhláška  č.  142/1980  Sb)  nebyl  vybaven 

preventivními  nástroji,  které  by  umožňovaly  odvracení  hrozby  nevratných  změn  na  životním 

prostředí (v tomto případě tedy typicky pokácení stromů rostoucích mimo les) následkem nečinnosti 

nebo vadné (nezákonné) činnosti správních orgánů, tedy např. alternativou pozitivní právní úpravy - 

ust. § 66 OchrPřKrZ – omezení a zákaz činnosti, a to i takové, která je povolena, s ohledem na 

nedovolené nebezpečí změny obecně nebo zvláště chráněných částí přírody. Osobně se domnívám, 

že tento typ subsidiárního preventivního nástroje je v souvislosti s životním prostředím nezbytným 

atributem efektivní ochrany životního prostředí s ohledem na nebezpečí nevratných (ireverzibilních) 

změn.

149Blíže o této problematice viz. Grulich J. - Zkušenosti soudního znalce, postup při povolování kácení stromů in 
Odborný seminář – Povolování kácení stromů ve městech 20. 9. 2008 Praha, Česká lesnická společnost, str. 34 – 37.

150Viz. § 3 vyhlášky č. 142/1980 Sb.
151Např. § 17b odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1956 Sb. hovoří o skácení nebo poškození stromu, tedy dle mého názoru a 

priori presumuje komisivní jednání. 
152Viz. § 8 vyhlášky č. 142/1980 Sb.
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6. Ochrana dřevin z pohledu platného práva

Účelem této části rigorozní práce je v krátkosti pojednat o základních principech, na kterých 

je založena současná ochrana dřevin,  a  z  důvodu přehlednosti  pojednat  i  o  základním členění 

předmětné materie. S ohledem na tu skutečnost, že každá dřevina je v jistém smyslu svébytným 

fenoménem (srovnej viz. 2.2. Individuální význam dřeviny, popřípadě skupiny dřevin, str. 11 - 12) a 

její rozsah a přísnost ochrany záleží na některých pro právo relevantních skutečnostech, typicky 

např.  území  nebo druhu předmětné dřeviny,  zákonodárce nechrání  dřeviny jednotně,  a  proto  je 

naprosto pochopitelné, že ochrana dřevin se vyskytuje v OchrPřKrZ na několika místech,153 v jistém 

smyslu "nekoncepčně". Na druhou stranu se domnívám, že tato "nekoncepčnost" - s ohledem na 

diametrálně odlišné postavení jednotlivých dřevin v přírodě, je nutností. Případná ochrana všech 

dřevin v rámci jediné hlavy (části) OchPřKrZ by vedla, dle mého názoru, k ještě větším problémům 

zejména interpretačního charakteru, navíc s vyšší mírou kazuismu, než pozitivní právní úprava (je 

třeba připomenout i tu skutečnost, že podobné členění zvolil zákonodárce i pro některé další složky 

ochrany přírody – živočichy a rostliny a v podstatě i pro přírodu jako celek).154

Současné pojetí  právní  ochrany dřevin je založeno,  podobně jako předchozí  právní  úprava, 

která byla reprezentována zejména vyhláškou č. 142/1980 Sb., na třech základních principech.155

1) principu ochrany, který předpokládá ochranu všech dřevin - tedy bez možnosti případných 

výjimek,156 před  poškozováním  a  ničením.157 A  contrario  lze  tedy  konstatovat,  že  jednání, 

153Samozřejmě,  že  OchrPřKrZ není  zákonem komplexně  chránícím dřeviny,  a  proto  v  této  části  rigorozní  práce 
pojednávám  i  o  některých  jiných  zákonech  chránících  zkoumanou  materii,  které  OchPřKrZ  mající  postavení 
základního zákona ochrany dřevin předjímá a odkazuje na ně.

154Srovnej viz. Část  druhá OchrPřKrZ - Obecná ochrana přírody a krajiny, část  třetí  uvedeného zákona – Zvláště  
chráněná území a část pátou – Památné stromy, zvláště chráněné druhy rostlin, živočichů a nerostů.

155V některé odborné literatuře se hovoří o 6 základních principech. Vedle principu ochrany, péče a povolovacího 
principu se hovoří  o  principu  oznamovacím, reparačním a  principu náhradní  výsadby.  I  když  se jedná  spíše  o 
akademický problém, který nemá pro faktickou ochranu dřevin valného významu, domnívám se,  že minimálně  
institut oznamovací nelze považovat  stricto sensu  za princip ve smyslu pravidel aplikovatelných na předmětnou 
materii  vždy,  popř.  s  výjimkami  stanovenými  zákonem.  Oznamovací  režim je  možno zjednodušeně označit  za 
povolovací režim sui generis, aplikovatelný v případech, kdy zákonodárce nepovažuje standardní povolovací řízení 
vzhledem  k  předmětu  ochrany  za  nutný.  Jedná  se  o  výjimku  z  pravidla  povolovacího,  kterou  zákonodárce 
předpokládá v ust. § 8 odst. 1 OchrPřKrZ. V této souvislosti je dle mého mínění mnohem výstižnější hovořit o 
výjimce z principu, resp. moderaci povolovacího principu (srovnej viz. např. Kášová E. – právní režim ochrany 
dřevin podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů in Právo - časopis 
pro právní teorii a praxi č. 4/2009, Ústav práva a právní vědy, o. p. s., Praha 2009, str. 32), než o samotném principu.

156V souladu např. s názorem viz. Kášová E. – právní režim ochrany dřevin podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně  
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů in Právo časopis pro životní prostředí č. 4/2009, str. 33. Osobně se 
domnívám, že uvedená zásada nedopadá - i před dikci zákona uvedeného v ust. § 7 zákona č. 114/1992 Sb., na  
dřeviny, jejichž pokácení je nesankcionovatelné (blíže viz. 6.3. Obecná ochrana dřevin, str. 67).

157Viz. § 7 odst. 1 OchrPřKrZ.
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spočívající v poškozování nebo ničení dřevin, je zakázáno.

2) principu péče, který je založen na povinnosti vlastníka pečovat o dřeviny rostoucí na jeho 

pozemku,158 a  s  tím  spojená  veřejnoprávní  odpovědnost  vlastníka,  která  je  nedelegovatelná  na 

jiného. Podobně jako princip ochrany nepřipouští ani princip péče jakoukoliv výjimku.

3) povolovacím  principu  –  podmínkou  ke  kácení  dřevin  je  povolení  zákonodárcem 

předpokládaného příslušného správního orgánu159 formou správního rozhodnutí. Povolovací princip 

však  připouští  v  taxativně  stanovených  případech  výjimky,  kdy je  možné  pokácet  dřeviny bez 

povolení, popř. povolení nemá z formálního pohledu povahu rozhodnutí, ale jedná se v podstatě o 

tzv. fikci pozitivního rozhodnutí – povolení nastává bez dalšího marným uplynutím lhůty,160 ve které 

měl příslušný správní orgán učinit vůči navrhovateli (žadateli) zákonem stanovený procesní úkon.161 

Z výše uvedených skutečností lze povolovací režimy rozdělit na:

a)  standardní povolovací režim,  tedy takový, který se aplikuje s  výjimkou případů 

stanovených zákonodárcem.

b)  oznamovací  režim –  svou  povahou  je  méně  formální  než  standardní  režim.  Na 

druhou  stranu  je  třeba  upozornit  na  tu  skutečnost,  že  po  obsahové  stránce  musí  "neformální" 

oznámení obsahovat náležitosti, které obsahuje žádost, podaná příslušnému správnímu orgánu pro 

zahájení  standardního povolovacího řízení.162 Vyrozumění ve formě oznámení  musí  být  sděleno 

správnímu orgánu minimálně 15 dnů před kácením předmětné dřeviny (nevýhodou tohoto principu 

je  ta  skutečnost,  že  obsahuje  institut  pozitivní  fikce  rozhodnutí,  tedy  žadatel  může  konat  /po 

marném uplynutí lhůty/ i za předpokladu pasivního jednání ze strany správního orgánu).

c) režim následného oznámení – svou povahou se jedná o případ ad b), s výjimkou 

doby, kdy je správní orgán o pokácení dřeviny informován (zákonodárce stanovuje jako postačující 

158Viz. § 7 odst. 2 OchrPřKrZ.
159Viz. § 8 odst. 1 OchrPřKrZ.
160 Kácení musí být oznámeno písemně  nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit,  

omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění.
161Osobně se domnívám, že v OchrPřKrZ je  jistá nedůslednost  ohledně obligatorních náležitostí procesního úkonu 

správního orgánu, kterým nesouhlasí s pokácením dřeviny v rámci oznamovacího režimu podle ust. § 8 odst. 2 
OchrPřKrZ, a na základě něhož by pokácení dřeviny bylo jednáním contra legem. Zákonodárce ve výše uvedeném 
ustanovení stanoví sice alernativy procesního postupu správního orgánu – pozastavení, omezení nebo zákaz kácení, 
ale nestanoví formální náležitosti tohoto úkonu, t. j. lze – li zakázat pokácení dřeviny pouze v rámci zahájeného 
zákazového řízení podle ust. § 66 OchrPřKrZ, počítala – li by se 15 denní lhůta zákonodárcem stanovená teprve 
doručením zahájení správního řízení nebo by bylo dostačujícím procesním úkonem vyrozumnění oznamovatele o 
zákazu kácet apod. (blíže o této problematice viz. Jelínková J. – Kácení dřevin na oznámení podle § 8 odst. 2 zákona  
o ochraně přírody a krajiny – ve spojení s postupem obecních úřadů vážná hrozba pro stromy?, in Ekologie a právo 
01/2007, LEXISNEXIS CZ, s.r.o., Praha 2007, str. 3 – 8).

162Viz. § 8 odst. 4 vyhlášky č. 395/1992 Sb.
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dobu 15 dnů od provedeného kácení). V tomto případě může správní orgán pouze zahájit sankční 

řízení v případě,  že nebyly splněny podmínky principu následného oznámení  (předmět ochrany 

zaniknul), případně uložit nápravná opatření v souladu s ust. § 86 OchrPřKrZ.

d) režim  bez  oznámení  –  v  těchto  případech  zákonodárce  nepovažuje  za  nutné 

předmětné stromy chránit jakoukoliv ingerencí ze strany správních orgánů.

V závislosti na druhu dřeviny a území, kde se vyskytuje, je možno rozdělit ochranu dřevin na 

ochranu:163

1) obecnou, tedy standardní ochranu zakotvenou v ust. §7 až 9 OchrPřKrZ, aplikovatelnou na 

všechny dřeviny, u kterých zákonodárce nepředpokládá ochranu odchylnou, kterou lze označit za 

"přísnější".

2) Speciální, kterou lze ze systematického pohledu členit na

a) dle jiných ustanovení OchrPřKrZ

α)  územní –  dřeviny ve  zvláště  chráněných  územích  (část  3.  OchrPřKrZ.),  popř. 

dřeviny v EVL nebo ptačích oblastech (část 4. OchrPřKrZ).

β)  druhovou –  zvláště  chráněné  druhy  dřevin  (část  5.  OchrPřKrZ  ve  spojení  s 

vyhláškou č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).

γ) památné stromy – dřeviny chráněné z titulu jejich mimořádného významu, tedy v 

jistém smyslu určitý hybrid územně – druhové ochrany (§ 46 a 47 OchrPřKrZ).

V souvislosti  s  členěním předmětné  materie  je  třeba  upozornit  na  tu  skutečnost,  že  právní 

ochrany  dřevin  se  dotýká  celá  řada  dalších  ustanovení  v  rámci  OchrPřKrZ,  která  nelze  z 

teoretického pohledu subsumovat ani pod typickou obecnou ochranu dřevin,164 ale ani pod ochranu 

zvláštní, s ohledem na jejich systematické zařazení – část 2. OchrPřKrZ - Obecná ochrana přírody a 

krajiny.  V  souvislosti s  právní  ochranou  dřevin  je  třeba  zejména  zmínit  institut  významného 

krajinného prvku a  krajinný ráz -  prostředky obecné ochrany,165 které  ve své fakticitě  doplňují 

obecnou ochranu dřevin jako základního nástroje ochrany dřevin. Samozřejmě, že uvedené nástroje 

ochrany nelze aplikovat na jakoukoliv dřevinu, která podléhá obecné ochraně, ale pouze a jedině na 

163Je  třeba  zdůraznit  tu  skutečnost,  že  uvedené  členění  vyplývá  ze  zákona  de  facto.  V žádném ust.  OchrPřKrZ 
zákonodárce nerozděluje ochranu dřevin expressis verbis způsobem zde uvedeným.

164Fakticky jejich realizací dochází ke zpřísnění obecné ochrany dřevin zakotvené v ust. § 7 – 9 OchrPřKrZ. Jejich 
specifičnost, která má za následek tu skutečnost, že je nelze zařadit mezi typická ustanovení obecné ochrany dřevin,  
spočívá i v jejich omezené aplikovatelnosti – ve většině případů není možná jejich použitelnost na všechny dřeviny 
pokrývající obecnou ochranu dřevin ve smyslu ust. § 7 – 9 OchrPřKrZ.

165Damohorský M. a kolektiv – Právo životního prostředí, 3 vydání, C. H. Beck, Praha 2010, str. 365 – 371.
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dřeviny, které jsou významným krajinným prvkem, popř. jeho součástí nebo v případě, kdy lze v 

souvislosti  s  dřevinou,  resp.  skupinou  dřevin  hovořit  o  krajinném rázu -  znehodnocením popř. 

pokácením těchto dřevin může dojít k zásahu do krajinného rázu, a tedy k situaci, kterou předvídá 

ust. § 12 odst. 1 OchrPřKrZ.

b) dle jiných zvláštních právních předpisů, v souladu s ust. § 7 odst. 1 OchrPřKrZ, resp. 

poznámkou pod čarou, ve které zákonodárce zmiňuje konkrétní zvláštní právní předpisy. Obecně 

lze konstatovat, že pokud vyžadují tyto zvláštní právní předpisy ke kácení stromů některé souhlasy 

apod., pak je třeba tyto získat vedle vlastního povolení ke kácení dřevin.166

α) zákon č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby a jeho vyhláška č. 62/1964 Sb., 

kterou  se  vydávají  prováděcí  předpisy k  zákonu  č.  61/1964 Sb.  Výše  uvedený právní  předpis, 

včetně prováděcího předpisu, byly zrušeny s účinností ke dni 1. 1. 1998, resp. 1. 1. 1997.

De lege ferenda se domnívám, že v zájmu právní jistoty by bylo vhodným řešením na danou 

situaci reagovat a odkazovat na zákony pozitivní právní úpravy, tedy zákony, které nahradily zákon 

č. 61/1964 Sb. a jeho vyhlášku č. 62/1964 Sb., přestože vycházím z té skutečnosti (v souladu s 

judikaturou167),  že  poznámky pod  čarou  nejsou  právně  závaznými  ustanoveními,  ani  nestanoví 

interpretační pravidla pro výklad příslušných právních norem, ale mají pouze informativní charakter 

(v této souvislosti srovnej též část 1. Pojem dřevina a jeho právní výklad, str. 6 - 7). V konkrétním 

případě je situace o to závažnější, že zákon č. 61/1964 Sb., resp. jeho ustanovení, která se dotýkala 

problematiky  dřevin,  nebyla  nahrazena  jediným  zákonem,  ale  hned  několika  (např.  zákon  č. 

156/1998  Sb.  o  hnojivech,  pomocných  půdních  látkách,  pomocných  rostlinných  přípravcích  a 

substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd /zákon o hnojivech/, nebo zákon č. 

326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů). Nicméně osobně 

se domnívám, že nejzávažnější problémy s odkazy pod čarou jsou v souvislosti s novelou zákona 

č.114/1992 účinnou od 1. 12. 2009 již minulostí (konkrétně se jednalo o tzv. výkon oprávnění podle 

zvlášních  předpisů168,  tedy  předpisů,  které  právní  ochranu  dřevin  spíše  oslabují  vzhledem k  té 

skutečnosti, že jejich prioritním účelem není ochrana přírody, ale ochrana jiného zájmu, který je 

zpravidla v nesouladu s přírodou a její ochranou).

β) zákon č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům 

zvířat169 (o odkazu na uvedený zákon platí v podstatě totéž, co bylo uvedeno výše).

166Viz. Damohorský M - Právní úprava ochrany dřevin v České republice in Ochrana přírody 53, 1998, č. 2, str. 46.
167Např. nález Ústavního soudu, sp. zn. II. ÚS 485/1998 ze dne 30. 11. 1999 nebo nález Ústavního soudu, sp. zn. III.  

ÚS 277/1996 ze dne 22. 10. 1996.
168§ 8 odst. 2 OchrPřKrZ.
169Nahrazen zákonem č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, 

osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně práv k odrůdám).
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Samozřejmě, že se ze strany zákonodárce nejedná o taxativní výčet zvláštních předpisů. Za 

všechny lze uvést např. odbornou literaturou uváděný zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu 

a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních 

k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny170 nebo zákon č. 200/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o 

změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy).

Vedle výše uvedených předpisů správního práva, jako jednoho z odvětví veřejného práva, se 

domnívám,  že  pramenem právní  ochrany  dřevin  je  v  jistém ohledu  i  jedno  z  dalších  odvětví 

veřejného práva – trestní právo. Ve srovnání s dílčími prameny správního práva se však jedná o 

pramen subsidiární. Aplikace trestního práva171 na zkoumanou materii je vhodná, resp. nutná - s 

ohledem na postavení trestního práva (ultima ratio,  resp.  subsidiarita trestní represe – nejzazšího 

prostředku172), pouze v případech, kdy jiné prostředky, t. j. typicky prostředky správního práva, ale 

i jiné prostředky neprávního charakteru, selhávají nebo jsou neefektivní.173

6.1. Nástroje ochrany dřevin

Dříve než přistoupím k samotné materii  právní ochrany dřevin, považuji  za svou povinnost 

alespoň v krátkosti pojednat formou systematického rozdělení o nástrojích, s jejichž využitím má 

být dosaženo stanovených cílů, t. j. v tomto případě efektivní ochrany dřevin. Přestože právní teorie 

rozděluje právní nástroje ochrany životního prostředí (nástroje ochrany dřevin nejsou z pohledu 

jednotlivých druhů žádnou  výjimkou)  hned z  několika  úhlů  pohledu,  osobně se  domnívám,  že 

nejdůležitější diferenciace (i s ohledem na pozitivní právní úpravu ochrany dřevin) je na nástroje:

1) přímé nebo někdy uváděné jako nástroje přímého působení.

2) nástroje nepřímé, popř. nástroje nepřímého působení. 

Význam tohoto rozlišení je třeba spatřovat v diametrálně odlišném prostoru adresátů těchto 

nástrojů  k  výběru  jejich  chování,  a  tedy  i  možné  efektivitě  jmenovaných nástrojů. Nástroje 

170Viz. Damohorský M. - Právní úprava ochrany dřevin v České republice in Ochrana přírody, 53, 1998, č. 2, str. 46.
171Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění.
172Uvedené postavení trestního práva je naprosto pochopitelné s ohledem na jeho charakteristiku – trestní právo je 

typické nejzávažnější a nejrozsáhlejší ingerencí do práv jednotlivce (alespoň ve většině případů).
173Na druhou stranu se nedomnívám, že by v tomto demonstrativním výčtu pramenů právní ochrany dřevin mělo být 

odkazováno na prameny soukromého práva, které de iure nechrání dřeviny jako složku životního prostředí, ale za 
určitých předpokladů mohou chránit dřevinu jako předmět vlastnických vztahů, resp. součást předmětu vlastnických  
vztahů (blíže o uvedené problematice viz. část 4 – Soukromoprávní úprava dřevin, str. 29).
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přímého  působení  neposkytují  možnost  volby  adresátovy,  tedy  jejich  respektování  je  založeno 

pouze  a  jedině na charakteristických atributech práva – závaznosti  a  vynutitelnosti.  Na druhou 

stranu  základním  atributem  nepřímých  nástrojů  je,  že  ponechává možnost  volby  chování 

adresátům.  Nepřímé  nástroje  tedy  neukládají  adresátovy  žádnou  povinnost  chovat  se  určitým 

konkrétním způsobem,  tedy neovlivňují  jej  přímo,  ale  ovlivňují  podmínky jeho  hospodářského 

prostředí tím způsobem, že dochází ke sblížení jeho subjektivního hodnocení různých alternativ 

chování z hlediska jeho ekonomické výhodnosti a environmentální vhodnosti.174 Větší efektivita 

nepřímých nástrojů vyplývá nejen z té skutečnosti, že cílem adresáta - s ohledem na jeho možnost 

výběru, není obcházet zákon (případně se jedná o porušování, které je méně četné než v případech 

přímých  nástrojů),  ale  i  nižší  celospolečenské  náklady,  které  jsou  ještě  zvýrazněny  možnou 

fiskální funkcí nepřímých nástrojů.

Na druhou stranu je třeba upozornit na tu skutečnost, že nepřímé nástroje nemohou být jediným 

prostředkem k dosažení stanovených cílů, tedy např. efektivní ochraně dřevin. Jejich efektivita je 

závislá na dokonalém fungování trhu, t. j. bez ingerence přímých nástrojů by docházelo v případě 

tržní deformace k jejich totálnímu selhání.

Lze  tedy  konstatovat,  že  pro  účelnou  a  efektivní  ochranu  jednotlivých  složek  životního 

prostředí je v podstatě nutností využívat vedle přímých nástrojů ochrany i nástrojů nepřímých, a to 

tím způsobem, aby přímé nástroje vhodně doplňovaly a byly s nimi ve vzájemné koexistenci.

6.1.1. Přímé nástroje ochrany dřevin

1) Administrativně -  právní nástroje – Administrativní nástroje tvoří  konglomerát  mnoha 

nástrojů nejen různého obsahu, ale i rozdílné právní formy. Z hlediska obsahu lze administrativní 

nástroje rozdělit na:

a)  ukládání povinností, z nichž vyplývá závazek něčeho se zdržet, něco strpět nebo něco 

konat v zájmu ochrany dřevin. Tyto povinnosti vyplývají buď ex lege, tedy přímo ze zákona (viz. 

např.  §  8  odst.  1  OchrPřKrZ,  tedy  ustanovení,  které  má  povahu  zákazu)  nebo  na  základě 

174Ideálním řešením, tedy kdy nepřímý nástroj de facto plní svůj cíl, je nazýván tzv. win – win solutions – ekologicky 
vhodnější  chování  bude  současně  atraktivnější  i  z  ekonomického  hlediska.  Více  viz.  např.  Damohorský M.  a  
kolektiv – Právo životního prostředí, 3 vydání, C. H. Beck, Praha 2010, str. 41 – 44.
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individuálního správního aktu, který je samozřejmě vydán na základě a v mezích zákona (viz. např. 

§ 66 OchrPřKrZ - Omezení a zákaz činnosti175).

b)  povolení, souhlasy, stanoviska a vyjádření – jedná se výlučně o individuální správní 

akty, které mohou mít samostatnou povahu nebo se může jednat o podkladový individuální správní 

akt. Pochopitelně nejfrekventovanějším povolením - s ohledem na povolovací princip (pro pokácení 

dřeviny  je  nutný  souhlas  orgánu  ochrany  přírody  s  výjimkami  stanovenými  v  zákoně)  bude 

rozhodnutí  o  pokácení  dřeviny,  která  byla  předmětem  žádosti  v  souladu  s  ust.  §  8  odst.  1 

OchrPřKrZ.

V souvislosti se souhlasy a stanovisky ingerujícími do ochrany dřevin, je třeba zejména zmínit 

zákonodárcem požadovaný souhlas za podmínek stanovených v ust. § 12 odst. 2 OchrPřKrZ nebo 

závazné stanovisko vydávané v souladu s ust. § 4 odst. 2 OchrPřKrZ (blíže o těchto nástrojích, 

zejména o jejich právní  povaze  viz.  část.  6.8.  Ochrana dřevin v rámci  režimu VKP a ochrany 

krajinného rázu, str. 91 – 99).

c) kategorizace objektů ochrany – nástroj,  prostřednictvím něhož dochází k odstupňování 

ochrany s  ohledem na význam a stupeň ohrožení  objektu.  V souvislosti  s  ochranou dřevin  lze 

prostřednictvím kategorizace objektů ochrany rozdělovat ochranu dřevin na obecnou a zvláštní176 

(srovnej též diferenciace ochrany u ZCHD).

d) institucionální nástroje – s ohledem na současné de facto 4 – instanční správní řízení lze 

konstatovat,  že  tímto  nástrojem ochrany disponují  nejen  orgány moci  výkonné,  což  by bylo  s 

ohledem na povahu správního řízení naprosto pochopitelné a orgány moci zákonodárné (typicky 

Parlament ČR, vytvářející právní prostředí vhodné a efektivní pro ochranu dřevin), ale i orgány 

moci  soudní,  konkrétně  krajské  soudy,  případně  Městský  soud  v  Praze,  který  je  v  postavení 

175Jedná  se  o  velice  důležitý  preventivní  nástroj,  který  je  v  souvislosti  s  ochranou  dřevin  ČIŽP poměrně  často  
využívaný. Přestože zákon předpokládá jeho značnou univerzálnost použití – počet správních orgánů, které mohou 
institut omezení a zákazu činnosti aplikovat je poměrně značný (vedle ČIŽP, OU ORP, KÚ, správy NP a CHKO),  
lze konstatovat, že vedle ČIŽP výjimečně pouze správy CHKO a NP a KÚ aplikují tento "subsidiární preventivní 
nástroj", což rozhodně nepřispívá k faktické ochraně dřevin, ani jiných složek životního prostředí (v této souvislosti 
srovnej též Usnesení Ústavního soudu, sp. zn. II. ÚS 142/02 ze dne 28. 5. 2002, které mimo jiné konstatovalo, že 
"ze znění příslušných ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. vyplývá, že ČIŽP, jako orgán ochrany přírody, je povinna v  
rámci své působnosti nejen zjišťovat případy ohrožení a poškození přírody, ale v případě zjištění takového stavu,  
jsouc vázána svým aktivním podílem na mezinárodní spolupráci v ochraně přírody a plníc závazky z mezinárodních  
úmluv, programů a projektů přijatých k ochraně přírody, je oprávněna ukládat opatření podle § 66 citovaného  
zákona"). Tato obava ostatních správních orgánů z aplikace tohoto institutu vyplývá z jeho značné ingerence do 
subjektivních práv, a s tím spojeným rizikem možných soudních žalob (blíže viz. 6.9.1. Omezení a zákaz činnosti, 
str. 100 - 101).

176Je třeba upozornit na tu skutečnost, že se jedná o rozdělení vyplývající ze systematického členění OchrPřKrZ, tedy 
nikoliv vyplývající expressis verbis ze zákona.
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krajských soudů a Nejvyšší  správní  soud v rámci  tzv.  správního soudnictví.  Zejména postavení 

Nejvyššího správního soudu, jako "sjednotitele judikatury", s oprávněním k vydání aktů, které se 

svým významem, resp. závazností blíží soudním precedentům, lze označit za velice významné k 

účelnému naplnění ochrany dřevin.

e) Odpovědnost a sankce (blíže o této problematice viz.  8. Právní odpovědnost v ochraně 

dřevin, str. 116 - 128).

f)  Výkon rozhodnutí  –  Conditio  sine qua non  k zajištění  a  efektivitě  práva je vedle jeho 

závaznosti  i  vynutitelnost,  která  následuje v případech,  kdy uložená  povinnost,  která  může mít 

povahu peněžitého i nepeněžitého plnění, není splněna ve stanovené lhůtě. Osobně se domnívám, že 

pozitivní  právní  úprava  neodpovídá  důležitosti  životního  prostředí,  zejména  v  souvislosti  s 

nebezpečím nevratných změn, které mohou na životním prostředí, následkem nesplnění povinnosti, 

vzniknout. Správnímu orgánu zákonodárce umožňuje aplikovat v zásadě dvě alternativy v případě, 

že  došlo  k marnému uplynutí  lhůty dané exekučním titulem -  obě  dvě však mají  některé dílčí 

nedostatky.

Z  pohledu  SprŘ  přichází  v  úvahu  v  podstatě  pouze  aplikace  ust.  §  129  SprŘ  –  exekuce 

ukládáním donucovacích pokut. Velice výjimečně bude přicházet v úvahu exekuce náhradním 

výkonem (teoreticky  např.  u  povinnosti  náhradní  výsadby)  nebo  exekuce  přímým vynucením, 

ačkoliv  z  dikce  ust.  §  129  odst.  1  SprŘ  vyplývá,  že  institut  ukládání  donucovacích  pokut  je 

subsidiární. Za poměrně závažný nedostatek tohoto institutu považuji tu skutečnost, že zákonodárce 

stanovuje relativně nízkou maximální výši donucovací pokuty, navíc s ohledem na dikci zákona je 

téměř vyloučeno, aby byla maximální výše uložena okamžitě, resp. jedním exekučním příkazem. 

Není  třeba  patrně  dodávat,  že  institut  "postupného  ukládání"  ztrácí  v  souvislosti  s  ochranou 

životního prostředí, a s tím souvisejícím nebezpečím nevratných změn významu, zejména ve vztahu 

k některým protiprávním jednáním právnických osob, pro které lze označit výši donucovací pokuty, 

která je stanovena zákonodárcem, za marginální finanční položku.

Druhá možnost, která se nabízí v souvislosti s marným uplynutím lhůty, uložené exekučním 

titulem,  je  zakotvena  přímo v  OchrPřKrZ.  Nejedná  se  o  typický  výkon  rozhodnutí  ve  smyslu 

pokračování  správního  řízení,  ale  o  samostatné  řízení,  které  bylo  zahájeno  na  základě 

vykonatelného rozhodnutí, t. j. conditio sine qua non pro zahájení tohoto řízení je nutný exekuční 
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titul v souladu s ust. § 104 písm. a) SprŘ.177 Za jednoznačné pozitivum uvedeného institutu považuji 

tu  skutečnost,  že  zákonodárce  umožňuje  správnímu  orgánu  ingerovat  do  majetkové  podstaty 

povinného  daleko  více  a  tím i  efektivněji  ovlivňovat  jeho  chování.  Na  druhou  stranu  velkým 

nedostatkem je  jeho  neoperativnost,  pomalost.  Přestože  správní  orgán  může  zahájit  předmětné 

řízení - za určitých předpokladů, i v rámci tzv. zkráceného řízení – příkazem (viz. § 150 SprŘ), 

rychlost, a tím i efektivita bude vždy velkým nedostakem tohoto institutu, ve srovnání s exekučním 

řízením jako "pokračovatelem" správního řízení (srovnej viz. např. § 111 odst. 3 SprŘ). Navíc je 

tento institut nepoužitelný u některých nerespektovaných rozhodnutí – exekučních titulech ze strany 

povinného,  protože  zákonodárce  aplikaci  adekvátní  skutkové  podstaty  za  porušení  těchto 

povinností,  resp.  marné  uplynutí  lhůty  dané  exekučním  titulem  nezakotvuje  (např.  předběžné 

opatření vydané formou rozhodnutí v souladu s ust. § 64 SprŘ, tedy institut v souvislosti s ochranou 

dřevin poměrně hojně využívaný).

De lege ferenda se domnívám, že zákonodárce by měl  adekvátně reagovat na míru obecné 

nebezpečnosti protiprávního jednání povinného v případě nerespektování exekučního titulu a tomu 

přizpůsobit i výši donucovacích pokut. 

2) Koncepční nástroje – Ochrana životního prostředí je proces komplikovaný, dlouhodobý a 

náročný na technické i ekonomické zabezpečení. Pokud má být splněn účel OchrPřKrZ, je nutné 

přistupovat k jeho ochraně strategicky, systémově a systematicky. K tomuto účelu prioritně slouží 

právě koncepční nástroje, jejichž společným, charakteristickým atributem je jejich plánovitost, tedy 

pojem, který pro většinu lidí  nabývá v souvislosti  s  "předlistopadovou epochou" jisté negativní 

konotace. Ve spojení s ochranou životního prostředí je však třeba konstatovat, že rozmanité lidské 

aktivity je třeba prostřednictvím plánování "usměrňovat", je – li cílem lidstva zachování životního 

prostředí  alespoň  na  stávající  úrovni  a  neponechat  ochranu  životního  prostředí  samovolné 

regeneraci, která dříve či později může mít povahu degenerace. 

Všechny lidské aktivity probíhají v území, ovlivňují je a současně ovlivňují i jednotlivé složky 

životního prostředí v předmětném území. V této souvislosti se hovoří o "únosnosti určitého území", 

t. j. jeho schopnosti absorbovat v sobě určité množství aktivit a jejich následků, aniž by byl narušen 

rovnovážný  stav  jednotlivých  složek  životního  prostředí.178 Z  výše  uvedeného  důvodu  lze 
177 Srovnej viz. např. § 88 odst. 2 písm. j) OchrPřKrZ – Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 2 000 000 Kč  

právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která se dopustí protiprávního jednání tím, že  
nedodržuje omezení a zákaz činnosti vyslovené v § 66 OchrPřKrZ.

178Damohorský  M.,  Stejskal  V.  -  Koncepční  nástroje  ochrany  životního  prostředí  z  pohledu  práva,  sborník  z  
konference, Univerzita Karlova v Praze, 2003, str. 92.

53



dovozovat zdaleka největší důležitost takovým koncepčním nástrojům - ve formě koncepcí, plánů 

nebo programů, které bezprostředně souvisí s lidskými aktivitami pro futuro na určitém území.

Nositelem  specifického  postavení  mezi  všemi  koncepčními  nástroji  je  institut  územního 

plánování.179 Není vázán na konkrétní složku životního prostředí, lze jej tedy označit jako nástroj 

průřezový.  Jeho  specifičnost  mezi  ostatními  koncepčními  nástroji  vyplývá  z  toho,  že  územní 

plánování řeší dané území a životní prostředí komplexně,180 ve smyslu integrujícího činitele, který 

sjednocuje  představy o uspořádání  a  budoucím vývoji  předmětného území.  S ohledem na jeho 

povahu jako integrujícího činitele,  lze  územní  plánování  charakterizovat  také  jako  nadrezortní 

nástroj  řešení  střetů  zájmů  v  území.  Má  -  li  být  územní  plánování  efektivním integračním 

nástrojem, je třeba řešení všech možných střetů zájmů v území zohlednit  již v rámci územního 

plánování a na základě principu proporcionality rozhodnout. Pro efektivitu zohlednění jednotlivých 

veřejných zájmů, včetně ochrany životního prostředí, je rozhodné  postavení dotčených orgánů, 

které při pořizování územně plánovací dokumentace v územním řízení, ve stavebním řízení a v 

dalších  řízeních  hájí  veřejné  zájmy podle  zvláštních  právních  předpisů,  tedy i  OchrPřKrZ181(je 

samozřejmé,  že  v  územním  plánování  nacházejí  uplatnění  i  zájmy  soukromé,  ale  pouze  za 

předpokladu  jejich  souladu  se  zájmy  veřejnými).  Vzájemné  vztahy  správních  orgánů  v 

rozhodovacích procesech nebyly prakticky řešeny (pokud nepočítáme dílčí úpravy v jednotlivých 

zákonech)  do  nabytí  účinnosti  SprŘ,  tedy  1.  1.  2006.  Pozitivní  právní  úprava  řeší  postavení 

dotčených správních orgánů (včetně jejich formy rozhodování) nejen v rámci složkového zákona – 

OchrPřKrZ,182 ale  i  obecného  právního  předpisu  pro  správní  právo  -  SprŘ183 a  samotného 

průřezového zákona – StavZ.184 Ve srovnání s dřívější právní úpravou lze jednoznačně konstatovat, 

179Územní  plánování  je  třeba  chápat  jako  časově  na  sebe  navazující  fáze  územně  plánovací  činnosti  – 
územněplánovací  podklady  a  územněplánovací  dokumentace  jako  koncepční  nástroje  a  regulační  plány  (v 
schváleném  rozsahu)  a  územní  rozhodnutí  jako  nástroje  realizační,  jejichž  podkladem  je  územněplánovací 
dokumentace. Tato "fázovost" územního plánování se projevuje i v její přísné koncentraci – o věcech, kterých již  
bylo rozhodnuto v předcházejícím stádiu nelze následně - ze strany dotčených orgánů, uplatňovat svá nesouhlasná  
stanoviska. Obecně hovořím o územním plánování jako o koncepčních nástrojích z důvodu jistého zjednodušení a 
navíc s ohledem na výše uvedenou provázanost a koncentrovanost jednotlivých fází územního plánování.

180Nelze než jednoznačně souhlasit s tím názorem, že spojení stavebního plánování se StavZ je nešťastným řešením,  
které způsobuje velice úzký, restriktivní výklad územního plánování jako nástroje, který připravuje území pro jeho 
zastavění  (viz. Damohorský M, Stejskal  V.  -  Koncepční  nástroje  ochrany životního prostředí  z  pohledu práva, 
sborník z konference, Univerzita Karlova v Praze, 2003, str. 95).

181V souvislosti s územním a stavebním řízením, sloužícím jako realizace jistého záměru (např. stavby), bude patrně 
nejčastější postavení orgánu ochrany přírody jako dotčeného orgánu ve vztahu k předmětné materii – ochraně dřevin 
z  titulu  povolení  kácení  dřevin  dle  ust.  §  8  odst.  1  OchrPřKrZ  nebo  udělení  výjimky v  souladu  s  ust.  §  56 
OchrPřKrZ.

182Viz.  §  65  OchrPřKrZ.  Obecně  lze  konstatovat,  že  došlo  k  odstranění  ustanovení  zakotvených  ve  speciálních 
zákonech, která upřednostňovala zájem jednoho odvětví před zájmy všech ostatních, a tedy  de facto docházelo k 
vnitřnímu nesouladu mezi jednotlivými zákony.

183Srovnej viz. ust. § 8 SprŘ a § 149 SprŘ, který mimo jiné stanoví, kdo může mít statut dotčeného orgánu.
184Srovnej viz. § 4 odst. 7 StavZ, který řeší rozpor veřejných zájmů, které hají jednotlivé správní orgány nebo ust. § 4  

odst. 5 StavZ, které svěřuje dotčeným orgánům postavení kontrolních subjektů.
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že  došlo k preciznějšímu vymezení  postavení  dotčených správních orgánů,  a  tedy de facto i  k 

důslednější ochraně jednotlivých složek životního prostředí. Relativně silné postavení mají dotčené 

orgány i  v rámci  zjednodušujících postupů, tedy územního souhlasu,  ohlášení  staveb,  terénních 

úprav, zařízení a udržovacích prací. V případě územního souhlasu StavZ zdůrazňuje, že jej nelze 

vydat,  obsahuje  –  li  závazné  stanovisko  dotčeného  orgánu  podmínky,  nebo  je  –  li  obsahem 

závazného  stanoviska  nesouhlas.185 Přestože  došlo  k  odstranění  nesouladu  mezi  jednotlivými 

zákony, který spočíval ve vzájemném upřednostňování zájmu chráněného jedním zákonem na úkor 

zájmů chráněných ostatními zákony, je samozřejmé, že nelze, i přes pozitivní změnu v legislativě, 

vyloučit spory ve stanoviscích dotčených orgánů. Tato problematika, kterou lze nazvat v souvislosti 

s ochranou jednotlivých veřejných zájmů, včetně ochrany životního prostředí, za klíčovou, je řešena 

poměrně podrobně a určitě v ust. § 136 odst. 6 SprŘ. Z uvedeného ustanovení vyplývá, že rozpory 

mohou být řešeny na třech hierarchických úrovních:

1) Dohodou na úrovni správního orgánu, který vede řízení.

2) V případě, že se správní orgány nemohou dohodnout, řeší rozpor dohodou nadřízené orgány.

3) Nedojde – li k dohodě ani způsobem výše uvedeným, předkládá se rozpor vládě.

Je samozřejmé, že vedle institutu územního plánování existuje celá řada dalších koncepčních 

nástrojů,  které  mají  povahu  průřezovou  nebo  složkovou  -  jejich  účelem  není  chránit  životní 

prostředí  jako  celek,  ale  jednotlivé  složky  životního  prostředí.  Z  typických  průřezových 

koncepčních  nástrojů,  tedy  takových,  které  mohou  chránit  mimo  jiné  i  zkoumanou  materii  – 

dřeviny, lze uvést institut posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA – Environmental Impact  

Assessment), jehož věcná působnost je ve srovnání s institutem územního plánování nepoměrně užší 

–  předmětem  jeho  posuzování  jsou  pouze  a  jedině  taxativně  vymezené  záměry  nebo  institut 

pozemkových úprav.186

Osobně  se  domnívám,  že  v  souvislosti  s  ochranou  dřevin  není  v  pozitivní  právní  úpravě 

složkový  koncepční  nástroj,  tedy  institut,  který  by  se  plánovitě  zabýval  výlučně  předmětnou 

materií, na rozdíl od lesa, který je vybaven hned několika koncepčními nástroji – oblastní plány 

rozvoje  lesa,  odnětí  a  omezení  pozemků  funkcí  lesa187,  lesní  hospodářské  plány188nebo  lesní 

185Blíže o postavení dotčených orgánů srovnej viz. Havelková S. - Nový stavební zákon in Ochrana přírody č. 1/2007,  
str. 11.

186Srovnej účel zákona viz. § 1 a § 2 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o 
změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění 
pozdějších předpisů.

187Za  povšimnutí  stojí  tento  institut  i  z  toho  důvodu,  že  se  zde  úzce  střetávají  koncepční  nástroje  s  nástroji 
ekonomickými (srovnej viz. ust. § 17 LesZ).

188Viz. § 24 a násl. LesZ.
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hospodářské osnovy189 (více o problematice koncepčních nástrojů při ochraně lesa srovnej viz. např. 

Drobník J. – Koncepční nástroje ochrany životního prostředí z pohledu práva in Damohorský M., 

Stejskal V. - Sborník z konference, Praha 2003, str. 107 – 110).

Vzhledem k pozitivní právní úpravě ochrany dřevin, která umožňuje de facto aplikaci jediného 

institutu  ke  kompenzaci  ekologické  újmy  vzniklé  pokácením  dřevin  (srovnej  viz.  6.1.2. 

Ekonomické nástroje ochrany dřevin, str. 58 - 60) – náhradní výsadbu, považuji uvedený institut za 

velice důležitý preventivní nástroj zachování stávajícího počtu dřevin.  Conditio sine qua non pro 

realizaci  náhradní  výsadby  je  vedení  vhodných  pozemků.  Velice  častým  argumentem  orgánů 

ochrany přírody pro neuložení náhradní výsadby je i skutečnost nedostatku vhodných pozemků k 

náhradní výsadbě.  Osobně se domnívám, že by měl zákonodárce v OchrPřKrZ - s  ohledem na 

důležitost  institutu  náhradní  výsadby,  zakotvit  takové  nástroje,  jejichž  účelem by bylo  snížení 

aktuálního  nedostatku  vhodných  pozemků.  Právě  nástroje  koncepční,  které  by  programově 

předvídaly  pozemky  vhodné  k  náhradní  výsadbě,  a  posléze  prostřednictvím  např. 

ekonomických nástrojů (srovnej 6.1.2. Ekonomické nástroje ochrany dřevin, str. 60) by docházelo 

k faktickému rozšíření těchto pozemků, lze nazvat řešením, které by mohlo podstatně omezit 

orgány  ochrany  přírody  v  jejich  argumentačním  prostoru  ohledně  nemožné  aplikace  institutu 

náhradní  výsadby. De lege  ferenda se  tedy domnívám,  že  i  zakotvení  složkového koncepčního 

nástroje  -  ve  vztahu  k  předmětné  materii,  by  mohlo  de  facto posílit  ochranu  dřevin,  resp. 

preventivně předcházet omezování počtu dřevin na některých územích.

4) Informační nástroje – v souvislosti s ochranou dřevin se uvedený nástroj může uplatňovat 

nejtypičtěji ve dvou dimenzích:

a)  Prostřednictvím  občanských  sdružení  v  souladu  s  ust.  §  70  OchrPřKrZ  -  na  základě 

uvedeného ustanovení se mohou občanská sdružení, za podmínek zakotvených v ust. § 70 odst. 2 

OchrPřKrZ,  účastnit  v  zásadě  všech  správních  řízení,  při  kterých  by  mohlo  dojít  k  ohrožení 

zkoumané materie, tedy dřevin. S ohledem na jejich poměrně silné postavení – účastníků řízení, lze 

konstatovat,  že  právě  občanská  sdružení  jsou  často  skutečným ochráncem veřejného  zájmu  na 

ochraně životního prostředí a dozorcem nad procesní perfekcí správních řízení vedených za účelem 

ochrany  dřevin.  Přestože  dochází  jejich  účastenstvím k  prodloužení  správního  řízení,  je  jejich 

postavení natolik významné a v jistém smyslu nenahraditelné, že rozhodně nelze jejich zavedením 

do  právního  řádu  hovořit  o  rozporu  se  zásadou  rychlosti  a  hospodárnosti.  Tato  jejich 

189Viz. § 25 a násl. LesZ.
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nezastupitelnost je markantní v případech, kdy dochází k bezprostřednímu ohrožení dřevin mimo 

správní řízení (typicky v rámci tzv. oznamovacího principu /blíže viz. 6.5. Kácení dřevin na základě 

předchozího  oznámení,  str.  84),  kdy  je  jejich  dozorová  činnost  vyloučena,  případně  značně 

omezena.

b)  Realizací  práva na informace o životním prostředí občany prostřednictvím zákona č. 

123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, případně 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Uvedené zákony poskytují žadateli 

takovou míru oprávnění, že je schopen získat naprosto dostačující informace nejenom ve vztahu k 

jednotlivým  správním  řízením,  které  nabyly  právní  moci,  ale  i  dokonalý  přehled  o  efektivitě 

činnosti  žádaného  správního  orgánu  za  určité  období  (v  souvislosti  s  ochranou  dřevin  např. 

procentuální  podíl  zahájených  správních  řízení  ve  vztahu  k  oznámení  o  kácení  dřevin  nebo 

respektování zásady materiální rovnosti).

5) Smluvní (konsenzuální) nástroje – Jedná se o nástroj, který lze ve veřejném právu označit 

za  výjimečný,  protože  jeho  hlavní  charakteristikou  je  fakultativnost,  tedy  institut  mnohem 

charakterističtější  pro  oblast  soukromého  práva.  Tato  fakultativnost  je  však  ve  většině  případů 

modifikována "minimální  obligatorností",  která  je  stanovena zákonem – subjekt  se  zavazuje na 

základě  svého  svobodného  (dobrovolného)  rozhodnutí  k  povinnostem,190 které  jdou  nad  rámec 

požadavků  zakotvených  v  zákoně.  Ačkoliv  zákonodárce  předpokládá  možnou  aplikaci 

dobrovolných nástrojů v souvislosti s ochranou dřevin v OchrPřKrZ hned na několika místech,191 

jedná se o institut, jehož význam lze v současné době označit za marginální, na rozdíl od některých 

jiných evropských zemí. Osobně se domnívám, že se jedná o určitý hybrid mezi nástroji přímého a 

nepřímého působení, protože ve většině případů vzniká ochota povinného ke vzniku smlouvy (a je 

tak ovlivňováno jeho chování) na základě předpokládané protihodnoty, tedy konsenzuální nástroje 

jsou ve velice úzké koexistenci s nástroji nepřímého působení ochrany životního prostředí /srovnej 

viz. 6.1.2. ekonomické nástroje ochrany dřevin, str. 58 - 60/. Na druhou stranu je třeba konstatovat, 

že obligatorní náležitostí smlouvy není existence protihodnoty, která by povinnému vznikla z titulu 

přísnějších podmínek, resp. rozsáhlejších povinností, ke kterým se dobrovolně zavazuje – teoreticky 

se tedy může jednat  o smlouvu,  která  nemá synallagmatický charakter192 (v  tomto výjimečném 

190Závazkový vztah mezi příslušným orgánem ochrany přírody a povinným vzniká ve většině případů na základě 
subordinační veřejnoprávní smlouvy (s ohledem na nestejné postavení kontrahentů) v souladu s ust. § 159 a násl.  
SprŘ.

191Srovnej viz. § 39 OchrPřKrZ, § 45e odst. 4 OchrPřKrZ nebo § 68 OchrPřKrZ.
192Srovnej viz. ust § 39 odst. 1 OchrPřKrZ, které stanovuje demostrativním výčtem obligatorní náležitosti smlouvy. K 

vydání  zákonodárcem předpokládaného  prováděcího  předpisu  MŽP prozatím nedošlo.  Je  otázkou,  zda  –  li  by 
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případě se stricto sensu nebude patrně jednat o nástroj nepřímého působení, protože chybí jeden ze 

dvou základních atributů nepřímých nástrojů – volba chování není ovlivňována ingerencí státu, ale 

výlučně "ochranářskými" úmysly subordinovaného kontrahenta).

De lege ferenda je třeba vytvořit takové právní prostředí, které umožní mnohem širší využívání 

konsenzuálních nástrojů ochrany životního prostředí. Za tím účelem je třeba v nejkratším časovém 

horizontu vydat zákonodárcem předpokládanou vyhlášku, která by blíže specifikovala náležitosti 

smlouvy (současná existence metodického pokynu a vzoru smlouvy je nedostačující)  a vyjasnit 

některé otázky se smluvní ochranou spojené, jako např. otázka smluvních stran, obecná závaznost 

smluvní ochrany apod.193

6.1.2. Ekonomické nástroje ochrany dřevin

V úvodu části, zabývající se nástroji ochrany dřevin, jsem dospěl k závěru, že conditio sine qua 

non účelné a efektivní ochrany dřevin je využívání nepřímých nástrojů ochrany, podobně jako v 

případě ochrany jiných složek životního prostředí. Obecně se domnívám, že zákonodárce využívá 

těchto  nástrojů  v  oblasti  ochrany  dřevin  velice  zřídka  (na  rozdíl  od  některých  jiných  materií 

dotýkajících se životního prostředí, jako např. odpady nebo ochrana ovzduší194), ačkoliv z povahy 

předmětné ochrany nevyplývá v žádném případě aplikační nevhodnost tohoto nástroje.

V podstatě jediným nepřímým nástrojem ochrany dřevin195 je institut  náhradní výsadby, a s 

tím spojené následné péče o dřeviny,196, navíc se jedná o "neúplný" nepřímý nástroj. Za základní 

atribut "standardních" nepřímých nástrojů lze považovat tu skutečnost, že adresát je postavem před 

případný  podzákonný  právní  předpis  mohl  doplňovat  obligatorní  náležitosti  smlouvy  stanovené  zákonem.  V 
současné době institut finanční náhrady v souvislosti se smluvní ochranou životního prostředí obsahuje pouze ust. 
§ 58 odst. 6 OchrPřKrZ, které zakotvuje, že finanční náhrada smluvní ochrany dle § 39 OchrPřKrZ nebo § 45c 
OchrPřKrZ může být upravena odchylně (rozuměj jako protivu nesmluvní ochrany), tedy i bezúplatnou cestou.

193Blíže viz. Komínková P. - Problémy smluvního zajištění ochrany přírody a krajiny in Ochrana přírody 1/2009, str.  
10 – 11.

194Dokonce se domnívám, že i materie, která je dřevinám nejbližší - právní úprava ochrany lesa využívá nepřímých  
nástrojů v poměrně hojné míře a po této stránce lze LesZ nazvat poměrně progresivním zákonem (srovnej viz. § 17  
LesZ nebo § 46 LesZ ).

195De iure  lze hovořit o některých dalších (ne) přímých (hybridních) nástrojích smluvní povahy (srovnej viz. 6.1.1. 
Přímé nástroje ochrany dřevin,  str.  57 – 58).  Jedná se o dobrovolné nástroje smluvní  povahy aplikovatelné na  
určitém zákonodárcem stanoveném hodnotném území (srovnej viz. § 39 OchrPřKrZ ve spojení s § 45c OchrPřKrZ), 
případně území za účelem zachování druhového bohatství a udržení systému ekologické stability, a s tím související  
možností poskytnutí finančního příspěvku. V této souvislosti lze tedy hovořit o nepřímých pozitivně stimulačních 
ekonomických nástrojích.

196Uvedené instituty je třeba přísně odlišovat od nápravných opatření, jejichž obligatotní  náležitostí je protiprávní  
jednání (srovnej viz. § 86 OchrPřKrZ).
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nutnost volby mezi 2, popř. více alternativami (srovnej např. poplatky za vypouštění odpadních 

vod do vod povrchových - s výjimkou v zákoně taxativně stanovenou, tedy v případě, že výjimka 

není splněna, nastupuje bez dalšího poplatek).197 Zákonodárce v souvislosti s institutem náhradní 

výsadby předpokládá v ust.  § 9 odst.  1 OchrPřKrZ  možnost198 uložení náhradní výsadby,  popř. 

následné péče o dřevinu, která navíc není nutně uložitelná v případě uložení náhradní výsadby. 

Uvedené  ustanovení  OchrPřKrZ  nenaznačuje,  které  skutečnosti  jsou  relevantní  pro  posouzení 

příslušného orgánu ochrany přírody, zda – li náhradní výsadbu (následnou péči ) uložit nebo nikoliv. 

Lze tedy konstatovat, že ve fázi návrhového řízení, resp. před fází návrhového řízení, se nejedná o 

nepřímý nástroj ochrany dřevin, protože adresát není schopen posoudit, zda - li mu bude případná 

náhradní výsadba uložena nebo nikoliv. Na druhou stranu je třeba poznamenat, s ohledem na dikci § 

9  odst.  1  OchrPřKrZ,  že  v  případě,  kdy je  příslušným orgánem ochrany přírody rozhodnuto  o 

povolení  k pokácení  dřevin s  úmyslem uložení  náhradní  výsadby,  obligatorní  náležitostí  tohoto 

povolení  (rozhodnutí)  je  i  uložení  případné  povinnosti  náhradní  výsadby.  Dodatečné  uložení 

náhradní  výsadby (následné  péče)  je  vyloučeno.  Tedy "nutná"  alternativa  chování  adresáta  zde 

nastupuje, ale teprve na základě individuálního správního aktu – rozhodnutí (poté, kdy příslušný 

orgán  ochrany  přírody  rozhodnutím  povolí  pokácení  dřevin,  za  současného  uložení  náhradní 

výsadby,  adresát  povinnosti  /žadatel/  může  od  pokácení  povolené  dřeviny  teoreticky  upustit  z 

důvodu ekonomické nevýhodnosti, tedy lze hovořit o porušování zásady hospodárnosti, s ohledem 

na deficit zákonodárcem stanovených pravidel /žadatel by návrh nepodával, jestliže by věděl, resp. 

by vědět  měl  a  mohl,  že  v  případě  povolení  bude jeho  součástí  povinnost  s  charakteristickou 

ekonomickou zátěží vůči němu jako žadateli/).

Samozřejmě,  že výše nastíněný problém je prioritně způsoben deficitem v ust.  §  9  odst.  3 

OchrPřKrZ, které  předpokládá existenci zvláštního zákona, jenž by měl  stanovit  výši odvodů a 

případně některé další relevantní skutečnosti (srovnej viz. 6.1.2. Nepřímé nástroje ochrany dřevin 

poznámka pod čarou č. 198, str. 59) ve spojení s nenaplněním ust. § 27 odst. 1 ŽivProstřZ, které 
197Vznik poplatkové povinnosti viz. § 89 odst. 1 VodZ ve spojení s § 89 odst. 2 VodZ s konkrétní stanovenou výší viz.  

příloha č.  2  uvedeného zákona včetně výjimek viz.  §  90 VodZ.  Lze  tedy konstatovat,  že adresát  v  době před  
vypouštěním odpadních vod je schopen dovodit výši  svého poplatku za znečištění v případě vypouštění jistého 
množství (stejná situace, tedy možnost analyzovat rentabilitu alternativ předpokládá např. institut odvodů za odnětí  
půdy ze zemědělského půdního fondu /viz. § 11 OchrZemPůdFoZ ve spojení s přílohou uvedeného zákona/).

198De iure je zde sice adresát postaven před nutnost volby s ohledem na ust. § 9 odst. 3 OchrPřKrZ (jestliže nedojde k 
uložení náhradní výsadby nezbytně nastupuje nutnost zaplacení odvodu do rozpočtu obce), je ale třeba upozornit na 
tu skutečnost, že nutnost volby je v tomto ust. pouze v případě, kdy dochází ke kácení z důvodů výstavby a navíc i  
v  tomto konkrétním případě  se  jedná  de facto  o možnost  teoretickou.  Zákonodárce  v  ust.  §  9  odst.  3  in  fine 
OchrPřKrZ totiž předpokládá přijetí zvláštního zákona, který stanovuje výši odvodů, podmínky pro jejich ukládání a 
případné prominutí odvodů (viz. nález Ústavního soudu, Pl. ÚS 63/04 ze dne 22. 3. 2005 publikovaný ve sbírce  
zákonů pod č. 210/2005 Sb – uvedeným nálezem zrušil Ústavní soud obecně závaznou vyhlášku města Prostějova č. 
8/2003, o náhradách za ekologickou újmu při záboru veřejné zeleně v majetku města Prostějova pro rozpor s ust. § 
10 písm. c) ObecZ ve spojení s Čl. 11 odst. 5 LZPS).
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předpokládá  zvláštní  předpis,  upravující  způsob  výpočtu  ekologické  újmy  (srovnej  viz.  8.3. 

Odpovědnost za ekologickou újmu, str. 126 - 128). Nicméně se domnívám, že do doby přijetí těchto 

zákonů, by zákonodárce měl alespoň reflektovat na tuto skutečnost tím způsobem, že jasně stanoví, 

za jakých předpokladů orgán ochrany přírody rozhodne o uložení náhradní výsadby, popř. stanoví 

obligatorní  podmínky  pro  uložení  následné  péče.  Institut  náhradní  výsadby  je  kompenzačním 

opatřením k odstranění ekologické újmy. Z vlastní praxe mohu konstatovat, že rozhodnutí, jejichž 

součástí je i institut náhradní výsadby, mají povahu kvantitativních prostředků ochrany ve smyslu 

"kolik pokácených dřevin, tolik dřevin určených k náhradní výsadbě". Současné znění ust. § 9 odst. 

3 OchrPřKrZ je natolik "mezerovité", že umožňuje i tento - pro příslušné orgány ochrany přírody 

nejjednodušší výklad, který samozřejmě nemá s kompenzací ekologické újmy nic společného (v 

této souvislosti se domnívám, že s ohledem na dikci ust.  § 9 odst. 3 OchrPřKrZ nelze v těchto 

případech hovořit o nezákonných, resp. nepřezkoumatelných rozhodnutích). 

Navíc jsem toho názoru (ačkoliv zákonodárce tuto možnost nenaznačuje ani v teoretických 

konturách), že vedle nepřímých nástrojů tzv. negativní stimulace, o kterých bylo pojednáno výše, 

(nástroje negativní stimulace znevýhodňují  provozování environmentálně méně vhodné činnosti) 

lze aplikovat i nástroje pozitivní stimulace, zejména uvědomíme – li si velký nedostatek vhodných 

pozemků pro náhradní výsadbu (a navíc tu skutečnost, že institut náhradní výsadby je v současné 

době  jediným  kompenzačním  opatřením  při  neexistenci  zvláštního  zákona).  Poměrně  častým 

argumentem obcí pro neuložení náhradní výsadby je nedostatek vhodných pozemků pro náhradní 

výsadbu. Zákonodárce důsledně respektující svrchovanost vlastnictví zakotvuje v ust. § 9 odst. 2 

OchrPřKrZ možnost uložení náhradní výsadby i na pozemku jiném, ale pouze a jedině se souhlasem 

vlastníka tohoto pozemku (alespoň částečně byl v některých regionech vyřešen naprostý nedostatek 

vhodných pozemků pro náhradní výsadbu rozhodnutím MŽP, č. j. 530/1454 R/08 – Abt/UL ze dne 

27. 2. 2009 na základě kterého je možné vysadit nové stromy, popř. keře i na PUPFL). Vedení 

evidence vhodných pozemků pro náhradní výsadbu je povinností obcí, ale jak zákonodárce jasně 

stanovuje v ust. § 9 odst. 2 in fine OchrPřKrZ jen po předběžném souhlasu s vlastníkem pozemku. 

Je samozřejmé, že dohoda by byla mnohem snažší a častější a prostor pro vyjednávání s vlastníky 

rozsáhlejší,  za předpokladu ekonomického zvýhodnění těchto vlastníků,  tedy formou nepřímého 

nástroje pozitivní stimulace (konkrétně např. snížením, popř. osvobozením předmětných pozemků 

od daně z nemovitosti).

De  lege  ferenda tedy  navrhuji,  po  vzoru  většiny  ostatních  materií,  které  se  dotýkají 

problematiky ochrany životního prostředí, posílení nepřímých nástrojů ochrany i na dřeviny, a to 

nepřímé nástroje nejen negativní stimulace, ale i nepřímé nástroje pozitivní stimulace. 
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6.2. Obecná ochrana rostlin

V  této  částí  rigorozní  práce  (vyjdu-li  z  předpokladu  výkladu  uvedené  problematiky  od 

nejobecnějšího ke konkrétnímu) je třeba si uvědomit tu skutečnost, že podmnožinou rostlin199 jsou i 

všechny  dřeviny,  a  lze  tedy  v  souvislosti  s  obecnou  ochranou  rostlin,  zakotvenou  v  ust.  §  5 

OchrPřKrZ (vedle obecné ochrany živočichů),  hovořit  zároveň i  o nejobecnější  ochraně dřevin. 

Obecná ochrana dřevin zakotvená v ust. § 7 – 9 OchrPřKrZ je ve vztahu k obecné ochraně rostlin 

ustanovením  speciálním.  Případnou  aplikaci  uvedeného  ustanovení  lze  v  souvislosti  s  právní 

ochranou dřevin označit  za fakticky téměř nepoužitelnou.  Vedle jejího postavení  -  nejobecnější 

právní ochrany dřevin, je předmětné ustanovení charakteristické svým předmětem ochrany – právní 

ochranou celých druhů proti  vyhubení,  formám degradace druhů200,  popř.  ohrožení ekosystému, 

jehož jsou součástí, tedy chrání jednu, resp. několik složek životního prostředí201 v nejobecnějším 

slova smyslu. Za povšimnutí v souvislosti s ust. § 5 OchrPřKrZ stojí i ta skutečnost, že součástí  

uvedeného  ustanovení  je  i  mnou  blíže  analyzovaná  imperfektní  norma202 záměrného  rozšíření 

geograficky nepůvodních druhů.

Z výše uvedených důvodů (uvědomíme - li si navíc tu skutečnost, že § 5 odst. 6 OchrPřKrZ je  

ustanovením  obsolentním)  stojí,  za  alespoň  částečně  podrobnější  pojednání  ust.  §  5  odst.  3 

OchrPřKrZ., které lze nazvat preventivním nástrojem před nadměrným úhynem živých organismů 

následkem taxativně vymezených činností. Přestože se může uvedené ustanovení jevit jako velice 

účinný nástroj ochrany,  a to teoreticky i  v případě ochrany dřevin (např.  pokácení nadměrného 

množství203 podrozměrných dřevin ve smyslu jejich regionálního výskytu, příp. jejich poškození /v 

této souvislosti srovnej též 6.3. Obecná ochrana dřevin, str. 67/, vypalování porostů, tedy i případně 

keřů  či  drobných  -  podrozměrných  stromů  v  rozsahu  nadměrného  množství204 nebo  zničení 

199Za zmínku stojí ta skutečnost, že prioritním zájmem zákonodárce není definovat rostlinu, resp. odlišit rostlinu od 
jiných živých organismů, ale odlišit rostlinu pěstovanou v kultuře od rostliny planě rostoucí. Předmětem ochrany je 
tak ve smyslu legislativní zkratky zavedené zákonodárcem v ust. § 3 písm. c) OchrPřKrZ pouze planě rostoucí 
rostlina.

200U většiny rostlinných i živočišných druhů není dostatečně známo, kde leží "prahová hodnota", při jejímž dosažení je 
možno hovořit o ohrožení nebo degeneraci druhu. Je samozřejmé, že prahovou hodnotu je třeba posuzovat ad hoc, 
t. j. případ od případu v závislosti na druhu jako celku, ale zároveň i na rozsahu místní populace. 

201Ve smyslu ust. § 2 odst. 1 OchrPřKrZ.
202Blíže viz. část 3.1. - princip prevence.
203Ve smyslu § 5 odst. 1 OchrPřKrZ, t. j. typicky takového množství, které by vedlo k ohrožení, popř. degeneraci  

místní populace.
204Předmětným problémem se prioritně zabývá zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

ve svém ust. § 17 odst. 3 písm. f), resp. § 5 odst. 2 téhož zákona, nicméně z vlastní zkušenosti mohu konstatovat, že 
pokuty za porušení uvedených ustanovení se velice často neukládají vzhledem k tomu, že příslušné správní orgány 
tyto situace řeší "domluvou", ačkoliv např. v případě fyzických osob lze uložit pokutu až do výše 25 000 Kč (viz § 
78 odst. 1 písm. s) zákona č. 133/1985 Sb. ve spojení s § 78 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb).
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živočišného  ekosystému,  jehož  jsou  podrozměrné  dřeviny  součástí,  např.  změnou  odtokových 

poměrů),  praktická  aplikovatelnost  je  téměř  nulová,  nejen  s  ohledem  na  existenci  neurčitého 

právního pojmu "nadměrného úhynu"205, ale i úzkou vázaností na ekonomické prostředky subjektu, 

od  kterého  hrozí  potenciální  nebezpečí  složkám  životního  prostředí,  které  uvedené  ustanovení 

chrání. V podstatě se domnívám, že ad absurdum lze uvedené ustanovení vykládat tím způsobem, 

že  osoba  bez  jakýchkoliv  ekonomicky  dostupných  prostředků  by  byla  při  provádění  prací, 

zakotvených  v  ust.  §  5  odst.  3  OchrPřKrZ,  při  kterých  by  došlo  k  následkům  v  ustanovení 

předjímaných, nepostižitelná. Dle mého názoru zde zákonodárce staví ekonomické aspekty v jistém 

ohledu nad veřejný zájem na ochraně životního prostředí, a tedy do rozporu s účelem zákona (viz. § 

1 OchrPřKrZ).206

Domnívám se, že praktická aplikovatelnost zkoumaného ustanovení - Obecná ochrana rostlin a 

živočichů, bude výjimečná - s ohledem na výše uvedené skutečnosti, na jakoukoliv složku životního 

prostředí, t. j. nejen na dřeviny, ale i rostliny a živočichy.

De lege ferenda si myslím, že širší využití a případná aplikovatelnost zkoumaného ustanovení 

přichází  v  úvahu  pouze  a  jedině  za  předpokladu  bližšího  monitoringu jednotlivých  složek 

životního prostředí, t. j. rostlin, živočichů a v podstatě i dřevin (je samozřejmé, že nelze spravedlivě 

požadovat  po  příslušném  monitorovacím  orgánu  /typicky  AOPK/,  aby  měl  dokonale 

zdokumentovány všechny dřeviny,  ale  v  rozsahu a  intencích  k  neurčitému právnímu pojmu 

nadměrného úhynu), nejen na úrovni zvláště chráněných území, ale v podstatě v rozsahu, který 

pokrývá území republiky. Navíc úzká vázanost omezení nadměrného úhynu živočichů a rostlin 

na ekonomické aspekty není, dle mého názoru, rozhodně prostředkem, který by zefektivnil 

případné možné použití zkoumaného ustanovení v praxi.

205Neurčitý právní pojem "nadměrný úhyn" je třeba vykládat  a interpretovat s ohledem na systematické začlenění 
uvedeného  pojmu,  t.  j.  v  souvislosti  s  požadavky obecné  ochrany rostlin,  tedy  pod  uvedený ternín  je  možno 
subsumovat situace např. druhového ohrožení nebo degenerace. V tomto smyslu jsou uvedená ustanovení § 5 odst. 1 
OchrPřKrZ., resp. §5 odst. 3 OchrPřKrZ z důvodu důkazní nouze téměř neaplikovatelná (monitoring počtů druhů na 
určitém území s výjimkou některých případů ZCHÚ neexistuje). V této souvislosti viz. rozsudek Městského soudu v 
Praze, č. j. 11 Ca 249/2007 – 83 ze dne 14. 10. 2008 (velký úhyn nechráněných živočichů v nemonitoringované  
oblasti).

206Srovnej viz. rozsudek NSS, č. j. 2 As 35/2007 – 75 ze dne 9. 11. 2007.
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6.3. Obecná ochrana dřevin

Obecná ochrana dřevin je zakotvena v ust. § 7 OchrPřKrZ. Chráněným objektem (předmětem 

ochrany) jsou zde jednotlivé stromy a keře či jejich skupiny. Domnívám se, že uvedené ustanovení, 

ve spojení s vyhláškou č. 395/1992 Sb. poměrně jasnou a zároveň nekazuistickou formou stanoví, 

co rozumí ochranou dřevin, včetně subjektu, který je k péči povinován. Relativně časté problémy, 

ohledně aplikace předmětného ustanovení, vyplývají nikoliv z formulačních nedostatků na straně 

zákonodárce, ale z té skutečnosti, že se jedná o problematiku interdisciplinárního charakteru, navíc 

po odborné stránce je řada otázek mezi odborníky nevyřešena (viz. níže – poškozování dřevin).207 

Ustanovení chrání všechny dřeviny ve smyslu legislativní zkratky zakotvené v ust. § 3 písm. g) 

OchrPřKrZ  před  poškozováním nebo  ničením,  s  výjimkami  zde  stanovenými.  Častý  argument 

vlastníka  dřeviny,  že  dřevinu mohl  pokácet,  popř.  poškodit208 vzhledem k té  skutečnosti,  že  se 

jednalo pouze o dřevinu náletovou (pionýrskou), je naprosto irelevantní, svědčící o jeho neznalosti 

dané  problematiky  (připustíme-li,  že  se  nejedná  ze  strany  vlastníka  dřeviny  pouze  o  účelový 

argument) – zákonodárce termín pionýrských či náletových dřevin vůbec nezná.

Poškozováním a ničením dřevin zákonodárce rozumí takový zásah, který způsobí podstatné a  

trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich  

odumření. Problémy činí uvedená definice z toho důvodu, že její aplikovatelnost je v jistém smyslu 

vázána  na  budoucí  vznik  skutečností,  které  je  nutno  anticipovat.  Tyto  skutečnosti  jsou  navíc 

neprávního charakteru, jejichž posouzení - z pohledu jejich kvality, je závislé na dosažené úrovni 

přírodních věd zabývajích se problematikou dřevin. Lze konstatovat, zejména ve vztahu k rozsahu 

ořezu dřevin, že se jedná o problematiku dosud vyvíjející.  Značný nesoulad mezi odborníky na 

uvedené  téma,  projevující  se  např.  v  odlišných  znaleckých  posudcích,  je  tedy  naprosto 

pochopitelný. Z uvedených skutečností lze tedy konstatovat, že "mezní limitní hodnota", od které 

je možno hovořit o poškození dřeviny, je značně neurčitá.209 Zlepšení tohoto stavu  pro futuro 

není tedy a priori závislé na zákonodárci, ale v podstatě pouze a jedině na vývoji přírodních věd, 

207Problémy činí zejména rozsah ořezů dřevin a s tím spojená obtížná prokazatelnost podstatného a trvalého snížení  
ekologických a estetických funkcí dřevin nebo tzv. torza stromů a jejich právní status, t. j. jedná-li se o ořez dřeviny 
nebo pokácení (problém je závažný s ohledem na postavení dřeviny jako biotopu živých organismů, který torzem 
nezaniká, resp. dochází za určitých předpokladu k jeho rozvoji). Samozřejmě, že pro naplnění příslušné skutkové 
podstaty je nutné zjištění skutkového stavu bez důvodných pochybností. V souvislosti s ořezem může činit problémy 
tedy i ta skutečnost, že z provedeného posudku lze dovodit aktuální stav dřeviny, ale samozřejmě sebekvalitnější  
posudek není schopen vyhodnotit stav dřeviny před jejím ořezem.

208Tento argument je uváděn zejména v souvislosti s kácením dřevin z důvodů investičních záměrů.
209Dosažení "mezní hodnoty",  tedy takové, která způsobí typicky ireverzibilní a podstatnou změnu ekologických a 

estetických funkcí dřeviny a její výše, je závislé na mnoha vedlejších činitelích, které odborníci nejsou v současné 
době schopni racionálně zohlednit, jako je např. druh dřeviny, prostředí dřeviny, stáří dřeviny apod. 
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specializujících se na problematiku dřevin, tedy zejména arboristiky, dendrologie případně 

botaniky.

Zákon v souladu s ust. § 7 odst. 2 OchrPřKrZ svěřuje  péči o dřeviny,210 tedy zejména jejich 

ošetřování  a  udržování  -  na  rozdíl  od  vyhlášky č.  142/1980  Sb.,211 do rukou pouze  a  jedině 

vlastníka212 (pro  ochranu  životního  prostředí  se  domnívám,  že  zákonem předjímaná  povinnost 

pouze vlastníku dřeviny je zcela postačující). Na druhou stranu je třeba konstatovat, že zákonodárce 

nahlíží na vlastníka dřeviny daleko "přísněji" než dřívější právní úprava, reprezentovaná vyhláškou 

č. 142/1980 Sb. Zákonodárce v pozitivní úpravě v podstatě presumuje jisté aktivní jednání vlastníků 

dřevin  vůči  faktickým  nájemcům  pozemků,  na  kterých  se  dřeviny  nachází,  vzhledem  k  té 

skutečnosti,  že  adresuje  veřejnoprávní  povinnost,  spočívající  v  péči  o  dřeviny,  pouze  a  jedině 

vlastníkům. Pouze prostřednictvím aktivního jednání, které by spočívalo např. ve snaze vlastníka, 

směřujícího ke vzniku nájemní smlouvy, jejímž obsahem by byl závazek nájemce pozemku, aby s 

předmětnými  dřevinami  hospodařil  způsobem,  kterým  by  došlo  k  naplnění  zákonodárcem 

předjímané  veřejnoprávní  povinnosti,  může  částečně  vlastník  omezit  svou  odpovědnost.  V této 

souvislosti  je však třeba upozornit  na tu skutečnost,  že se jedná o  povinnost veřejnoprávního 

charakteru,  tedy  jakákoliv  soukromoprávní  smlouva,  jejíž  předmětem  by  byla  delegace  této 

povinnosti  na  jiný  subjekt,  by byla  právně  neúčinná.  Omezení  odpovědnosti  vlastníka  dřeviny 

chápu v tom smyslu, že v případě vzniku veřejnoprávní odpovědnosti na straně vlastníka a zároveň 

existující  nájemní  smlouvy  mezi  vlastníkem a  nájemcem,  se  může  vlastník  pozemku  hojit  na 

nájemci  prostřednictvím  soukromoprávní  odpovědnosti  nájemce,  která  vznikla  z  titulu  jeho 

porušení nájemní smlouvy. Z výše uvedených skutečností lze dovozovat, že rozhodnutí příslušného 

správního orgánu o provedení nezbytných zásahů v souladu s ust. § 7 odst. 2 in fine OchrPřKrZ lze 

adresovat, bez ohledu na existující nájemní smlouvu, pouze a jedině vlastníkovy dřeviny.

V souvislosti s uvedenou úvahou je však třeba upozornit na tu skutečnost, že právní norma, 

zakotvující  povinnost  vlastníka  pečovat  o  dřeviny,  je  leges  imperfectae,  t.  j.  jedná se o normu 

neúplnou s deficitem adekvátní, jasně a určitě formulované skutkové podstaty. Z tohoto pohledu je 

210Péči  o  dřeviny  nelze  chápat  pouze  ve  smyslu  jejich  ošetřování  nebo  udržování,  tedy  deklaratorního  výčtu  
stanoveného  zákonodárcem,  ale  také  v  souvislosti  s  hodnocením  provozní  bezpečnosti  stromů.  V  zásadě  lze 
posuzovat provozní bezpečnost stromů vizuálním způsobem, který je charakteristický nedestruktivními metodami 
vůči zkoumané dřevině nebo prostřednictvých přístrojových metod. Přístrojové metody mají však tu nevýhodu, že se 
jedná často o destruktivní způsob hodnocení bezpečnosti stromů, navíc bez efektu, který byl do něj vkládán (více  
viz. Kášová E. – právní režim ochrany dřevin podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů in Právo - časopis pro právní teorii a praxi č. 4/2009, str. 37 – 38).

211Dle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 142/1980 Sb. ochranu stromů zabezpečovali správci, vlastníci nebo uživatelé stromů.
212Srovnej viz. Borovičková H., Havelková S. – Nástroje ochrany přírody a krajiny, PLANETA č. 8/2005, Ministerstvo 

životního prostředí, str. 16.
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možno uvedené úvahy,  týkající  se veřejnoprávní odpovědnosti,  označit  za akademické.  De lege 

ferenda se nicméně domnívám, že příslušná skutková podstata je naprostou nutností, máme - li 

označit právní úpravu ochrany dřevin za úplnou, bezmezerovitou (blíže o této problematice viz. 

část 3.1 - princip prevence, str. 17 – 20).

Ačkoliv bylo naznačeno, že ustanovení, zabývající se obecnou ochranou dřevin, je poměrně 

jasně a určitě formulováno a případné aplikační  problémy prioritně vznikají  v souvislosti  s  tou 

skutečností, že se jedná o specifickou mezioborovou materii, domnívám se, že i po stránce právní 

formulace lze najít  dílčí  nedostatky takového charakteru,  že uvedené ustanovení může svádět k 

dvojímu výkladu. V ust. § 7 odst. 1 OchrPřKrZ zákonodárce v podstatě vyjímá ochranu přísnější  

nebo  ochranu  podle  zvláštních  předpisů  z  ochrany obecné.  Problémy mohou  hypoteticky činit 

takové  situace,  kdy  ochrana  obecná  je  přísnější  než  ochrana  zvláštní213.  Tato  otázka  je  o  to 

závažnější,  že  zákonodárce  uvedený  způsob  formulace  (nejedná  se  o  identickou  formulaci,  ale 

analogickou) zvolil i v případě ochrany VKP.214 Domnívám se, že v případě ochrany dřevin, které 

jsou vyňaty z obecné ochrany, se jedná spíše o teoretický interpretační problém (budu - li vycházet 

z předpokladu, že uvedené vynětí se vztahuje pouze k ust. § 7 OchrPřKrZ, v opačném případě i zde 

se  teoretický problém může měnit  na  problém faktický),215 s  ohledem na tu  skutečnost,  že  lze 

označit zvláštní ochranu, resp. ochranu podle zvláštních předpisů vždy za minimálně stejně přísnou 

jako ochranu obecnou. Poněkud odlišná situace existuje v souvislosti s ochranou VKP. V těchto 

případech může dojít k "paradoxní situaci", kdy lze konstatovat, že obecná ochrana je přísnější než 

ochrana zvláštní216.

Domnívám se, že otázku případné aplikovatelnosti obecné ochrany v případech, kdy je přísnější 

než ochrana zvláštní, popř. ochrana podle zvláštních předpisů, je třeba vyřešit ve prospěch obecné 

ochrany. Opačný přístup by byl, dle mého názoru, v příkrém rozporu s teleologicko - logickým 

výkladem OchrPřKrZ217.

Osobně se domnívám, že de lege ferenda lze uvažovat v zásadě o 2 variantách, jak předmětný 

213Srovnej  viz.  Miko  L.,  Borovičková  H.  a  kolektiv.  -  Zákon  o  ochraně  přírody a  krajiny,  komentář,  2  vydání, 
C. H. Beck, 2007, str. 135 a Věštník Ministerstva životního prostředí 03/2000 - Sdělení sekretariátu rozkladové 
komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí č. 7/2000.

214Viz. § 3 písm. b) in fine OchrPřKrZ. Srovnej též např. § 5 odst. 2 OchrPřKrZ.
215Výklad, který by rozsah vynětí chápal i ve vztahu k ust. §§8 a 9 OchrPřKrZ lze pravděpodobně označit za příliš 

extenzivní, nicméně se domnívám, že s ohledem na formulaci ust. § 7 odst. 2 OchrPřKrZ nelze ani tento způsob 
interpretace označit za a priori vadný.

216Viz. § 4 odst.  2  OchrPřKrZ ve spojení  s  §  76 odst.  2 písm. a)  OchrPřKrZ a § 77 odst.  3 OchrPřKrZ (v této  
souvislosti srovnej též viz. poznámka pod čarou č. 317, str. 94).

217Viz. např. § 14 odst. 1 OchrPřKrZ nebo § 87 odst. 4 OchrPřKrZ.
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problém vztahu obecné a zvláštní ochrany vyřešit:

1) Samozřejmě, že ideálním řešením by byla situace, kdy není třeba řešit uvedený aplikační 

problém.  Jinak  řečeno  -  ochrana  přísnější,  resp.  ochrana  podle  zvláštních  předpisů,  by  byla 

"bezmezerovitou". V tomto ohledu by obecná ochrana ztrácela postavení "záchranné brzdy", tedy 

nástroje, který je aktuální v případech, kdy přísnější ochrana "mlčí". S ohledem na rozsah materie, 

kterou OchrPřKrZ pojímá, se domnívám, že uvedené řešení není v dohledné době reálné.

2) Jasně a určitě vymezit vztahy mezi obecnou ochranou a ochranou přísnější. Vzhledem k 

tomu, že uvedený aplikační problém nevzniká pouze v souvislosti s právní ochranou dřevin, by 

patrně nejlepším řešením bylo zakotvení "obecného interpretačního ustanovení", které by expressis  

verbis stanovilo aplikační přednost obecné ochrany v případech, kdy její faktická ochrana dosahuje 

"vyšší kvality" než ochrana přísnější (zvláštní).

Jisté  problémy  může  činit  i  otázka  poškozování  dřevin,  s  ohledem  na  ust.  §  7  odst.  1 

OchrPřKrZ ve spojení s § ust. 8 OchrPřKrZ ve smyslu protiprávního jednání - nikoliv však z 

důvodu mezioborovosti, ale nepřesné dikce zákona – a s tím souvisejícím naplněním skutkových 

podstat,  které  se  předmětnou  problematikou  zabývají.218 Problémy  mohou  činit  zejména  2 

případy219:

1)  Varianta,  kdy  dojde  k  poškození  dřeviny,  na  kterou  existuje  pravomocné  rozhodnutí  o 

povolení k jejímu pokácení. V tomto případě se domnívám, že individuálním správním aktem jsou 

jednoznačně a  rigidně stanoveny mantinely postupu jednání  navrhovatele  s  dřevinou (zásada  a 

maiori ad minus aplikovatelná na 2 variantu je v tomto případě vyloučena s ohledem na pružnost, 

odbornost  i  konkrétnost  individuálního  správního  aktu).  V  případě  odchýlení  se  od  tohoto 

rozhodnutí  (typicky  místo  kácení  dojde  k  radikálnímu  ořezu,  který  lze  charakterizovat  jako 

poškození dřeviny), je třeba jednání povinného (nemusí se jednat o vlastníka dřeviny s ohledem na 

formulace zakotvené v příslušných skutkových podstatách) posuzovat ve smyslu poškození dřeviny 

de iure (v této souvislosti by mohla teoreticky vzniknout i ta varianta, že příslušný správní orgán 

povolil ořez dřevin, popř. jiný způsob poškození - jednalo by se o nulitní rozhodnutí s problémy, 

218Např. viz. § 88 odst. 1 písm.c) OchrPřKrZ.
219Nejednoznačnost  lze  dovozovat  mimo  jiné  i  v  diametrálně  odlišné  interpretaci  na  předmětný  problém  mezi  

právníky, kteří se uvedenou problematikou blíže zabývají (viz. Jelínková J. – Ochrana dřevin před poškozováním –  
nástin některých sporných otázek in Ekologie a právo č. 1/2006, Praha 2006, str. 7 – 8 v porovnání s názorem 
prezentovaným Kášová E. – Právní režim ochrany dřevin podle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  
ve znění pozdějších předpisů in Právo - časopis pro právní teorii a praxi č.4/2009, Ústav práva a právní vědy, o. p. s., 
Praha 2009, str. 33).
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kterými se blíže zabývám v poznámce pod čarou č. 244, str. 71).

2)  Situace,  kdy  dojde  k  poškození  dřeviny,  která  nepodléhá,  v  případě  jejího  pokácení, 

ingerenci  příslušného správního orgánu,  tedy případ,  kdy je  zákonodárcem dovoleno kácet  bez 

jakéhokoliv povolení  (tedy není  nutný ani  oznamovací  režim včetně tzv.  oznamovacího režimu 

následného).  Právní názory,  na které odkazuji  v poznámce pod čarou č.219 jsou diferencované, 

nicméně ve svém výsledku neodlišují právní následky obou zkoumaných variant /v mém případě 

označené jako varianta 1) a varianta 2)/. Dovolím si s tímto názorem nesouhlasit. V případě, že se 

jedná o dřevinu, která se řídí režimem zakotveným v ust. § 8 odst. 3 OchrPřKrZ a dojde k jejímu 

poškození, nelze z mého pohledu jednání, jejímž následkem dojde k poškození této dřeviny, označit 

za jednání protiprávní. Jednání, kterým subjekt poškozuje dřevinu, není rozhodně nebezpečnějším - 

z pohledu veřejného zájmu na ochraně životního prostředí, než samotné pokácení dřeviny (úvahy 

toho  typu,  že  se  může  hypoteticky  jednat  o  jednání,  které  je  z  pohledu  životního  prostředí 

nebezpečnější z důvodu vnitřního stavu dřeviny /bolest, stres/, tedy stavy, které dřevina jistě prožívá 

i v rámci kácení, jsou, dle mého názoru, hodně hypoteticko – teoretické).220 Jestliže zákonodárce 

nesankcionuje pokácení těchto dřevin, bylo by v rozporu s ust. § 8 odst. 3 OchrPřKrZ sankcionovat 

pouhé poškozování těchto dřevin (z logického výkladu v duchu zásady a maiori ad minus, která je v 

tomto případě aplikovatelná s ohledem na obecnost správního aktu /§ 8 odst. 3 OchrPřKrZ/, a tím i 

flexibilnost stanovených mantinelů pro ad hoc jednání spojené s dřevinou), přestože zákonodárce v 

ust. § 7 odst. 1 OchrPřKrZ zakotvuje, že dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením. 

    Kášová221 ve své úvaze navrhuje de lege ferenda povinnost oznámit zásah do integrity dřevin 

ve lhůtě např.  30 dnů před jeho provedením. Samozřejmě,  že pro důslednou a bezmezerovitou 

ochranu  by  se  jednalo  jednoznačně  o  krok  správným  směrem.  Nicméně  s  tímto  názorem 

nesouhlasím.  Je  třeba si  uvědomit  tu  skutečnost,  že  ořez dřevin je  činností,  která  je  prováděna 

mnohem častěji než kácení dřevin. Správní orgány by byly oznamováním zahlceni natolik, že by 

mohlo dojít z jejich strany ke zhoršení jejich již tak dost nekvalitní práce ohledně povolování kácení 

dřevin. Z uvedeného důvodu se domnívám, že  de lege ferenda není nutné, v souvislosti s blíže 

zkoumanou  problematikou,  měnit  zákon,  ale  pouze  zefektivnit  činnost  příslušných  správních 

orgánů, aby nulitních rozhodnutí z titulu povolení ořezu dřevin bylo co nejméně.

220Obecná nebezpečnost  protiprávního jednání,  které spočívá v pokácení dřeviny bez povolení je dle zákonodárce 
srovnatelná s poškozením dřeviny /srovnej viz. např. § 87 ost. 2 písm. b) ve spojení s ust. § 87 odst. 2 písm. e)  
OchrPřKrZ, včetně jejich sankčních rozpětí/.

221Kášová E. – Právní režim ochrany dřevin podle zákona č.114/1992 Sb.,  o ochraně přírody a krajiny,  ve znění  
pozdějších předpisů in Právo časopis pro právní teorii a praxi č.4/2009, Ústav práva a právní vědy, o.p.s., Praha  
2009, str. 34.
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6.4 Kácení dřevin a jeho povolování

Kácení dřevin je založeno na povolovacím principu, t. j. je třeba povolení příslušného orgánu 

přírody, s výjimkami stanovenými v zákoně222. Obecný (standardní) režim povolování, tedy takový, 

u  kterého  zákonodárce  nestanoví  odlišný  postup,  je  vydáván  formou  rozhodnutí,223 v  rámci 

návrhového224 správního řízení.225 Lze tedy konstatovat, že obligatorní náležitostí, resp. výsledkem 

tohoto správního řízení, jejímž předmětem226 je povolení k pokácení dřeviny, popř. skupiny dřevin, 

je existující rozhodnutí příslušného správního orgánu. Dojde - li k pokácení dřeviny, popř. skupiny 

dřevin,  která  je  v  režimu  obecného  povolování,  kdykoliv  před  pravomocným  rozhodnutím  o 

povolení  k  pokácení,  dochází  bez  dalšího  ke  vzniku  veřejnoprávní  odpovědnosti  (vzhledem k 

formulaci skutkových podstat227 zcela záměrně nehovořím o vlastníkovi dřeviny228).

Povolení ke kácení dřevin formou rozhodnutí je podle zákona možno vydat pouze ze závažných 

důvodů229 po  vyhodnocení  funkčního  a  estetického  významu  dřevin230.  Jinak  řečeno  lze  tedy 

konstatovat, že zákonodárce prostřednictvím uvedeného neurčitého právního pojmu (s ohledem na 

222Viz. § 8 odst. 1 zákona OchrPřKrZ.
223Tedy v souladu s ust. § 67 a násl. SprŘ.
224Zcela souhlasím s tím názorem, že s ohledem na současné pojetí vztahu občana a správního orgánu je výstižnější 

použití termínu "návrh" než zákonodárcem užívaný pojem žádost. Blíže viz. Hrabák J., Nahodil T. - Správní řád s  
výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou, 3, aktualizované vydání, Wolters Kluwer, 2009, str. 185.

225 Obligatorní náležitosti žádosti (návrhu) jsou zakotveny v ust. § 8 odst. 3 vyhlášky č. 395/1992 Sb. Součástí žádosti  
musí být individualizace žadatele,  včetně doložení jeho postavení (s ohledem na tu skutečnost,  že zákonodárce  
striktně  vymezuje,  kdo  může  být  žadatelem).  Pokud  podá  žádost  jiná  osoba  než  vlastník,  popř.  nájemce  se 
souhlasem vlastníka, je nutností, aby byla součástí spisu plná moc, která by měla povahu generální plné moci nebo  
plné moci ke všem úkonům v dané věci, popř. speciální plné moci s přesně specifikovaným rozsahem zmocnění. 
Vedle dalších obligatorních náležitostí specifikujících dřevinu, t.j druh, počet a rozměry dřeviny v tzv. výčetní výšce, 
musí být návrh náležitě odůvodněn, t.j conditio sine qua non je uvedení relevantního důvodu pro pokácení dřeviny. 
Neúplná žádost může být důvodem /z dikce zákona - ust. § 64 odst. 1 písm. a) SprŘ lze dovozovat, že zákonodárce 
ponechává příslušnému správnímu orgánu prostor pro správní úvahu, zda - li uvedené ustanovení aplikovat nebo 
nikoliv/  pro  přerušení  řízení.  Správní  úvaha orgánu je  však  výrazně  limitována pořádkovou lhůtou pro  vydání 
rozhodnutí v souladu s ust. § 83 odst. 3 OchrPřKrZ (přerušením řízení dochází ke stavění lhůty v souladu s ust. § 65 
odst. 1 SprŘ). Nicméně bez ohledu na skutečnost, zda -li správní orgán přeruší řízení nebo nikoliv, nemůže tolerovat 
(jak se to často stává) neúplnou žádost, ale musí osobu, která podala žádost (návrh), náležitě poučit o té skutečnosti,  
že podaná žádost není právně perfektní a za tím účelem jí stanovit přiměřenou lhůtu k nápravě.

226V souvislosti s předmětem řízení je třeba se blíže pozastavit nad velice častým nedostatkem, kterého se správní 
orgány dopouštějí. Je třeba si uvědomit tu skutečnost, že návrhové řízení je založeno na zásadě dispoziční jako  
protiva k zásadě oficiality,  která je charakteristická v případě sankčních řízení (srovnej. viz. rozsudek Vrchního 
soudu v Praze, č. j. 7 A 506/93 – 22 ze dne 24. 6. 1994). V návrhovém řízení je žadatel tím, kdo vymezuje předmět  
řízení  a  správní  orgán  je  jeho  vymezením  striktně  vázán.  Meritorní  rozhodnutí,  resp.  jeho  výrok  musí  plně 
zkonzumovat předmět řízení, t. j. musí být rozhodnuto o celé žádosti. Pro poměrně značnou část správních orgánů 
příslušných  k  rozhodování  o  pokácení  dřevin  je  charakteristické,  že  se  ve  svém  výroku  zabývají  pouze  těmi 
dřevinami, které povolují pokácet.

227 Viz. např. § 87 odst. 2 písm. e) OchrPřKrZ nebo § 87 odst. 3 písm. d) OchrPřKrZ.
228Blíže o subjektech veřejnoprávní odpovědnosti viz. 8.2.1. Odpovědnost za přestupky, str. 119 – 120.
229 Otázka důkazních břemen ohledně prokázání  závažnosti  důvodů ke kácení dřevin srovnej viz.  rozsudek NSS, 

č. j. 7 As 47/2005 – 80 ze dne 22. 12. 2005.
230Viz. § 8 odst. 1 OchrPřKrZ.
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tu skutečnost, že pojem blíže nespecifikuje) presumuje diskreční pravomoc - tedy správní uvážení 

příslušného orgánu ochrany přírody ohledně aplikovatelnosti uvedeného pojmu – závažné důvody, 

na  ad  hoc případy  na  základě  konkrétních  okolností.  Zákonodárcem  zvolené  řešení  je 

pravděpodobně nejvhodnější alternativou, s ohledem na možnost nalezení nejoptimálnějších řešení 

na konkrétní, specifické případy. Diskreční pravomoc však nelze zaměňovat se svémocí.231 Meze 

diskreční  pravomoci  jsou  poměrně  jasně  a  určitě  stanoveny  zákonodárcem v  ust.  §  8  odst.  1 

OchrPřKrZ. Z rozhodnutí orgánu ochrany přírody musí být patrné, jakou úvahou se při posuzování 

těchto  otázek  řídil  a  zda  význam těchto  dřevin  na  straně  jedné  i  závažnost  důvodů pro  jejich 

pokácení na straně druhé dostatečně zhodnotil232. Estetický a funkční význam předmětných dřevin 

nesmí být posuzován izolovaně233 a nemůže být degradován na pouhé kritérium pro případné určení 

rozsahu  náhradní  výsadby.234 Povinností  správního  orgánu  je  náležitě  zkoumat  princip 

proporcionality, t. j. objektivně a náležitě posoudit, zda zájem na pokácení dřeviny, popř. dřevin, 

převyšuje  konkurující  veřejný  zájem na  jejich  zachování.  Existence  protichůdných  zájmů mezi 

veřejností  na straně jedné a vlastníkem dřevin -  v postavení např.  investora na straně druhé,  je 

poměrně častým jevem. Správní orgány ochrany přírody jsou povinny především střežit veřejný 

zájem na ochraně životního prostředí  a  v duchu zásady proporcionality,  popř.  některých jiných 

zásad235, modifikovat tento veřejný zájem zájmy vlastníků. Přestože lze vlastnické vztahy považovat 

-  na  rozdíl  od  "předlistopadové  koncepce",  za  jedny  z  nejdůležitějších  právních  vztahů  a 

zákonodárce tuto skutečnost nezdůrazňuje pouze na úrovni ústavních zákonů236, ale dokonce i v 

231Viz. usnesení rozšířeného senátu NSS, č. j. 6 A 25/2002 – 42 ze dne 23. 3. 2005.
232Viz. § 68 odst. 3 SprŘ.
233Dřevinu je třeba chápat nejen jako samostatný fenomén, ale i jako možný biotop živočichů, jak bylo v krátkosti 

zmíněno v části 2.1. této rigorozní práce – Obecný význam dřevin. Z uvedeného důvodu je třeba právní ochranu 
dřevin  posuzovat  nikoliv  izolovaně  v  souvislosti  s  ust.  zabývajícími  se  expressis  verbis ochranou  této  složky 
životního prostředí (tedy a priori ust. § 7 OchrPřKrZ a § 8 OchrPřKrZ), ale i ochranou živočichů, jejichž existence 
je  podmíněna  existencí  jejich  biotopu  –  tedy konkrétní  dřeviny,  případně  skupiny dřevin.  Funkční  a  estetický 
význam dřevin, tedy právně relevantní skutečnost pro případné povolení kácení dřevin (samozřejmě, že analogickou 
"transparentnost" výkladu ochrany dřevin je nutné aplikovat i v případě oznamovacího režimu), je třeba posuzovat v 
úzké spojitosti s některými jinými ustanoveními, která chrání jiné složky životního prostředí – živočichy, typicky 
ust. § 5 OchrPřKrZ nebo § 5a OchrPřKrZ, případně chráněné druhy živočichů v souladu s ust. § 48 OchrPřKrZ ve  
spojení  s  ust.  §  50 OchrPřKrZ.  Zákonodárce  expressis  verbis nestanovuje  příslušnému orgánu ochrany přírody 
povinnost zabývat se v rámci povolovacího řízení skutečností, zda – li předmětná dřevina je biotopem chráněných 
druhů živočichů nebo nikoliv. Na druhou stranu tato povinnost správnímu orgánu jednoznačně vyplývá z povinnosti  
zjištění  skutkového  stavu  bez  důvodných  pochybností  zakotvené  v  ust.  §  3  SprŘ,  jejíž  porušení  je  závažným 
procesním nedostatkem. Osobně se domnívám, že ochrana dřevin jako biotopu živočichů by neměla být postavena 
pouze  na  nepřímé  deklaraci  povinnosti  správního  orgánu,  resp.  teleologickém  výkladu  OchrPřKrZ,  ale  i  na 
konkrétních institutech,  které by důsledněji  preventivně chránily předmětné biotopy jako např.  tzv.  loggerech – 
náhradních,  člověkem  vytvořených  biotopech  pro  vzácné  druhy  bezobratlých  a  jejich  aplikaci  v  zákonem 
stanovených případech nebo institutu náhradní výsadby geograficky a stanovištně původních druhů dřevin (blíže o 
této problematice viz. Matějková P., Kletečka Z., Řehounek J. - Stromy a hmyz – praktický rádce pro účast ve 
správních řízeních, CALLA, České Budějovice, 2009, str. 11 – 13).

234Viz. § 9 odst. 1 OchrPřKrZ.
235Např. zásady materiální rovnosti zakotvené v ust. § 2 odst. 4 SprŘ.
236Viz. Čl. 11 odst. 1 LZPS. Je však třeba připomenout i tu skutečnost, že uvedený článek je reciproční, t. j nejen, že  

předpokládá práva spojená s vlastnictvím, ale v odst. 3 předpokládá i povinnosti vyplývající z vlastnictví, včetně 
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rámci ustanovení týkajících se právní ochrany dřevin237, nelze v žádném případě vlastnické právo 

absolutizovat.238 Za velice důležitou - z pohledu ochrany přírody, považuji tu skutečnost, že z dikce 

zákona  i  z  judikatury  soudů  je  třeba  interpretovat  závažné  důvody  z  časového  pohledu  v 

restriktivním slova smyslu. Závažné důvody jsou relevantní skutečností pro vydání rozhodnutí o 

povolení k pokácení dřevin pouze a jedině za předpokladu jejich faktické existence v okamžiku 

vydání  rozhodnutí  o  povolení  k  pokácení  dřevin.  Tato  skutečnost  je  velice  důležitá  zejména  v 

souvislosti  s některými investičními záměry,  které lze realizovat na základě povolení dle jiných 

zákonů, typicky StavZ239.

Lze konstatovat, že právní perfekce rozhodnutí, které se dotýkají ochrany životního prostředí - 

a tedy i dřevin, je s ohledem na specifičnost předmětné materie mnohem důležitější než v jiných 

právních odvětvích. Nezákonné rozhodnutí, jehož předmětem řízení je problematika jednotlivých 

složek životního prostředí,  může vyvolat nevratné,  ireverzibilní  změny na životním prostředí. V 

tomto případě lze v podstatě konstatovat, že opravné prostředky podávané poté, kdy se rozhodnutí 

stalo vykonatelným, ztrácejí svůj smysl - s ohledem na tu skutečnost, že předmět ochrany v těchto  

případech následkem nezákonného rozhodnutí zanikl, resp. byl zničen240. Z výše uvedeného důvodu 

se domnívám, že v řízeních, které lze charakterizovat jako potenciálně nebezpečné pro případné 

nevratné změny na životním porostředí, by měl být kompetentní - a to již v rámci I. - instančního 

řízení, takový správní orgán, o jehož odbornosti, ale i nestrannosti nepanuje nejmenší pochybnost.

omezení z důvodu ochrany životního prostředí.
237Žádost  o povolení ke kácení dřevin,  tedy ve smyslu občanskoprávním podání dožadující  se zničení věci,  resp.  

součásti věci je právně perfektní pouze a jedině za předpokladu aktivního jednání vlastníka předmětné dřeviny, t. j.  
jeho podáním nebo výslovným souhlasem s podáním (viz. ust. § 8 odst. 3 vyhlášky č. 395/1992 Sb.).

238Viz rozsudek NSS, č. j. 4 As 20/2008 – 84 ze dne 21. 8. 2008.
239NSS  podotýká,  že  je  předčasné  považovat  za  závažný  důvod  pro  pokácení  dřevin  plánovanou  výstavbu 

supermarketu, když ke dni vydání správního rozhodnutí o povolení kácení nebyla schválena ani změna územního 
plánu, která by výstavbu supermarketu umožnila. Teprve v rámci územního řízení, které bude navazovat na změnu 
územního plánu lze vymezit rozsah a situování stavby a tím konkretizovat dřeviny, které by realizací stavby byly 
postiženy. Viz. rozsudek NSS, č. j. 4 As 20/2008 – 84 ze dne 21. 8. 2008.

240Ohledně četnosti podávání řádných opravných prostředků je třeba si uvědomit, že řízení o povolení k pokácení  
dřevin je  řízením návrhovým,  tedy navrhovatel  jako účastník řízení  nemá sebemenší  důvod se odvolávat  proti 
rozhodnutí, kterým mu příslušný správní orgán plně vyhoví. Lze tedy konstatovat, že podání řádných opravných 
prostředků přichází  v úvahu pouze prostřednictvím dalších účastníků řízení  (samozřejmě připadají  -  li  vůbec v 
úvahu), typicky občanských sdružení v souladu s ust. § 70 odst. 1 OchrPřKrZ, případně fyzických či právnických 
osob,  jejichž  práva  mohou  být  kácením  dřevin  přímo  dotčena.  Tito  účastníci  řízení  však  bývají  velice  často  
opomenuti (viz. např. rozhodnutí Městského úřadu Krupka – odbor územního plánování a stavebního úřadu ze dne 
15. 6. 2009, č. j. OÚPASŘ/11027 – 2009/388 – 2009/Jích ve spojení s usnesením o zastavení řízení z důvodu zániku 
věci  ze  dne  11.  11.  2009,  č.  j.  OÚPASŘ/22959  –  2009/388  -  2009/Jích),  a  tedy  nezákonnost  rozhodnutí  je 
konstatována teprve v rámci mimořádných opravných prostředků, typicky přezkumného řízení, tedy v době, kdy 
došlo velice často již k samotnému výkonu rozhodnutí. Z praxe mohu konstatovat, že jediným alespoň částečně  
efektivním mechanismem, který může rychle a účinně reagovat na nezákonná rozhodnutí (samozřejmě pouze za 
předpokladu,  že  nezákonnost  rozhodnutí  byla  zjištěna  před  jejím  faktickým výkonem),  je  vydání  předběžného 
opatření v řízení zahájeném podle § 66 OchrPřKrZ (blíže viz. 6.9.1. Omezení a zákaz činnosti, str. 100 - 101).
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Ve většině případů (nestanoví - li zákon jinak241) rozhoduje ve správním řízení o povolení ke 

kácení dřevin, v souladu s ust. § 8 odst. 1 OchrPřKrZ242 nejnižší orgán v hierarchii orgánů ochrany 

přírody243 – obecní úřad, vykonávající  zákonodárcem svěřenou působnost jménem státu,  nikoliv 

jménem svým.  Za  kvalitu  výkonu  této  tzv.  přenesené  (delegované)  působnosti  vůči  veřejnosti 

odpovídá stát, který ji orgánům ochrany přírody svěřil. Vedle hierarchického postavení OÚ v rámci 

orgánů ochrany přírody -  a  s  tím spojené  kritizované neodbornosti,  lze  za  související  problém 

označit  tu skutečnost,  že OÚ jako protiva k zastupitelstvu,  které lze charakterizovat jako orgán 

vykonávající samostatnou působnost244, je ve většině případů v souvislosti s výkonem povolování 

241Konkrétní kompetence správních orgánů v souvislosti s ochranou dřevin viz. 9 Působnost orgánů státní správy na 
úseku ochrany dřevin.

242§ 76 odst. 1 písm. a) OchrPřKrZ.
243Srovnej viz. § 75 OchrPřKrZ.
244Výjimečně se lze setkat i s případy, kdy rozhodnutí o povolení k pokácení dřevin je vydáno zastupitelstvem. V 

tomto případě se samozřejmě jedná o nicotné rozhodnutí, s ohledem na tu skutečnost, že rozhodnutí vydal orgán 
věcně  nepříslušný  (viz.  §  77  odst.  1  SprŘ).  V  této  souvislosti  mohou  vznikat  ohledně  veřejnoprávních 
odpovědnostních vztahů některé problémy, uvědomíme - li si, že se jedná o rozhodnutí ve své podstatě neexistující  
(stav nicotnosti je deklarován nadřízeným správním orgánem /v případě věcné nepříslušnosti/ t. j. působí ex tunc ). 
Je třeba se ptát,  lze - li  v souvislosti  s  nicotným individuálním správním aktem hovořit  o dobré víře na straně  
žadatele, který jednal na základě tohoto rozhodnutí. V této souvislosti v zásadě souhlasím s Vedralem, který mimo 
jiné konstatuje, že ....v případě nicotných rozhodnutí je nezbytné chránit dobrou víru jejich adresátů přinejmenším v  
tom smyslu, že po nich nemohou být vyvozovány negativní důsledky vyvěrající z toho, že de iure jednali a konali v  
dobré víře (viz. Vedral J. - Správní řád -  komentář, Praha, Bova Polygon, 2006, str. 454). Navíc se domnívám, že v 
právním státě je vyloučeno, aby veřejnoprávní odpovědnost vznikala jako důsledek chybné práce orgánu veřejné 
moci (srovnej viz. rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10, č. j. 9 C5/98 ze dne 19. 10. 1998). Obdobně se vyjádřil  
taktéž Krajský soud v Českých Budějovicích ve svém rozsudku ze dne 5.  11. 1997, který se zabýval nulitním 
rozhodnutím o povolení stavby. Mimo jiné judikoval, že ...zmíněný nedostatek neznamená, že se jedná, v případě,  
kdy dojde k postavení stavby o stavbu bez povolení nebo v rozporu s povolením. Ústavní soud v nálezu sp. zn. IV. 
ÚS 150/01 ze dne 9. 10. 2003 judikoval, že....  s odvoláním na čl. 2 odst. 2 LZPS je sice třeba trvat na tom, že v  
případě, kdy správní orgán vydá správní akt, který přesahuje jeho pravomoc, nemůže takové rozhodnutí  zakládat  
ničí práva a povinnosti.......V praxi však  nemusí být nulita na prvý pohled zřejmá nebo nemusí být zřejmá všem 
zainteresovaným ....V případě paaktů, též s odvoláním na správní praxi, je třeba i ty rušit, a to v zájmu právní jistoty  
a s ohledem na princip ochrany v dobré víře nabytých práv.  Důkazní břemeno o tom, zda-li se jednalo ze strany 
žadatele o dobrou víru (bona fidei) nebo nikoliv je na straně správního orgánu v duchu zásady in dubio pro reo, t. j. 
v nejistotě je povinností správního orgánu považovat dobrou víru za prokázanou. V případě, že je jednoznačně a bez 
důvodných pochybností prokázána špatná víra (mala fidei) ze strany žadatele, je možné, dle mého názoru, hovořit o 
jeho veřejnoprávní odpovědnosti. Podobný předmětný problém s názorem diametrálně odlišným (a tudíž závazným 
pro správní orgány) řešil NSS ve svém rozsudku, č. j. 9 As 26/2008 – 73 ze dne 22. 1. 2009 (v tomto případě se  
jednalo o povolení ke kácení, které nerozhodl /a byl úplně opomenut/ obecní úřad, ale městský úřad /s ohledem na tu 
skutečnost, že se zároveň jednalo o VKP/). Názory, které jsou v něm prezentované lze, dle mého názoru, aplikovat i 
na předmětný problém nulity (i když se v tomto případě fakticky o nulitu nejednalo) z důvodu věcné nepříslušnosti. 
Dle názoru NSS se odpovědnosti za správní delikt v oboru veřejného práva nelze zásadně vyhnout ani poukazem na 
porušení povinnosti ze strany jiného subjektu, t. j. patrně ani správního orgánu. Navíc se dle názoru NSS jedná o 
objektivní  odpovědnost,  tedy  zkoumat  v  daném  případě  zavinění  je  irelevantní.  Samozřejmě,  že  z  právně 
teoretického pohledu není NSS absolutně co vytknout, nicméně je třeba se ptát, lze - li spravedlivě požadovat na 
účastníku řízení znalost zákonů, jestliže správní orgán svou neznalostí selhal. V těchto "diskutabilních" případech se 
domnívám, že by měla být velice zodpovědně zkoumána materiální stránka protiprávního jednání (např. faktická 
nebezpečnost protiprávního jednání na životní prostředí, ale i důvody nicotnosti rozhodnutí, tedy zda byla nulita na 
prvý pohled zřejmá nebo nikoliv /srovnej viz. rozsudek NSS, č. j.  8 As 17/2007 – 135 ze dne 31. 5. 2007/). S 
ohledem na  řetězení správních aktů bylo povinností správního orgánu v rámci spolupráce a zásady dobré správy 
upozornit účastníka řízení na nutné další povolení (otázkou zůstává, zda-li o nutnosti dalšího povolení vůbec věděl). 
De lege  ferenda je  nutné  v  těchto  případech  zlepšit  vzájemnou  spolupráci  mezi  správními  orgány,  popř.  více 
využívat tzv. subsumpce správních aktů, t.  j. převést povinnosti (s výjimkou "finálního rozhodnutí") výlučně na 
správní orgány.
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kácení  dřevin  orgánem individuálním,  t.  j.  rozhoduje  jedna  osoba  bez  možnosti  diskuze  nebo 

hlasování, čímž se částečně problém neodbornosti ještě zvýrazňuje.

Osobně  se  domnívám,  že  i  přes  výše  uvedené  nedostatky  (neodbornost,  individuálnost)  je 

velice komplikovanou otázkou, zda "svěřit" paušálně kompetenci OÚ ohledně povolování kácení 

dřevin "minimálně" do rukou orgánu ochrany přírody, který stojí v hierarchii bezprostředně nad 

OÚ245 – pověřenému obecnímu úřadu popř. OÚ ORP, t. j. OÚ v souvislosti s povolováním kácení 

dřevin  zcela  opomíjet.246  Přestože  lze  z  některých  ustanovení  zákonů  dovozovat,  že  pověřený 

obecní úřad (nemluvě o OÚ ORP) by měl garantovat odbornost a v této souvislosti jeho výsledky 

označit pro futuro za právně perfektní, popř. kvalitnější než výsledky OÚ,247 z vlastní praxe mohu 

konstatovat, že realita je poněkud jiná.248 Navíc se domnívám, že zákonodárce zakotvuje natolik 

efektivní nástroje pro případ neodbornosti správních úřadů, že není nutné paušálně odejmout OÚ 

předmětnou  materii.  Problémem  je  tyto  nástroje  (viz.  níže)  fakticky  aplikovat  a  využívat  v 

případech zákonodárcem předjímaných.

Domnívám se, že kvalita rozhodnutí obecních úřadů (všech stupňů) je z velké části závislá na 

aktivním jednání krajských úřadů, které  zákonodárce  de iure předpokládá,  ale  de facto je spíše 

245Ve smyslu ust. § 75 odst. 1 písm. b) OchrPřKrZ. V procesním slova smyslu je hierarchicky nadřízeným orgánem 
obecního úřadu krajský úřad.

246Viz. srovnej např. - http://www.arnika.org/petice/zachranme.
247Např. viz. § 21 odst. 4 písm. a) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně 

některých zákonů.
248 Např.  v  Ústeckém kraji  v  rámci  dozorové činnosti  výkonu státní  sprány ČIŽP v souladu s  ust.  §  80 odst.  1  

OchrPřKrZ nelze v žádném případě konstatovat, že z pohledu úrovně rozhodnutí o povolení kácení dřevin jsou OÚ, 
kde rozhoduje o pokácení dřevin např. starosta, paušálně horší úrovně, než rozhodnutí orgánu o jejichž odbornosti 
by neměla být nejmenší pochybnost. Za příklad "neodbornosti" orgánu, který svou faktickou "kvalitou" dosahuje 
úrovně  nekvalitních  rozhodnutí  OÚ  lze  např.  jmenovat  Městský  úřad  Krupka  (viz.  např.  rozhodnutí  ze  dne 
15. 6.  2009, č. j. OÚPASŘ/11027 – 2009/388 - 2009/Jích), tedy orgán v postavení pověřeného obecního úřadu (viz. 
zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovením obcí s rozšířenou působností,  
příl.1 ), který navíc ve smyslu § 109 odst. 2 ObecZ zřídil specializovaný odbor územního plánování a stavebního 
úřadu, tedy o jeho odbornosti by neměla být nejmenší pochybnost. Podobná situace je však i na některých jiných 
úřadech,  majících dokonce postavení  obecných úřadů obcí s  rozšířenou působností,  jako např.  Magistrát  města 
Teplice (v případě uvedeného úřadu jsou vážné nedostatky zejména v sankčních řízeních {viz. např. rozhodnutí ze 
dne 5. 8. 2009, č. j. MGMT – ODŽP/114140/09/VaV/pok - R}, nicméně návrhová řízení ohledně žádosti o pokácení  
dřevin nelze taktéž v žádném případě označit za právně perfektní) nebo Magistrát města Ústí nad Labem, který má 
dokonce  zřízený  specializovaný  odbor  životního  prostředí  (viz.  rozhodnutí  ze  dne  7.  9.  2009,  č.  j.  
OŽP/183605/K/2009/6/Vyk). Osobně se domnívám, že důvody nedostatků u výše uvedených úřadů jsou rozdílné 
(např.  problémem Magistrátu  města  Teplice  je  naprosto  nedostatečné  množství  pracovníků,  kteří  problematiku 
životního  prostředí  vykonávají  /rozsah  materie,  kterou  vykonává  na  Magistrátu  města  Teplice  jediný  úředník,  
vykonávají  u  jiných  obecních  úřadů  obcí  s  rozšířenou  působností  a  menší  populační  lidnatostí  minimálně  3 
úředníci/,  jakož  i  nedostatečný  výkon  státní  kontroly  ze  strany  Krajského  úřadu  Ústeckého  kraje,  v  případě 
kritizovaného rozhodnutí Magistrátu města Ústí nad Labem s ohledem na tu skutečnost, kdo byl navrhovatelem, 
mohla být čistě hypoteticky důvodem nezákonnosti tohoto rozhodnutí např. nevládními organizacemi kritizovaná 
systémová podjatost). Uvedenou poznámkou jsem chtěl pouze a jedině naznačit, že zkouška úředníků sama o sobě 
rozhodně neřeší problematiku vadných rozhodnutí. Právní perfekce rozhodnutí závisí vedle odbornosti úředníků na 
mnoha jiných a často podstatnějších skutečnostech. Paušálně mohu zjednodušeně konstatovat, že nejvyšší odborné 
úrovně dosahují ty úřady, které jsou personálně obsazeny bývalými zaměstnanci okresních úřadů.
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výjimkou. KÚ by měly mít - jako odvolací orgány obecních úřadů (všech stupňů), dokonalý přehled 

o "úrovni" rozhodnutí I – instančních orgánů.249 Vedle svého "procesního postavení" KÚ získávají 

informace o procesních postupech obecních úřadů i  v rámci dozoru nad obecními úřady (všech 

stupňů).250 Za předpokladu zjištění nedostatků na straně obecních úřadů, zákonodárce poskytuje KÚ 

neformální i formální prostředky, směřující k odstranění těchto nedostatků, resp. jejich eliminaci 

pro futuro. V případě, kdy neformální úkony251 zjevně neplní svůj efekt, umožňuje zákonodárce KÚ 

přímou ingerenci do působnosti obecních úřadů (všech stupňů).252

Dle ust. § 65 odst. 1 ObecZ, neplní-li orgán obce svou povinnost podle ust. § 7 odst. 2 zákona  

č. 128/200 Sb., t. j. státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, rozhodne krajský  

úřad, že pro ni bude přenesenou působnost nebo část přenesené působnosti vykonávat pověřený  

obecní úřad, do jehož správního obvodu patří.  Z výše uvedeného ustanovení vyplývá, že KÚ na 

základě  správní  úvahy  (v  našem  případě  tedy  nejčastěji  za  předpokladu  opakovaného  vydání 

nezákonného  rozhodnutí  o  povolení  k  pokácení  dřeviny obecním úřadem,  popř.  jiných  právně 

relevantních skutečností odůvodňujících pochybnosti o odbornosti obecního úřadu), bez ohledu na 

souhlas  či  nesouhlas  obecního  úřadu  může,  resp.  musí  odejmout  obecnímu úřadu oprávnění  k 

výkonu přenesené působnosti vyplývající ex lege, tedy ze zákona. Lze tedy konstatovat, že se jedná 

o pružný nástroj, reagující na  ad hoc případy, a dle mého názoru, řešící i problém neodbornosti 

obecních  úřadů.  Jak  bylo  naznačeno  v  poznámce  č.  248  pod  čarou,  str.  72,  právní  perfekce 

rozhodnutí  závisí  (vedle absolvované zkoušky příslušným úředníkem /navíc v mnoha případech 

více než formální/) na mnoha skutečnostech, které není schopen vyřešit zákonodárce svým rigidním 

kompetentním  ustanovením,  ohledně  působnosti  konkrétního  orgánu,  ale  a priori KÚ  výše 

naznačenými flexibilními nástroji, pružně reagujícími na úroveň konkrétního úřadu. Za připomenutí 

v  této  souvislosti  stojí  i  ta  skutečnost,  že  omezení  k  výkonu  přenesené  působnosti  lze  řešit  i  

alternativním, méně "silovým" řešením, stojícím na bázi dobrovolnosti ze strany obecního úřadu – 

koordinační veřejnoprávní smlouvou.253

Z výše uvedených skutečností si dovoluji tvrdit, že není nutné - z důvodu neodbornosti, popř. 

individuálnosti, OÚ omezovat jejich kompetence, které se týkají předmětné materie, a tedy de lege 

249Viz. § 77a odst. 3 písm. u) OchrPřKrZ.
250Viz. § 69a KrajZ.
251Viz. např. § 77a odst. 3 písm. t) OchrPřKrZ nebo § 61 odst. 3 ObecZ.
252V této souvislosti se domnívám, že poměrně efektivním nástrojem v případě neodbornosti, popř. nečinnosti OÚ by 

byl i institut výhrad, kdy dochází de facto k atrakci (srovnej viz. § 77 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění 
zákona č. 76/2002 Sb., který umožňoval atrakci okresního úřadu, případně § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve 
znění zákona č. 349/2009 Sb., který předpokládal výhradu správ ze závažných důvodů).

253Viz. § 63 ObecZ.
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ferenda měnit zákon paušálně ve prospěch pověřených obecních úřadů nebo OÚ ORP.

Z postavení obecního úřadu, resp. z jeho personálního složení,254 může v některých případech 

plynout navíc další problém - tzv. systémová (generální) podjatost.255 Jedná se o ty případy, kdy o 

žádosti obce či kraje256 nebo o věci, která je v ekonomickém zájmu obce či kraje, rozhoduje její 

zaměstnanec.257 Není třeba blíže zdůrazňovat, že institut systémové podjatosti je zmiňován prioritně 

právě v souvislosti s žádostí obce o povolení kácení stromů na obecních pozemcích. Uvedeným 

institutem se opakovaně zabývala - s ohledem na tu skutečnost, že zákon se touto problematikou s 

výjimkou některých složkových zákonů258 výslovně nezabývá, i judikatura. V této souvislosti je 

velice zajímavý její vývoj (ve vztahu k životnímu prostředí lze mluvit o progresivním vývoji).

Rozsudek NSS, č.  j.  2 As 21/2004 ze dne 16.  12.  2004 v podstatě  neshledává bez dalšího 

problém možné podjatosti259 v existujícím pracovněprávním vztahu mezi úředníkem a správním 

úřadem.  O  podjatosti  lze,  dle  názoru  uvedeného  rozsudku,  hovořit  pouze  za  předpokladu  2 

existujících  kumulativních  podmínek.  Vedle  pracovněprávního  vztahu  zde  musí  existovat  další 

pochybnost,  jako  např.  důvodná  obava  z  ovlivňování  úředníka  ze  strany  zaměstnavatele  v 

konkrétním případě. Osobně se domnívám, že rozsudek je s ohledem na poznámku pod čarou č.259, 

str. 74 k rozsahu dokazování "velice přísný". Samotná funkční a institucionální vazba mezi obcí a 

obecním úřadem, založena ObecZ, ve spojení s povinnostmi, které je zaměstnanec povinnen plnit 

na základě některých ust. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,260 plně postačuje v souladu s dikcí 

zákona,  aby byla  důvodně  předpokládána podjatost  příslušné  osoby,  přestože  je  její  povinností 

prioritně dodržovat zákony.261

254Viz. § 109 a násl. ObecZ.
255Vznik tohoto problémového institutu je třeba spatřovat již v samotné organizaci veřejné správy. Naše současná  

koncepce je založena na tzv. spojeném (jednokolejném) modelu veřejné správy, tzn., že orgány samosprávy (kraje 
a obcí) vykonávají na základě zvláštních zákonů vedle samosprávy také státní správu v přenesené působnosti.

256Rozhodnutí o tom, zda bude obec žádat o povolení ke kácení dřevin, spadá do samostatné působnosti obce (viz. § 8  
ObecZ).

257Srovnej § 109 odst. 1 ObecZ.
258Viz. §§ 16 odst. 3 a 16 odst. 4 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo 

ke stavbě (zákon o vyvlastnění).
259Ohledně  prokazování  podjatosti  v  současné  době  plně  postačí  v  souladu  s  ust.  §  14  odst.  1  SprŘ  důvodný 

předpoklad existující  podjatosti,  t.  j.  není  třeba  prokazovat  podjatost  v  rozsahu  materiální  pravdy,  tedy  bez 
důvodných  pochybností.  Ve  stejném duchu  se,  dle  mého  názoru,  obdobně  vyjádřil  i  Ústavní  soud  (i  když  se 
vyjadřoval k této problematice v době, kdy byl rozsah dokazování podjatosti zákonodárcem chápán mírně odlišně - 
srovnej viz. § 9 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb/, který konstatoval,.... že otázka podjatosti nemůže být postavena zcela  
najisto. Na druhou stranu vyžaduje jistou dávku přesvědčení o podjatosti konkrétní osoby ...nelze ovšem vycházet  
pouze na subjektivních pochybnostech osob zúčastněných na řízení, nýbrž i z právního rozboru skutečností, které k  
těmto pochybnostem vedou - viz. nález ÚS, sp. zn. II. ÚS 105/01 ze dne 3. 7. 2001).

260Viz. např. § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
261Srovnej viz. rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, č. j. Ca 23/2002 – 17 ze dne 3. 10. 2002.

74



Usnesením NSS, č. j. 1 As 19/2010 – 95 ze dne 21. 4. 2010 došlo k judikatornímu odklonu od 

názoru na generální podjatost, prezentovanou v rozsudku NSS, č. j. 2 As 21/2004 – 67 ze dne 16.  

12. 2004 a tedy k postoupení k rozšířenému senátu,262 jehož úkolem je - s ohledem na postavení 

NSS,263 usnést se na zásadním usnesení. Z usnesení NSS, č. j. 1 As 19/2010 – 95 ze dne 21. 4. 2010 

vyplývá, že závislost na osobě, v jejíž věci měly úřední osoby rozhodovat, způsobuje principiálně 

jejich vyloučení z rozhodování, t.  j.  není třeba žádných dalších relevantních skutečností (v 

konkrétním případě se jednalo o generální podjatost s ohledem na vztah mezi Magistrátem hlavního 

města Prahy a úředníky městské části).

Osobně  se  domnívám,  že  další  vývoj  institutu  generální  podjatosti  bude  velice  záležet  na 

rozhodnutí rozšířeného senátu NSS. Dojde-li ve svém rozhodnutí NSS k totožnému názoru jako v 

usnesení, č. j. 1 As 19/2010 – 95 ze dne 21. 4. 2010,  bude povinností všech správních orgánů - s 

ohledem na  postavení  NSS,  respektovat  rozhodnutí  rozšířeného senátu  a  řídit  se  jím.  V tomto 

ideálním případě by nadřízeným orgánům k orgánům, které jsou v konkrétním případě postiženi 

generální  podjatostí  nezbylo  nic  jiného,  než  pověřit  k  projednání  a  rozhodnutí  věci  jiný věcně 

příslušný podřízený správní orgán, v souladu s ust. § 131 odst. 4 SprŘ, tedy ustanovením, které 

zákonodárce původně nezamýšlel aplikovat na uvedený problém generální podjatosti. Samozřejmě, 

že v rámci právní jistoty by i v tomto případě bylo lepší institut generální podjatosti expressis verbis  

zakotvit v ust. § 14 SprŘ, nicméně se domnívám, že konzistentní judikatura NSS, popř. Městského 

soudu v Praze, by měla být dostatečným obranným mechanismem proti tomuto druhu podjatosti. 

Za předpokladu, že rozšířeny senát NSS potvrdí právní názor rozsudku, č. j. 2 As 21/2004 – 67 

ze dne 16. 12. 2004, a tedy v podstatě setrvá na svém právním názoru - z pohledu své dosavadní 

judikatury, je pravděpodobné, že ani ze strany zákonodárce nebude vůle tento institut zakotvovat a 

pro futuro by zůstal ohledně nazírání na předmětnou problematiku stávající stav.

V souvislosti  s ustanovením, které se zabývá podjatostí,  t.  j.  ust  § 14 SprŘ, bych se navíc 

přimlouval za změnu časové přísnosti na uplatnění námitky podjatosti ze strany účastníka řízení. 

Osobně se domnívám, že uvedené ustanovení, nesoucí atributy jisté koncentrace řízení, nenáleží 

do řízení vedených z úřední povinnosti - podobně jako ust. § 82 odst. 4 SprŘ264 nebo § 100 odst. 2 

SprŘ. Lze je uplatňovat v řízeních dispozitivních, tedy typicky v řízeních návrhových. Případnou 

262Viz. § 17 odst. 1 SŘS.
263Viz. § 12 odst. 3 SŘS.
264Srovnej viz. rozsudek NSS, č. j. 1 As 96/2008 – 115 ze dne 22. 1. 2009 nebo Vedral J. – K odvolacímu řízení – 

vybrané otázky in ASPI ID: LIT 33686CZ, 2009.
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podjatostí (uplatněnou formou relevantní námitky účastníkem řízení po zákonodárcem stanoveném 

termínu) v řízení  ex officio dochází k deformaci zásady materiální pravdy,  tedy zásady,  která z 

pohledu své důležitosti stojí i nad zásadou rychlosti a hospodárnosti (je samozřejmě velice obtížné a 

v podstatě i diskutabilní komparovat jednotlivé zásady, které se zejména doplňují a vzájemně spolu 

souvisejí, nicméně z pohledu účelu správního řízení265 je jeho prioritou vydání rozhodnutí, u něhož 

je zjištěný skutkový stav bez důvodných pochybností, t. j. v opačném případě by rozhodnutí nemělo 

být vůbec vydáváno).

De lege ferenda se přimlovám za změnu zákona, ohledně nazírání na generální podjatost v tom 

smyslu, aby byla přímo a výslovně zakotvena v zákoně (např. po vzoru ust. § 16 odst. 3 ve spojení s 

ust.  §  16  odst.  4  zákona  č.  184/2006,  která  jsou,  dle  mého  názoru,  specifikována  jasnou  a 

srozumitelnou formou). Osobně se domnívám, že ustanovení o generální podjatosti by mělo být 

součástí  nejobecnějšího právního předpisu,  který upravuje správní  řízení,  tedy SprŘ, protože se 

tento institut rozhodně nedotýká výlučně materie životního prostředí. Vedle uvedených skutečností 

si myslím, že by mělo dojít k formulační změně ust. § 14 odst. 2 SprŘ, s možnými alternativami 

jeho absolutního vynětí nebo vynětí pro řízení zahajovaná ex officio.

6.4.1. Povolovací režim při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů

Za  povšimnutí  ohledně  působnosti  standardního  návrhového  řízení  stojí  ta  skutečnost,  že 

novelou  zákona č.  114/1992 Sb.  ve  znění  zákona  č.  349/2009 Sb.,  která  nabyla  účinnosti  dne 

1. 12. 2009, došlo na jedné straně k poměrně rozsáhlému rozšíření standardního povolovacího 

řízení na úkor oznamovacího režimu, tedy došlo v těchto případech k faktickému zpřísnění ochrany 

předmětných dřevin. Výjimky zakotvené v ust. § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona 

č.  291/2009 Sb.,266 částečně  přešly pod režim standardního  povolování267 a  navíc  došlo  u  těch 

265Viz. např. § 9 SprŘ ve spojení s § 3 SprŘ.
266Srovnej viz. § 8 odst.2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 291/2009 Sb. -  Povolení není třeba ke kácení  

dřevin....při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno nejméně 15  
dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může zastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na  
ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění.

267.....Povolení  ke  kácení  dřevin  na  silničních  pozemcích může  orgán  ochrany  přírody  vydat  jen  po  dohodě se  
silničním správním úřadem a povolení ke kácení dřevin u železničních drah může orgán ochrany přírody vydat jen 
po dohodě s  drážním správním úřadem.  Navíc je třeba upozornit  na tu  skutečnost,  že do režimu standardního 
povolení se dostal i výkon oprávnění podle zvláštních předpisů, které výslovně OchrPřKrZ neřeší , což vyplývá 
z logického výkladu ust. § 8 odst. 1 OchrPřKrZ. Konkrétně se jedná např.  o zákon č. 49/1997 Sb., o civilním 
letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů nebo zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).
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výjimek, které zůstávají v režimu oznamovacím k jejich zpřesnění.268 Dle uvedené novely se pro 

dřeviny rostoucí na silničních pozemcích a na železničních drahách (ohledně subsumpce dalších 

zvláštních  předpisů  pod  režim  standardního  povolování  srovnej  viz.  poznámka  pod  čarou 

č. 267, str. 76), vyžaduje standardní povolení, tedy rozhodnutí OÚ – t. j. od 1. 12 2009 nelze v 

uvedených případech uplatňovat tolik diskutovanou pozitivní fikci rozhodnutí.

Na druhou stranu poměrně rozsáhlá materie,  která  byla podřazena pod režim povolovacího 

řízení – dřeviny se stanovenou velikostí, které jsou na pozemcích ve vlastnictví právnických osob, 

resp.  tyto  pozemky užívají,  byla  subsumována  pod režim,  kdy povolení  není  třeba  a  z  tohoto 

pohledu došlo naopak k zúžení standardního povolovacího řízení -  viz. § 8 odst. 3 OchrPřKrZ 

(protože uvedená problematika je z pohledu současného práva koncepčně začleněna pod režim, ke 

kterému není třeba povolení ze strany příslušného orgánu ochrany přírody, systematicky zařazuji 

tuto problematiku do kapitoly 6.7. Kácení dřevin bez ingerence orgánů ochrany přírody, str. 89 – 

91). 

Obecně lze tedy konstatovat, že současné pojetí povolovacího režimu je ve srovnání s pojetím 

zakotveným v zákoně č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 291/2009 Sb., kompromisním řešením, 

které de facto spíše "uvolňuje" přísnost právní úpravy dřevin s ohledem na absolutní kvantitu 

dřevin,  u  kterých  je  novelou  vyloučena  ingerence  orgánů  ochrany  přírody  ve  srovnání  s 

počtem dřevin, u kterých došlo novelou k jejich důslednější právní kontrole (tuto skutečnost 

dovozuji  mimo jiné nejen z  rozsahu pozemků,  které  jsou ve vlastnictví  právnických osob jako 

protivu pozemků právnických osob sui generis - k silničním pozemkům, pozemkům na železničních 

drahách, případně dalších pozemků zmiňovaných v poznámce pod čarou č. 267, ale i té skutečnosti, 

že i na pozemcích právnických osob  sui generis (viz. výše) dochází k uvolnění právního režimu 

dřevin  určitých  rozměrů  -  ve  znění  zákona  č.  291/2009  Sb.  oznamovací  povinnost  na  výše 

uvedených  pozemcích  platila  bez  výjimky.  Samozřejmě,  že  efektivitu  zákona  ve  vztahu  k 

předmětné materii nelze hodnotit výlučně v souvislosti s mírou ochrany jakýchkoliv dřevin, tedy 

kvantifikačním ukazatelem, který jsem naznačil výše, na druhou stranu se domnívám, že poměrně 

relevantním ukazatelem je tato skutečnost z toho důvodu, že absolutní počet dřevin, které podléhají 

standardnímu  povolovacímu  řízení,  je  relevantním  ukazatelem  pro  možnou  aplikaci  institutu 

náhradní  výsadby  pro  futuro  (ohledně  jeho  účelu  i  možné  aplikovatelnosti  pouze  v  případech 

standardního povolovacího řízení  viz. 6.4.2. - Náhradní výsadba, str. 82 – 84).

268Srovnej viz. § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 349/2009 Sb. -.... Při údržbě břehových porostů  
prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské  
soustavy prováděném při provozování těchto soustav....
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Poněkud  neštastně  -  z  pohledu  určité  a  jasné  interpretace,  zákonodárce  zakotvuje  v  ust. 

§ 8 odst. 1 OchrPřKrZ, že k pokácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody 

vydat souhlas jen po dohodě se silničním správním úřadem,269 resp. drážním správním úřadem.270 

Dílčí dikce uvedeného ustanovení zákona (.....jen po dohodě...)  může,  dle izolovaného výkladu, 

přeceňovat postavení silničního správního úřadu, resp. drážního správního úřadu ve smyslu jeho 

postavení jako dotčeného správního orgánu - tedy v pozici subjektu oprávněného vydat v souladu s 

ust. § 149 SprŘ závazné stanovisko, které je správní orgán, jemuž je určeno (tedy orgán ochrany 

přírody, který je kompetentní k rozhodnutím o povolování k pokácení dřevin), povinen při vydávání 

správních rozhodnutí respektovat.

Z ostatních ust. § 8 odst. 1 OchrPřKrZ271 lze však jednoznačně dovozovat, že silniční správní 

úřad,  resp.  drážní  správní  úřad  nemá  kompetenci  povolovat  kácení  dřevin  na  předmětných 

pozemcích. Pouze a jedině v kompetenci orgánu ochrany přírody je, zda - li povolení ke kácení 

dřevin bude vydáno nebo nikoliv, s tím, že uvedený správní orgán je vázaný kritériem závažných 

důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin (blíže k uvedenému neurčitému 

pojmu viz. 6.4. Kácení dřevin a jeho standardní povolování, str. 65 - 67). Rozhodující kompetence 

je na orgánu ochrany přírody. Silniční, resp. drážní správní úřad nemá pravomoc prosadit kácení 

jednostraně. Požadavek dohody mezi orgánem ochrany přírody a silničním (drážním) úřadem je 

pouze  požadavkem  navíc, kromě  požadavku  povolit  kácení  dřevin  ze  závažných  důvodů  po 

vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Dohodu, jehož forma není zákonodárcem 

stanovena,  lze chápat jako projednání konkrétních záměrů kácení dřevin na určitých pozemcích 

mezi  orgánem  ochrany  přírody  a  silničním  (drážním)  úřadem.  Prioritním  cílem  dohody  by 

samozřejmě  mělo  být  dosažení  konsenzu  mezi  uvedenými  orgány.  Na  druhou  stranu  je  třeba 

poznamenat, že prioritním cílem orgánu ochrany přírody je ochrana jiných hodnot než hodnot, které 

chrání silniční (drážní) úřad, a proto je třeba vycházet z předpokladu, že nalezení konsenzu bude v 

mnoha případech komplikované.  Z tohoto pohledu jednoznačně souhlasím s návrhem na přijetí 

metodiky,  pro  naplnění  dikce  ustanovení  §  8  odst.  1  OchrPřKrZ,  ohledně  povolení  kácení  na 

silničních pozemcích a u železničních drah tak, aby bylo vytvořeno vodítko pro dosažení dohody o 

způsobu a rozsahu kácení dřevin na předmětných pozemcích.272

269 § 40 PozKomZ.
270 §5 8 DrZ.
271Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není -li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze  

závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.
272Srovnej  viz.  Záznam  z  jednání  výkladové  komise  ministra  životního  prostředí  ze  dne  19.  2.  2010,  

č. j.: 453/420/1021753/ENV/10.
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Kácení dřevin na silničních pozemcích a u železničních drah lze tedy označit v současné době 

za  standardní  návrhové  řízení,273 v  souladu  s  ust.  §  8  odst.  1  OchrPřKrZ,  které  je  vybaveno 

efektivnějšími  mechanismy  ochrany  než  řízení  oznamovací,  zejména  nutnou  aktivní  činností 

správního orgánu a s tím související možnou účastí občanských sdružení, za podmínek stanovených 

v ust.  § 70 OchrPřKrZ, jako "dohlížitelů" nad zákonností správního řízení ve smyslu veřejných 

ochranců životního prostředí.274 Domnívám se, že přímá změna (expressis  verbis jako protiva k 

nepřímé změně zvláštních zákonů viz. poznámka č. 267 pod čarou, str. 76) povolovacího režimu 

právě na dva výše uvedené "výkony oprávnění podle zvláštních předpisů" (použiji - li formulaci 

zákona č.114/1992 Sb ve znění zákona č. 291/2009 Sb), byla z velké části vyvolána aktivitou ze 

strany  veřejnosti  a  zejména  občanských  sdružení,  která  vytýkala  dosavadní  právní  úpravě 

nemožnost účasti, za předpokladu pasivity ze strany správního orgánu, t. j. v případě využití, resp. 

zneužití  institutu  pozitivní  fikce  rozhodnutí.  Právě  kácení  stromů na  silničních  pozemcích  a  u 

železničních  drah  je  mnohem  "více  na  očích",  než  "jiné  výkony  oprávnění  podle  zvláštních 

předpisů".  Se  "zpřísněným režimem"  v  případech,  stanovených  v  ust.  §  8  odst.  1  OchrPřKrZ 

souhlasím, nicméně se domnívám, že jestliže k němu zákonodárce přistoupil a nepřímo tak označil 

OÚ za neodborné, resp. neefektivně rozhodující, měl stejný režim stanovit i pro "ostatní výkony 

oprávnění podle zvláštních předpisů", tedy při údržbě břehových porostů prováděné při správě 

vodních  toků  a  k  odstraňování  dřevin  v  ochranném pásmu zařízení  elektrizační  a  plynárenské 

soustavy, prováděném při  provozování těchto soustav (v tomto případě došlo k jinému řešení – 

zákonodárce presumuje odbornost, resp. spolehlivost OÚ ORP ve srovnání s OÚ, s čímž v zásadě 

nesouhlasím /viz.6.4. Kácení dřevin a jeho povolování, poznámka č.248 pod čarou, str. 72/).

V podstatě se domnívám, že existují  pouze 2 relevantní argumenty,  které mohou odůvodnit 

privilegované postavení "výkonů oprávnění podle zvláštních právních předpisů" zakotvených v ust. 

§  8  odst.  1  OchrPřKrZ,  ve  srovnání  s  výkony  oprávnění  podle  zvláštních  právních  předpisů 

zakotvených v ust.  §  8  odst.  2  OchrPřKrZ.  Prvním relevantním argumentem pro privilegované 

postavení "ostatních výkonů oprávnění podle zvláštních právních předpisů" může být ta skutečnost, 

že  kvantitativně  dochází  v  těchto  případech  k  mnohem  většímu  počtu  kácení  dřevin,  než  v 

případech zakotvených v ust. § 8 odst.2 OchrPřKrZ. Existenci tohoto relevantního argumentu - s 

ohledem na deficit statistických čísel, nemohu potvrdit ani vyvrátit, nicméně z ryze subjektivního 

273Viz. poznámka pod čarou č. 271, str. 78.
274Toto jejich postavení lze dovozovat i z poměrně rozsáhlé judikatury, zabývající se postavením občanských sdružení  

v jednotlivých správních řízeních. Postavení účastníka občanským sdružením nepřísluší v případech, kdy se jedná o 
řízení o odpovědnosti konkrétní osoby za protiprávní jednání na úseku ochrany přírody a krajiny, tedy sankční řízení 
zahajovaná ex officio (srovnej viz. např. rozsudek Městského soudu v Praze, č. j. 5 Ca 126/2005 – 69 ze dne 29. 6. 
2007).
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pohledu se domnívám, že počet pokácených dřevin při údržbě břehových porostů, prováděných při 

správě vodních toků, je minimálně srovnatelný s počtem dřevin pokácených u železničních drah. 

Druhým relevantním argumentem,  který  by mohl  odůvodnit  stávající  stav,  je  ta  skutečnost,  že 

dřeviny v  "přísnějším povolovacím režimu" plní  z  pohledu  zákonodárce  důležitější  funkce  než 

dřeviny, které podléhají pouze "oznamovacímu režimu". Z laického pohledu se domnívám, že tomu 

v žádném případě není. Dokonce si myslím, že dřeviny, které podléhají "oznamovacímu režimu", 

plní jistou nezastupitelnou funkci, která z pohledu relevance je jistě srovnatelná s funkcemi, které 

plní  stromy,  podléhající  standardnímu  povolovacímu  režimu  -  břehové  porosty  lze  mimo  jiné 

označit za jeden z nejefektivnějších protipovodňových nástrojů.  

Z  výše  uvedeného důvodu jsem toho názoru,  že  de lege  ferenda je  třeba  zavést  jednotný 

povolovací  režim pro všechny výkony oprávnění podle zvláštních předpisů dle § 8 odst.  1 

OchrPřKrZ, tedy i v případech údržby břehových porostů prováděných při správě vodních toků a 

k  odstraňování  dřevin  v  ochranném  pásmu  zařízení  elektrizační  a  plynárenské  soustavy, 

prováděném při  provozování těchto soustav,  popřípadě zlepšit  úroveň OÚ ORP a nepresumovat 

jejich odbornost pouze na základě vyšších požadavků na znalosti jejich úředníků (srovnej viz. 6.4. 

Kácení dřevin a jeho standardní povolování, poznámka č.248 pod čarou, str. 72 ve spojení s 6.4. 

Kácení dřevin a jeho povolování, str. 71 - 73).

Přestože  zákonodárce  zrušil  legislativní  zkratku  "při  výkonu  oprávnění  podle  zvláštních 

předpisů", je samozřejmé, že zvláštní předpisy, upravující spolu se OchrPřKrZ problematiku kácení 

dřevin  na  silničních  pozemcích,  resp.  kácení  dřevin  u  železničních  drah,  jsou  nadále  součástí 

právního řádu. Z pohledu zkoumané materie je jejich bližší  zkoumání důležité zejména z titulů 

jejich územního vymezení a vlastnických vztahů, popř. tzv. práva hospodaření, které jsou relevantní 

nejen   pro  návrhová  řízení  ohledně  otázek  oprávněného  subjektu  k  podání  žádosti,  ale  i  pro 

případnou veřejnoprávní odpovědnost z titulu porušení péče o dřeviny (samozřejmě i s problémy, 

které v souvislosti s právní úpravou péče o dřeviny vyplývají viz. 3.1. princip prevence, str. 17 – 

18). Vzhledem k té skutečnosti, že účelem "zvláštních předpisů" je chránit jiný veřejný zájem než 

zájem na ochraně životního prostředí, je relevantní i zkoumání vztahu zvláštních předpisů k zákonu 

OchrPřKrZ.

V § 15 odst. 1 PozkomZ je stanoveno, že silniční vegetace na silničních pomocných pozemcích  

a na jiných vhodných pozemcích tvořících součást dálnice, silnice nebo místní komunikace nesmí  

ohrožovat bezpečnost užití pozemní komunikace nebo neúměrně ztěžovat použití těchto pozemků k  
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účelům údržby těchto komunikací nebo neúměrně ztěžovat obhospodařování sousedících pozemků.  

Z pohledu vlastnických vztahů je  třeba  rozlišovat  silniční  vegetaci,  která  je  mimo zastavěné a 

zastavitelné území a silniční vegetaci, která je na lokalitě zastavěného nebo zastavitelného území 

obce, tedy v průjezdním úseku. V prvním případě silniční vegetace - vzhledem k té skutečnosti, že 

je příslušenstvím dálnice, silnice nebo místní komunikace,275 tedy v souladu s ust. § 15 PozKomZ, 

sleduje z pohledu majetkových vztahů osud dálnice, silnice nebo pozemní komunikace.276 V případě 

průjezdního úseku silniční vegetace není součástí ani příslušenstvím dálnice, silnice nebo místní 

komunikace, tedy vlastnictví zmíněných pozemních komunikací je pro určení vlastnictví silniční 

vegetace tohoto druhu irelevantní.277 V souvislosti s veřejnoprávními povinnostmi, které je povinen 

vykonávat vlastník, mimo jiné v souladu s ust. § 7 odst. 2 OchrPřKrZ., je třeba upozornit na výklad 

pojmu  správa278 -  ve  smyslu  práva  hospodaření,279 s  tím,  že  uvedený  pojem včetně  související 

delegace  veřejnoprávní  odpovědnosti  lze  aplikovat  pouze  na komunikace,  které  jsou v majetku 

státu280. Vztah OchrPřKrZ a PozKomZ je stanoven v ust. § 15 odst. 2 PozKomZ, které stanoví, 

že ....je vlastník dálnice, silnice a místní komunikace oprávněn v souladu se zvláštními předpisy  

kácet  dřeviny  (ačkoliv  zákon  v  poznámce pod čarou  nezohledňuje  současné  znění  OchrPřKrZ, 

protože odkazuje na oznamovací režim - § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., domnívám se, že 

uvedeným ustanovením je poměrně jasným způsobem vymezen vztah mezi uvedenými zákony).

V souladu s ust. § 10 odst. 1 DrZ jsou vlasníci nemovitostí v sousedství dráhy povinni strpět,  

aby  na  jejich  pozemcích  byla  provedena  nezbytná  opatření  k  zabránění  sesuvu  půdy,  padání  

kamenů a stromů  nebo jejich částí, vznikne – li toto nebezpečí výstavbou nebo provozem dráhy  

nebo přírodními  vlivy.  V souvislosti  s  tímto  zákonem je  třeba  upozornit  na jistou nejednotnost 

pojmů, které mohou činit problémy ohledně územní působnosti zákona ve vztahu k dřevinám. Vedle 

pojmu "sousedství dráhy", který zákonodárce blíže nespecifikuje, hovoří v ust.  § 8 DrZ a blíže 

vysvětluje tzv. "ochranné pásmo dráhy". OchrPřKrZ v souvislosti s kácením dřevin, týkajících se 

zkoumaných území, hovoří o kácení u železničních drah. V této souvislosti souhlasím s tím, že 

uvedený pojem lze označit  za neurčitý ve vztahu k pojmům, se kterými operují  jednotlivá ust.  

DrZ.281 Za jistý nedostatek, který jistě neposiluje ochranu dřevin u železničních drah, lze uvést i tu 

skutečnost, že zákon - v souvislosti s kácením dřevin z důvodů v něm stanovených, neodkazuje na 

275Viz. § 13 písm. d) PozKomZ.
276Viz. § 9 odst. 1 PozKomZ.
277Viz. § 14 odst. 1 písm. b) PozKomZ.
278Viz. § 40 PozKomZ.
279Viz. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 33 Odo 23/2002 ze dne 27. 2. 2003.
280Viz. Soubor stanovisek k zákonu o ochraně přírody a krajiny v letech 1992 – 2005, Autorský kolektiv, Planeta, 

Praha 2005, str. 25.
281Srovnej viz. Záznam z jednání výkladové komise ministra ŽP ze dne 19. 2. 2010, č. j. 453/420/1021753/ENV/10.
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rozdíl od PozKomZ na zvláštní předpisy, tedy OchrPřKrZ, a proto expressis verbis nestanovuje ani 

jejich vzájemný vztah.

Účelem této části rigorozní práce rozhodně není učinit taxativní pojednání o všech "zvláštních 

předpisech", které ingerují do ochrany dřevin – jejich ustanovení, která jsou relevantní pro ochranu 

dřevin,  jsou  v  mnoha  ohledech  analogická.  Osobně se  domnívám,  že  z  historického  vývoje,  z 

důvodu současného postavení, i s ohledem na vztahy k OchrPřKrZ, jsou právně nejzajímavější DrZ 

a PozKoZ, a proto jsem o nich blíže v této části rigorozní práce pojednal.

6.4.2. Náhradní výsadba

Ještě  než  přistoupím  k  samotnému  výkladu  tohoto  institutu  je  třeba  vysvětlit  důvod  jeho 

zařazení jako subkapitoly do části 6.4. - kácení dřevin a jeho povolování. Zákonodárce se náhradní 

výsadbě věnuje  v  ust.  §  9  OchrPřKrZ.  Z dikce  tohoto  ustanovení  lze  dovozovat,  že  náhradní 

výsadba může být uložena pouze v rámci standardního povolovacího řízení, tedy současně s 

rozhodnutím o povolení k pokácení dřeviny (v této souvislosti je třeba upozornit na tu skutečnost, 

že náhradní výsadba může být teoreticky uložena i jako následek protiprávního jednání v rámci tzv. 

nápravných opatření, v souladu s ust. § 86 OchrPřKrZ,282 které předpokládají, není - li možné a 

účelné  uvedení  do  původního  stavu  /restitutio  in integrum/,  uložení  přiměřených  náhradních 

opatření, tedy i náhradní výsadby, nicméně primárně je třeba, i s ohledem na dikci zákona, rozumět 

institutu náhradní výsadby způsob zakotvený v ust. § 9 OchrPřKrZ).

Náhradní  výsadbu  je  třeba  chápat  jako  jednu  z  forem  kompenzace  ekologické  újmy.283 

Povinnost k náhradní výsadbě nemůže být uložena po vydání rozhodnutí ani mimo rozhodnutí, tedy 

v rámci  oznamovacího režimu.  Domnívám se,  že  z  ust.  §  68 SprŘ lze poměrně jasně a  určitě 

dovozovat  náležitosti  rozhodnutí,  v  kterém  se  ukládá  povinnost  provést  náhradní  výsadbu. 

Obligatorní náležitostí tohoto rozhodnutí musí být i místo náhradní výsadby, s čímž úzce souvisí 

povinnost obce vést přehled pozemků vhodných pro náhradní výsadbu na území obce. Hodlá - li 

orgán ochrany přírody, příslušný k vydání rozhodnutí, uložit povinnost následné péče o vysazené 

282Blíže o institutu nápravných opatření viz. 8.3. Odpovědnost za ekologickou újmu, str. 126 – 128.
283Pojmem ekologické újmy se zcela záměrně zabývám teprve v rámci části 8.3. - Odpovědnost za ekologickou újmu,  

protože ani jedna z definic ekologické újmy není de facto subsumovatelná pod ekologickou újmu ve smyslu ust. § 9 
OchrPřKrZ  (základním  atributem  ekologické  újmy  dle  ŽivProstřZ  je  jeho  protiprávnost  /viz.  §  27  odst.  1 
ŽivProstřZ/, zatímco ekologická újma zakotvená v PředEkÚNZ je neaplikovatelná na ust. § 9 OchrPřKrZ z důvodu  
své přísnosti (blíže viz. 8.3. Odpovědnost za ekologickou újmu, str. 126 – 128).
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dřeviny (max. 5 let), musí tak učinit v rámci rozhodnutí o povolení, včetně stanovení doby péče. Je 

samozřejmé, že úvaha příslušného orgánu ochrany přírody o uložení náhradní výsadby, případně 

uložení následné péče musí být přezkoumatelná, tedy z uvedeného rozhodnutí musí být zřejmé a 

seznatelné,  jakými  úvahami  se  správní  orgán  řídil.  Vzhledem  k  deficitu  předpokládaného 

prováděcího  předpisu,  který  má  stanovit  způsob  výpočtu  ekologické  újmy  (viz.  §  27  odst.  1 

ŽivProstřZ), je správní úvaha velice problematická a relativně snadno zpochybnitelná (srovnej viz. 

8.3. - Odpovědnost za ekologickou újmu, str. 127 - 128 ve spojení s 6.1.2. Ekonomické nástroje 

ochrany dřevin str. 59 - 60). 

Za  poměrně  značný  problém  považuji  i  možnost  uložení  náhradní  výsadby  na  pozemku 

žadatele o pokácení. Žadatel ve většině případů může naložit " s kompenzací ekologické újmy" dle 

vlastního  uvážení.  Nelze  předpokládat,  že  i  v  případě  krajně  optimistické  varianty  ohledně 

stanovení  doby,  kdy  je  adresát  povinnen  následné  péče  –  5  let,  naroste  dřevina  do  takových 

rozměrů,  že  je  třeba  žádat  o  její  pokácení  (viz.  §  8  odst.  3  OchrPřKrz).  Opět  je  třeba  v  této  

souvislosti připomenout účelnost nepřímých nástrojů ochrany negativní i pozitivní stimulace. Jinou 

alternativou, řešící tento problém, která je - s ohledem na nedostatek pozemků vhodných k náhradní 

výsadbě spíše teoretickou, je výlučné ukládání náhradní výsadby na pozemku obce.

Jak již bylo v krátkosti naznačeno (viz 6.1.2 Ekonomické nástroje ochrany dřevin) závažným 

nedostatkem  je  i  deficit  zákonodárcem  předvídaného  zvláštního  zákona  v  ust.  §  9  odst.  3 

OchrPřKrZ, který  de facto nezpůsobuje pouze tu skutečnost, že právní úprava dřevin je chráněna 

pouze přímými nástroji ochrany, ačkoliv z dikce zákona jednoznačně vyplývá snaha zákonodárce 

využívat i nepřímých prostředků ochrany, ale i faktickou nefunkčnost kompenzace ekologické újmy 

ve spojení s deficitem prováděcího předpisu, předvídaného v ust. § 27 odst. 1 ŽivprostřZ.

Samozřejmě,  že  současnou  prioritou  je  patrně  přijetí  dlouho  předpokládaného  zvláštního 

zákona, jehož  obligatorní  náležitostí  by  mělo  být  nejenom  stanovení  podmínek  pro  ukládání 

finančních odvodů (včetně jejich přísné, účelové vázanosti) a stanovení jejich výše, ale po vzoru 

jiných složkových zákonů také taxativní vymezení výjimek pro prominutí odvodu, tedy globálně 

stanovení takových hledisek, aby se míra správního uvážení příslušného orgánu ochrany přírody 

omezila na nezbytně nutnou míru.  S ohledem na tu skutečnost,  že výše odvodů je samozřejmě 

přímo úměrná výši ekologické škody, je vhodné, aby před přijetím zvláštního zákona, upravujícího 

finanční odvody, byl schválen zákon o vyčíslení ekologické újmy. Z důvodu značné provázanosti 

těchto  dvou  zákonodárcem  předvídaných  zákonů  se  domnívám,  že  ideálním  řešením  by  bylo 
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spojení  předmětné  materie  v  jediném  zákoně.  Jako  jistou  alternativu,  do  přijetí  uvedeného 

zvláštního zákona, považuji zakotvení institutu obligatorní náhradní výsadby, a s tím nutně spojené 

"usnadnění" vedení evidence vhodných pozemků k náhradní výsadbě prostřednictvím naznačených 

nepřímých nástrojů (viz. 6.1.2. Ekonomické nástroje ochrany dřevin pozitivní stimulace str. 59 – 60, 

ve spojení s koncepčními nástroji viz. 6.1.1. Přímé nástroje ochrany dřevin, str. 56), jejichž adresáty 

by byli vlastníci pozemků se statutem "pozemek vhodný pro náhradní výsadbu".

6.5.Kácení dřevin na základě předchozího oznámení

Výše uvedený oznamovací režim kácení dřevin je zakotvený v ust.  § 8 odst. 2 OchrPřKrZ. 

Současné pojetí OchrPřKrZ lze z pohledu věcné působnosti uvedeného ustanovení - na rozdíl od 

právního stavu, který tu panoval před nabytím účinnosti zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 

349/2009 Sb, charakterizovat jako ustanovení preciznější, které nevytváří prostor pro možné spory 

rozsahu pojetí "zvláštních předpisů". Uvedený pojem byl zrušen s tím, že zákonodárce se zabývá a 

specifikuje režimy kácení dřevin pro jednotlivé zvláštní předpisy (blíže viz. 6.4.1. Povolovací režim 

při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů).

Ke změně nedošlo pouze v rozsahu a preciznosti věcné působnosti oznamovacího režimu, ale i 

v kompetencích správních orgánů, přijímajících oznámení o kácení dřevin, a s tím souvisejících 

oprávnění k pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin.284 Lze tedy konstatovat, že došlo k 

oslabení  tohoto  méně  formálního  režimu,285 ve  srovnání  se  standardním  režimem,  a  tím  i  k 

důslednější ochraně dřevin (samozřejmě na úkor rychlosti a hospodárnosti, nicméně se domnívám, 

že s  ohledem na četnost  zneužívání  oznamovacího režimu se jedná o krok správným směrem). 

Osobně si myslím, že oznamovací režim může být uplatňován pouze na kvantitativně zanedbatelný 

počet  dřevin286,  s  důrazem  na  odbornost  a  zodpovědnost  správního  orgánu,  vzhledem  k  té 

skutečnosti, že zákonodárce institutem pozitivní fikce rozhodnutí287 uvedené požadavky na správní 

284Viz. § 77 odst. 1 písm. h) OchrPřKrZ.
285Přestože se jedná o režim "neformálnější" než standardní režim povolování kácení dřevin, správní orgán musí mít 

pro  posouzení,  zda  –  li  povolit  kácení  nebo  nikoliv  v  rámci  režimu oznamovacího  v  zásadě  stejné  relevantní  
podklady jako u "formálního řízení". Pregnantní formou je tato skutečnost vyjadřena v ust. § 8 odst. 4 vyhlášky č.  
395/1992 Sb. Obligatorní náležitostí oznámení o kácení dřevin je mimo jiné i řádné odůvodnění kácení, kterým je 
myšleno rozlišení, z jakých důvodů je kácení oznámeno, včetně konkrétní specifikace zvláštního oprávnění.

286Uvedený oznamovací režim je třeba aplikovat pouze na kvantitativně omezený počet dřevin nejen s ohledem na 
"slabší ochranu" předmětné dřeviny, ale i z toho důvodu, že správní orgán nemůže, na základě tohoto oznámení, 
vydávat rozhodnutí o povolení ke kácení dřeviny, a tedy ani uložit náhradní výsadbu v souladu s ust. § 9 odst. 1 
OchrPřKrZ.

287Myslím si, že institut pozitivní fikce rozhodnutí má nezastupitelnou roli v těch případech, kdy je třeba prioritně  
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orgán v podstatě presumuje. Je otázkou, zda-li zákonodárcovou delegací kompetencí z OÚ na OÚ 

ORP se problém neodbornosti, popř. nezodpovědnosti vyřešil, a lze-li presumovat zákonodárcem 

požadované  kvality  na  OÚ  ORP.  Domnívám  se,  že  kvalita  jednotlivých  správních  orgánů  po 

odborné stránce je velice různorodá, a proto by na tuto skutečnost mělo být reagováno mnohem 

pružnějšími  prostředky  než  prostřednictvím  zákona  (blíže  viz.  6.4.  Kácení  dřevin  a  jeho 

povolování, str. 72 – 73).

V současném pojetí OchrPřKrZ lze oznamovací režim předmětného typu aplikovat pouze a 

jedině:

1) z důvodů obnovy porostů

2) při provádění výchovné probírky porostů

3) při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků

4) k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy při 

provozování těchto soustav.

Ad1)  Zákonodárce  blíže  nespecifikuje  pojem  pěstební  důvody,  resp.  obnova  porostů,  což 

považuji  v  jistém ohledu za  deficit  pozitivní  právní  úpravy.  Jedná se  o  typický  pojem lesního 

hospodářství,288 ale jeho aplikace na dřeviny - ve smyslu legislativní zkratky, je, dle mého laického 

názoru, velice problematická. V zásadě souhlasím s ustálenou praxí interpretovat uvedený pojem v 

restriktivním slova smyslu, tedy aplikovatelnost nevyloučit pouze za předpokladu, kdy je kácení 

součástí způsobu pěstování takovýchto dřevin (typicky v případech ovocných sadů nebo tzv. živých 

plotů).289 Z pohledu rozsahu - s ohledem na zákonodárcovu mlčenlivost, lze obnovovat hypoteticky 

třeba i jen jednu dřevinu s možnou obnovou jiného taxonu, samozřejmě za předpokladu, že i u 

nového  druhu  bude  splněna  podmínka  conditio  sine  qua  non  –  nový  druh je  opět  takového 

chránit – z důvodu možného zneužití, subjektivní práva fyzických a právnických osob - s ohledem na nebezpečí  
nečinnosti ze strany příslušného správního orgánu. Současné omezení pozitivní fikce - ve srovnání se stavem, který 
tu panoval před přijetím zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 349/2009 Sb., dle mého názoru, není takové 
povahy, aby omezovalo, resp. porušovalo zásady rychlosti a hospodárnosti ve výše uvedeném smyslu.  Navíc se 
domnívám, že tuto úvahu je třeba posuzovat nejen výlučně z pohledu ochrany fyzických a právnických osob, ale i z  
titulu ochrany veřejného zájmu,  tedy v tomto  případě  ochrany dřevin.  Vzhledem k té  skutečnosti,  že uvedené 
ochrany jsou v tomto případě v antagonistickém postavení, je třeba vycházet z proporcionality a oznamovací režim 
aplikovat v těch případech, kdy veřejný zájem nepřevažuje nad zájmem fyzických a právnických osob (tedy např. v 
případech, kdy nehrozí ireverzibilní poškození /pěstební důvody interpretované v restriktivním slova smyslu – viz. 
str. 85 - 86/ nebo je veřejný zájem na rychlém pokácení dřevin /zdravotní důvody/).

288Viz. např. § 29 odst.1 LesZ. Srovnej viz. Simon J., Vacek S. - Výkladový slovník hospodářské úpravy lesů, 2008,  
Mendelova zemědělská univerzita v Brně, Brno 2008, str.56 a str. 62 (pojem obnova porostů, tedy pojem, se kterým 
také OchrPřKrZ pracuje,  ale blíže nespecifikuje).  Z výše uvedeného ustanovení i  blíže vysvětlených pojmů lze  
dovozovat, že předmětem obnovy dle LesZ není indivuduálně určená dřevina, ale les jako celek. Jedná se tedy o 
úplně jiné pojetí než zákonodárce zakotvuje pro dřeviny v souladu s ust. § 7 – 9 zákona OchrPřKrZ.

289Viz. Jelínková J. – Kácení dřevin na oznámení podle § 8 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny – ve spojení s 
postupem obecních úřadů vážná hrozba pro stromy?, Ekologie a právo, 2007, č. 1, str. 4.
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charakteru, že jeho kácení je součástí způsobu jeho pěstování. Vzhledem k tomu, že dikce zákona, 

resp. chybějící výklad pojmu obnova porostů může svádět i k extenzivnějšímu pojetí  uvedeného 

neurčitého pojmu – prioritou je účel  prováděných opatření,  tedy pouhé udržení  dřevin v určité 

konkrétní lokalitě, je třeba, aby správní orgány postupovaly jednotně v duchu zásady materiální 

rovnosti a pokud možno restriktivně v souvislosti s interpretací uvedeného pojmu.

De lege ferenda by bylo daleko vhodnější  předejít  různým výkladům, a s  tím souvisejícím 

systematickým porušováním zásady materiální rovnosti, popř. zásady legitimního očekávání, bližší 

zákonodárcovou  interpretací  předmětného  pojmu  ve  vyhlášce  č.  395/1992  Sb.  Vytýkaný 

zákonodárcův  deficit  je  v  tomto  případě  o  to  závažnější,  uvědomíme  -  li  si,  že  se  z  důvodů 

pěstebních postupuje v režimu pouhého oznámení, tedy kontrolní mechanismy účasti občanských 

sdružení, které by mohly na případné dodržování uvedených zásad dohlížet, selhávají.

Ad 2) Opět se jedná o termín, který je charakteristický pro problematiku lesního hospodářství 

(navíc v souvislosti s produkční funkcí lesa) prioritně ve smyslu selekce, tedy odstranění jedinců 

nekvalitních (negativní probírka) nebo jedinců konkurujících (pozitivní probírka), z důvodu vyššího 

výnosu. V podstatě zde tedy platí totéž, co bylo uvedeno v případě obnovy porostů.

Ad 3) Hned v úvodu kácení dřevin, které je prováděno v souvislosti se správou vodních toků,  

musím znovu zopakovat,  že  se  jedná o předmět ochrany natolik  důležitý  a  z  pohledu kvantity 

relativně  četný,  že  by bylo  nanejvýš  vhodné,  aby byl  posuzován  v  souladu  s  ust.  §  8  odst.  1 

OchrPřKrZ, tedy v rámci standardního povolovacího řízení.  Znalec poměrů může namítat,  že v 

případech údržby břehových porostů se stejně jedná o přísnější režim ochrany dřevin - v porovnání 

s běžným oznamovacím režimem, vzhledem k té skutečnosti, že břehové porosty jsou velice často 

součástí VKP290 (typicky vodní tok, údolní niva popř. rybník, tedy VKP ex lege), a jako takové 

navíc  podléhají  ochraně  zakotvené  v  ust.  §  4  odst.  2  OchrPřKrZ.  Tato  skutečnost  je  ovšem 

zavádějící, protože pro závazné stanovisko dle ust. § 4 odst. 2 OchrPřKrZ je kompetentní ve většině 

případů stejný orgán,291 který přijímá oznámení o pokácení dřevin dle ust. § 8 odst. 2 OchrPřKrZ.292

Vyhláška  č.  470/2001  Sb.,  kterou  se  stanoví  seznam významných  vodních  toků  a  způsob 

provádění činností souvisejících se správou vodních toků, v platném znění, zakotvuje klíčový pojem 

290Blíže viz. 6.8. Ochrana dřevin v rámci režimu VKP a ochrany krajinného rázu, str. 91 – 99.
291Viz. § 77 odst. 1 písm. a) OchrPřKrZ.
292Viz. § 77 odst. 1 písm. h) OchrPřKrZ.
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břehový porost.293 V § 5 vyhlášky jsou stanoveny práva a povinnosti  správce vodního toku,294 

včetně např. péče o břehové porosty, takovým způsobem, aby nenarušovaly stabilitu koryta vodního 

toku.  Za  tím  účelem provádí  včasné  pěstební  zásahy,  obnovu  porostů,  popřípadě  odstraňování 

dřevin,  které  brání  průtoku vody.  V tomtéž ustanovení  zákonodárce v podstatě  vymezuje vztah 

VodZ, resp. jeho vyhlášky č. 470/2001 Sb. k právním předpisům na ochranu přírody a krajiny.295 Za 

jistou  výjimku  vztahu  mezi  VodZ  a  OchrPřKrZ  lze  označit  ust.  §  59  odst.  1  písm.  j)  VodZ, 

upravující  povinnost  vlastníka  vodního  díla  odstraňovat  náletové  dřeviny  z  hrází,  sloužících  k 

ochraně  před  povodněmi,  ke  vzdouvání  vody  nebo  k  akumulaci  vod.  V  tomto  případě  VodZ 

vylučuje možnost použití OchrPřKrZ s výjimkou případů, kdy se jedná o památné stromy, zvláště 

chráněné druhy rostlin, tedy i dřevin, případně jiný předmět zvláštní ochrany. Z výše uvedeného 

lze tedy jednoznačně dovozovat,  že  ustanovení  vylučuje  aplikovatelnost  OchrPřKrZ,  ve  smyslu 

obecné ochrany dřevin - § 7 – 9 OchrPřKrZ.296 Osobně se domnívám, že z dikce ust. § 59 odst. 1 

písm. j)  VodZ lze dokonce dovozovat  zákonodárcovu snahu o vyloučení  aplikovatelnosti  všech 

obecných prostředků (nástrojů) ochrany, zakotvených v ust. § 1 – 13 OchrPřKrZ, včetně prostředků 

ingerujících do ochrany dřevin, jako např. § 4 odst. 2 OchrPřKrZ.

V případě,  kdy dojde k pokácení  dřeviny,  která  podléhá oznamovacímu režimu bez tohoto 

oznámení,  popř.  takovému oznámení  chybí  náležitosti  stanovené v ust.  § 8 odst.  3 vyhlášky č. 

395/1992 Sb., je možno sankcionovat pokutou nejen toho, kdo fakticky provedl samotné kácení 

předmětné dřeviny297 (tuto koncepci lze označit - s ohledem na formulace skutkových podstat, které 

se dotýkají ochrany dřevin, resp. všech složek životního prostředí za standardní /v této souvislosti 
293Břehový porost rostoucí na břehu koryta vodního toku, na pobřežních pozemcích podél koryta vodního toku na  

vnější straně břehové čáry nebo na pozemku, na kterém leží koryto vodního toku, popřípadě rostoucí v prostoru mezi  
ochrannými hrázemi a korytem vodního toku až po patu ochranné hráze. To se nevztahuje na pozemky určené k  
plnění funkcí lesa.

294Srovnej viz. též oprávnění správce vodního toku zakotvená v § 49 odst. 1 písm. b) VodZ nebo povinnosti vlastníků 
pozemků v ust. § 50 písm. a) VodZ.

295 V této souvislosti jistě stojí za zmínku dřívější ust. § 90 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona 167/2008  
Sb., které výslovně upravovalo případné kolizní vztahy mezi zákonem č. 114/1992 Sb. a některými jinými zákony,  
včetně "zvláštního předpisu o vodách," tím způsobem, že zákon č. 114/1992 Sb. byl vždy zákonem speciálním. V 
tomto smyslu lze v jeho souvislosti hovořit o jistém výsadním postavení.  Nicméně se nedomnívám, že lze bez  
dalšího hovořit - zrušením uvedeného ustanovení, o oslabení postavení OchrPřKrZ. Zcela souhlasím s názorem, že 
je velice komplikované a někdy až kontraproduktivní hovořit paušálně o některých zákonech - v souvislosti s jejich  
vztahy, jako o zákoně speciálním a zákoně obecném. V této souvislosti lze za ukázkový případ považovat vztah 
OchrPřKrZ a LesZ (tedy zákona, kde zákonodárce deklaroval jeho obecnost k zákonu č. 114/1992 Sb., ve znění 
zákona č.  167/2008 Sb.).  Vztah obecnosti  a speciality je třeba vždy dovozovat z logiky a povahy věci  nejen v 
každém jednotlivém předpisu, ale dokonce i v každém jednotlivém ustanovení. O kontraproduktivitě se samozřejmě 
dalo mluvit v těch případech, kdy jednotlivá ustanovení byla speciální, ale nepoužitelná vzhledem k té skutečnosti,  
že byla zakotvena v zákoně obecném (blíže o této problematice viz. Damohorský M., Stejskal V. - Právní úprava 
ochrany  lesa  Procesní  právo  ochrany  životního  prostředí,  sborník  z  mezinárodní  česko  –  polsko  –  slovenské 
konference, Kašperské Hory 2005, Vodnář, Praha 2005, str. 46 – 47).

296Viz. Prchalová J. - Zákon o ochraně přírody a krajiny a natura 2000, 2 aktualizované a rozšířené vydání k 1. 3. 2010, 
Linde Praha, akciová společnost, 2010, str. 47.

297Viz. např. § 87 odst. 2 písm. e) OchrPřKrZ.
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srovnej též viz. 8.2.1. - Odpovědnost za přestupky, str. 120 - 121), ale i vlastníka dřeviny z titulu  

nesplnění oznamovací povinnosti.298

6.6. Kácení dřevin s povinností následného oznámení

Obecně lze konstatovat, že se jedná o režim (nazýván někdy poněkud nepřesně jako "havarijní 

kácení"), jehož aplikovatelnost zákonodárce předpokládá z důvodu zřejmé časové tísně.299 Není zde 

časový  prostor  pro  správní  řízení,  a  pouze  a  jedině  z  tohoto  důvodu  se  nejedná  o  standardní 

povolovací režim, případně režim oznamovací.300 Zákonodárce má zájem na ochraně těchto dřevin, 

tuto ochranu však - s ohledem na existenci taxativních důvodů,301 neřeší charakteristickými nástroji 

preventivního charakteru,  ale  následně – oznamovací  povinností  ve lhůtě 15 dnů od provedení 

kácení. Vzhledem k dikci zákona je nositelem oznamovací povinnosti ten, kdo ohrožující dřevinu 

fakticky odstraňuje, nikoliv tedy vlastník. Je samozřejmé, že je nutností, aby uvedený institut byl 

součástí právního řádu (domnívám se, že jeho aplikovatelnost bude vhodná a možná i v případech 

naprostého selhání ze strany vlastníka, kdy bude muset dojít ke kácení i přes jeho nesouhlas /ostatní 

režimy stojí prioritně na ochraně vlastnictví, která se projevuje mimo jiné nutným a nezbytným 

souhlasem vlastníka s pokácením dřeviny/).  Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že uvedený 

režim může být snadno zneužitelný, a proto by měl být formulovaný natolik jasně a určitě, aby 

neponechával  prostor  pro dezinterpretaci,  resp.  pro  možné obcházení  zákona.  Z tohoto  důvodů 

považuji za nedostatky tohoto ustanovení následující skutečnosti: 

1) deficit výkladu pojmu škoda značného rozsahu, vzhledem k tomu, že jej považuji za jeden z 

klíčových pojmů. Praxe si  vypomáhá obdobným pojmem zakotveným v § 138 odst.  1 TrestZ - 

značná  škoda,  tedy  nikoliv  termínem  totožným,  ale  v  jistém  smyslu  analogickým  a  logicky 

nejbližším z  možných zákonodárcem nabízených alternativ.  Podle  TrestZ jde  v  případě  značné 

škody o škodu dosahující nejméně částky 500 000 Kč.

298Viz. např. § 87 odst. 1 písm. e) OchrPřKrZ, ve spojení s ust. § 8 odst. 3 vyhlášky č. 395/1992 Sb., z kterého lze  
dovozovat povinnost vlastníka, popř. teoreticky i jiného oprávněného uživatele.

299Nutnou  podmínkou pro  možnou  aplikovatelnost  uvedeného  režimu  je  existence  zřejmosti a  bezprostřednosti 
ohrožení života či zdraví nebo škody značného rozsahu. Klíčovými pojmy jsou zde tedy požadavky zřejmosti a 
bezprostřednosti. Nebezpečí musí být zřejmé, tedy rozpoznatelné i pro osoby bez odborných znalostí.

300Viz.  rozsudek  NSS,  č.  j.  5  A 27/2001  –  34  ze  dne  7.  8.  2003  –  není  –  li  naplněna  podmínka  zřejmosti  a  
bezprostřednosti ohrožení života či zdraví nebo hrozící škody značného rozsahu, je nezbytné postupovat podle § 8 
odst. 1 OchrPřKrZ a vyžádat si příslušné povolení orgánu ochrany přírody.

301V  souvislosti  s  výkladem  §  8  odst.  4  OchrPřKrZ  -  zejména  ve  spojení  s  pojmem  bezprostřednosti  a  
přezkoumatelnosti výkladu uvedeného termínu pro ad hoc případy viz. rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, 
č. j. 30 Ca 131/98 ze dne 18. 12. 1998.
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2) Zákonodárce neřeší formu oznámení. Čistě hypoteticky může být tedy právně perfektní i 

oznámení  ústní,  s  důkazním břemenem o  existenci  tohoto  oznámení  na  straně  orgánu  ochrany 

přírody - v souladu se zásadou typickou i  pro správní trestání -  in dubio pro reo, ve spojení s 

povinností  správního orgánu zjistit  skutkový stav  věci  bez  důvodných pochybností.302 Navíc  se 

domnívám, že součástí oznámení by měla být i bližší specifikace důvodů pro havarijní kácení a 

individualizace pokácených dřevin z důvodů možného přezkoumání "havarijních důvodů".

De  lege  ferenda  -  i  s  ohledem  na  tu  skutečnost,  že  zákonodárce  deficitem  formálních 

náležitostí tohoto typu oznámení vytváří vhodný prostor pro možné obcházení zákona, navrhuji, aby 

tyto  náležitosti  byly  součástí  vyhlášky  č.  395/1992,  podobně  jako  v  případech  běžného 

oznamovacího režimu. 

6.7. Kácení dřevin bez ingerence orgánů ochrany přírody

V podstatě lze obecně charakterizovat tuto kategorii v tom smyslu, že zákonodárce případné 

pokácení těchto dřevin nepovažuje za hrozbu pro životní prostředí, a proto ponechává tyto dřeviny 

naprosto bez povšimnutí. Dle některých právních názorů zákonodárce chrání tento druh dřevin před 

poškozováním  (s  tímto  názorem  nesouhlasím  viz.  6.3.  Obecná  ochrana  dřevin,  str.  66  -  67). 

Zákonem č. 114/1992 Sb. ve znění zákona č. 349/2009 Sb., došlo k podstatnému rozšíření dřevin, 

které  podléhají  tomuto  režimu.  Dřívější  koncepce  byla  založena  na  "dualitě  vlastnictví"  v  tom 

smyslu, že diferencovala, jedná - li se o stromy s požadovanými rozměry, popř. keře s požadovanou 

plochou na pozemku fyzických osob nebo právnických osob.303 Dle ust.  §  8  odst.  3  zákona č. 

114/1992 Sb., ve znění zákona č.349/2009 Sb304., je vlastnictví pozemku, na kterém dřevina roste, 

irelevantní skutečností.

302Srovnej viz. Kolektiv odboru řízení státní správy č. j. 52711/ENV/10, 1020/420/10 – Judikatura v právu životního 
prostředí 2009, Praha 2010, str.39 – ....Je však v zájmu oznamovatele, aby toto dodatečné oznámení bylo průkazné,  
tedy aby bylo učiněno buď písemně nebo ústně do protokolu u příslušného úřadu. V daném případě nelze tvrzení  
obviněného  považovat  za  pravdivé,  pokud  dotyčný  nemá potvrzení  z  poštovního  úřadu či  z  obecního  úřadu....  
Dovolím si s tímto názorem nesouhlasit. Řízení vedené z úřední povinnosti, dokonce v rámci správního trestání, 
nezná institut břemene tvrzení. Zákonodárce nestanovil obviněnému povinnost formy oznámení a obviněný tvrdí, že 
učinil oznámení formou, kterou zákonodárce umožňuje. Je na správním orgánu, aby vyvrátil tvrzení obviněného a v  
případě, kdy z důvodu důkazní nouze toho nebude schopen, je třeba presumovat, že oznámení bylo učiněno. 

303Viz. § 8 odst. 3 zákona č.114/1992 Sb.ve znění zákona č. 223/2009 -  Povolení není třeba ke kácení dřevin na  
pozemcích, které jsou  ve vlastnictví fyzických osob, jestliže pozemky užívají a jde – li  o stromy se stanovenou  
velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Tuto velikost stanoví MŽP obecně závazným předpisem.

304Povolení  není  třeba  ke  kácení  dřevin  se  stanovenou  velikostí,  popřípadě  jinou  charakteristikou.  Tuto  velikost  
popřípadě jinou charakteristiku stanoví MŽP obecně závazným předpisem.
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Právnické osoby lze  paušálně  označit  za  potenciálně  nebezpečnější  činitele  na  životní 

prostředí než  fyzické  osoby  (např.  rozsáhlejší  investiční  záměry  a  s  tím  spojená  větší 

pravděpodobnost  znečištění  životního  prostředí  apod).  Z  tohoto  titulu  se  domnívám,  že  nelze 

důsledně  trvat  na  rovném  právním  postavení  subjektů  nestejného  faktického  postavení.  Je 

samozřejmé, že současné znění zkoumaného ustanovení do jisté míry zefektivňuje činnost státní 

správy – orgán ochrany přírody není časově zaneprázdněn předmětnými povolovacími řízeními. Na 

druhou stranu je třeba upozornit na tu skutečnost, že předmětným ustanovením může  pro futuro 

hrozit  do  jisté  míry  nekontrolovatelný  úbytek  zeleně  (kompenzace  ekologické  újmy,  která  by 

alespoň částečně nahrazovala pokácené dřeviny daných rozměrů na pozemcích právnických osob, 

resp. pozemcích právnickými osobami užívaných, která by spočívala v institutu náhradní výsadby 

nepřichází v režimu § 8 odst. 3 OchrPřKrZ v úvahu s ohledem na dikci ust. § 9 odst. 1 OchrPřKrZ).  

Navíc je otázkou, zda – li stromy s obvodem kmene menším než 80 cm lze paušálně označit za 

stromy, u kterých není ingerence orgánu ochrany přírody nutná, tedy dle názoru zákonodárce nejsou 

natolik významné z pohledu jejich ekologicko – stabilizační a estetické funkce pro vlastní pozemek 

i pro své okolí, aby byly předmětem právní ochrany. 

Obecně se domnívám, že uvedené ustanovení by mělo být formulováno natolik preventivně, 

aby předcházelo nekotrolovanému úbytku stromů. Z tohoto důvodu si myslím, že  pro futuro by 

patrně  nejlepším řešením byla  změna  mezních  hodnot  dřevin  s  tím,  že  z  důvodu  předcházení 

neefektivního  zatěžování  státní  správy  bych  snížil  mezní  hodnoty  dřevin  pouze  na  pozemcích 

právnických osob, resp. pozemcích, které právnické osoby užívají. Jako druhá alternativa se  pro 

futuro nabízí  změna  pojetí  institutu  náhradní  výsadby,  kterou  by  bylo  možno  uložit  i  mimo 

rozhodnutí o povolení kácení dřevin (v tomto případě by navíc zákonodárce samozřejmě musel 

zajistit informační povinnost vlastníka o pokácení dřeviny).

Mezní  rozměrové hodnoty dřeviny,  která  může být  pokácena bez povolení  orgánu ochrany 

přírody, stanovuje ust. § 8 odst. 2 vyhlášky č. 395/1992 Sb. Zákonodárce stanovuje mezní hodnutu 

u stromů v tzv. výčetní výšce, tj. 130 cm a u keřů je mezní hodnotou zákonodárcem stanovená 

plocha souvislého keřového porostu. Z údajů takto specifikovaných mohou vzniknout následující 

aplikační problémy:

     1) Rozsah právní ochrany dřevin, které nedosahují výčetní výšky. Je otázkou, zda - li 

tyto  dřeviny je  možno  měřit  v  menší  než  výčetní  výšce  nebo  je  nelze  měřit  vůbec,  a  tedy je 

vyloučena jejich aplikovatelnost na ust.  § 8 odst.  3 OchrPřKrZ. Domnívám se,  že zákonodárce 
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rozhodně neuvažoval podřadit přísnější právní ochranu dřevinám "menšího vzrůstu". Z uvedeného 

důvodu se domnívám, že dřeviny menšího vzrůstu je třeba poměřovat v "jejich výčetní výšce" – 

těsně před rozvětvením a obvod kmene – 80 cm, stanovený zákonodárcem, považovat i v těchto 

případech za rozhodující.305

2) Způsob měření tzv. "dvojáků", tedy dřevin, které ve výčetní výšce mají 2 či více kmenů. 

Myslím si, že z logiky věci by mělo v těchto případech docházet k součtu obvodu kmenů.

3) Pojem souvislé keřové porosty není ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. blíže definován.

Domnívám se,  že jednu z nejlepších a nejvýstižnějších definic uvedeného pojmu poskytuje 

Miko, který hovoří o porostech keřovitého vzrůstu, kde se dřeviny vzájemně dotýkají či prorůstají, a 

ve kterém je převaha keřů. Rovněž lze za porosty považovat i jen jednotlivé keře.306

     De lege ferenda je třeba odstranit deficit výkladu chybějících pojmů. Za současné situace, s 

ohledem  na  tu  skutečnost,  že  správní  orgány  nevykládají  chybějící  pojmy  stejně,  dochází  k 

porušování zásady materiální rovnosti,  nehledě na ohrožení, popř. poškození ochrany dřevin, ke 

kterému dochází  aplikací  ust.  §  8  odst.  3  OchrPřKrZ v  případech,  které  zákonodárce  nehodlal 

podřadit pod uvedený režim. 

6.8. Ochrana dřevin v rámci režimu VKP a ochrany krajinného rázu   307  

Vedle "základních prostředků (nástrojů) ochrany dřevin" – obecné ochrany dřevin,  které  se 

zabývají pouze a jedině problematikou dřevin a jejich ochranou, a které jsou zakotveny v § 7 - 9 

OchrPřKrZ,  již  bylo  uvedeno,  že  lze  hovořit  o  některých  dalších  prostředcích  obecné  ochrany 

přírody a krajiny,308 které se sice nezabývají výlučně problematikou dřevin, ale jejich právní ochrana 

ingeruje do právní ochrany některých dřevin,  které podléhají  ochraně obecné v tom smyslu,  že 

305Viz. Miko L., Borovičková H. a kol. - Zákon o ochraně přírody a krajiny, komentář 2 vydání, C. H. Beck, 2007, str.  
120.

306Viz. Miko L., Borovičková H. a kol. - Zákon o ochraně přírody a krajiny, komentář 2. vydání, C. H. BECK, 2007,  
str. 120.

307Koncepčně lze pravděpodobně zařadit pod uvedené režimy i tzv. územní systém ekologické stability (USES), jehož 
ust.  §  4  odst.  1  OchrPřK  je  třeba  posuzovat  prioritně  v  kontextu  s  dalšími  ustanoveními,  které  sa  zabývají 
předmětným institutem, jako ustanovení deklaratorní, plánovité (viz. § 30 StavZ), mimo jiné s ohledem na deficit 
sankcí v případě porušení povinností zakotvených v ust. § 4 odst. 1 OchrPřKrZ (srovnej též ust. § 1 – 6 vyhlášky č.  
395/1992 Sb). Nicméně i přes tento poměrně významný deficit lze konstatovat, že uvedený institut může ingerovat  
do právní ochrany dřevin prostřednictvím závazných stanovisek.

308Damohorský M. a kolektiv – Právo životního prostředí, 3 vydání, C. H. BECK, Praha 2010, str. 364 – 372.
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obecnou ochranu doplňují,  a tedy fakticky zpřísňují (viz.  6. Ochrana dřevin z pohledu platného 

práva, str. 47). Domnívám se však, že z teoretického pohledu - ve vztahu k ochraně dřevin, je nelze 

zařadit pod typické obecné prostředky, a to z toho důvodu, že nechrání všechny dřeviny ve smyslu 

ust. § 7 – 9 OchrPřKrZ, ale pouze dřeviny splňující určité podmínky. Koncepčně, ale i z jejich  

systematického zařazení, však nelze hovořit ani o zvláštní ochraně, vzhledem k tomu, že nejde v 

jejich případě o územní nebo druhové hledisko.309

Zákon definuje VKP jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotnou část krajiny,  

která  utváří  její  typický  vzhled  nebo  přispívá  k  udržení  její  stability.310 Domnívám  se,  že 

zjednodušeně, v intencích se zákonodárcem uvedenou definicí, lze VKP charakterizovat jako část 

krajiny s vyšší přírodovědnou hodnotou a potenciálem (i z toho důvodu chápu VKP ve smyslu 

jistých přechodových, "nárazníkových" území, t. j. nedosahují parametrů pro vyhlášení za zvláště 

chráněnou část území, ale jsou hodny jisté specifické, zvláštní ochrany).

Zákonodárce rozeznává 2 druhy VKP v závislosti na způsobu jejich vzniku. Z uvedeného titulu 

lze diferencovat VKP:

1) zákonné (ex lege), t.j takové, které vzniknou na základě zákona. Zákonodárce je vymezuje 

taxativním způsobem, t. j. každý les, rašeliniště, vodní tok, rybník, jezero a údolní niva je VKP 

(tedy bez ohledu na tu skutečnost o jak ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotnou část 

přírody se jedná,  což  je,  dle  mého názoru,  v  jistém nesouladu s  "předvětím ",  které  vymezuje 

základní atributy všech VKP.

2) registrované, t. j. jejich vznik je vázán na registraci příslušným orgánem ochrany přírody 

formou zápisu do seznamu registrovaných významných krajinných prvků.311 Řízení o registraci je 

typickým správním řízením ex officio, tedy je zahajované z úřední povinnosti s ohledem na možnou 

existenci veřejného zájmu. Z pohledu ochrany, resp. pro její vznik, je právně relevantní skutečností 

registrace  způsobem stanoveným zákonodárcem.  Účinky registrace  nastávají  dnem právní  moci 

rozhodnutí312 o  registraci  (dřívější  koncepce  nepředpokládala  rozhodnutí,  ale  pouze  opatření). 

Samotné projednání návrhu o registraci VKP, je z pohledu vzniku ochrany zcela irelevantní, a to i v 

případě, že povinnému byla tato skutečnost známa.313

309Viz. Borovičková H., Havelková S. – Nástroje ochrany přírody a krajiny, PLANETA 8/2005, MŽP, str. 21 – 24.
310Viz. § 3 odst. 1 písm. b) OchrPřKrZ.
311Obligatorní náležitosti jsou stanoveny v ust. § 7 odst. 1  vyhlášky č. 395/1992 Sb.
312Vedle obecných náležitostí rozhodnutí v souladu s ust. § 68 SprŘ., je obligatorní náležitostí rozhodnutí o registraci 

VKP jeho vymezení a poučení o právních následcích registrace.
313Viz rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích, č. j. 10 Ca 266/97 ze dne 5. 11. 1997.
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     Zákonodárce uvádí demonstrativní výčet registrovaných VKP s tím, že teoreticky se může 

jednat  o  jakoukoliv  ekologicky,  geomorfologicky  nebo  esteticky  hodnotnou  část  krajiny,  která 

utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení stability, tedy podmínkou conditio sine qua non je 

splnění podmínek zakotvených v "předvětí" (v úvahu by tedy připadaly vedle prvků zákonodárcem 

demonstrativně uvedených typicky např. městské parky).

Souvislost mezi dřevinou, popř. skupinou dřevin a VKP může být v zásadě dvojí:

1) Dřeviny jsou hlavním prvkem ochrany – jsou VKP samy o sobě (typicky u lesů, kde se však 

nejedná o dřeviny ve smyslu legislativní zkratky, parků, sadů nebo alejí).

2) Dřeviny nejsou hlavním prvkem ochrany, ale jsou jeho nedílnou součástí. Primárním cílem 

zákonodárce, resp. orgánu ochrany přírody (v závislosti na druhu VKP) není chránit dřeviny, ale 

tyto dřeviny rostou na území VKP, resp. na území, kde by jejich poškozením, případně pokácením 

mohlo dojít k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko – stabilizační 

funkce. Zjednodušeně řečeno nelze chránit VKP izolovaně, což v podstatě vyplývá ze samotné jeho 

definice ( typicky se jedná o dřeviny rostoucí v údolních nivách nebo na hrázích rybníků). VKP je 

třeba chápat jako komplexní jev, k němuž náleží i prostředí, v němž se nachází.314

Přísnost ochrany VKP - v porovnání s obecnou ochranou, spočívá v té skutečnosti, že vedle 

obecné ochrany předpokládá zákonodárce pro aktivity,315 které by mohly vést k poškození nebo 

zničení VKP nebo ohrožení či  oslabení jeho ekologicko - stabilizační funkce stanovisko orgánu 

ochrany přírody (působnost  příslušných  orgánů  ochrany přírody závisí  na  druhu  VKP).  V této 

souvislosti je třeba zdůraznit ten fakt, že touto ochranou není jakkoliv dotčena ochrana obecná - 

tedy typicky u ochrany dřevin je třeba v souvislosti s dřevinami, které jsou součástí VKP, nejen 

stanovisko v případech stanovených zákonem,316 ale i povolení orgánu ochrany přírody podle § 8 

314Srovnej viz rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, č. j.  30 Ca 131/98 ze dne 18. 12. 1998 v němž soud  
konstatuje, že podle § 3 písm b) zákona č. 114/1992 Sb., je rybník významným krajinným prvkem a zároveň zákon  
přitom nerozlišuje mezi hrází rybníka, popřípadě mezi ostatními stavebními prvky, zajišťujícími vodohospodářské  
dílo, a vodní plochou, břehy a dnem. Z jeho pohledu je proto třeba za takovou hodnotnou část krajiny – významný 
krajinný prvek, považovat rybník jako celek. Ochraně podle zákona proto podléhají dřeviny bez ohledu na to, zda 
rostou na hrázi rybníka nebo na jeho dně či březích, neboť v takovém případě jsou vždy součástí významného 
krajinného prvku.

315Zákonodárce uvádí demonstrativní výčet aktivit jako např. umisťování staveb.
316 Ačkoliv závazné stanovisko lze stále považovat, ve vztahu k ochraně dřevin, za jistý ochranný mechanismus v  

případě, kdy dojde k selhání správního orgánu kompetentního k povolení kácení dřevin podle § 8 OchrPřKrZ., 
domnívám se, že závazné stanovisko (podobně jako rozhodnutí v souladu s ust. § 12 odst. 2 OchrPřKrZ.) v současné 
době částečně ztratilo svůj někdejší význam, s ohledem na zúžení oznamovacího režimu zakotveného v ust. § 8 odst.  
2 OchrPřKrZ. Pozitivní fikci rozhodnutí ve vztahu k pokácení dřevin, je možno uplatňovat, v porovnání s dřívější  
koncepcí,  pouze  u  marginálního  počtu  dřevin  (viz.  §  8  odst.  2  zákona  OchrPřKrZ),  navíc  došlo  ke  změně  
kompetentních správních orgánů pro oznamovací režim. (více o kompetenci jednotlivých orgánů ochrany přírody 9. 
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OchrPřKrZ.  V  žádném  případě  nenahrazuje  stanovisko  povolení  ke  kácení  dřevin,  ačkoliv  je 

vydáváno jiným, z pohledu hierarchie většinou nadřízeným orgánem (v této souvislosti stojí jistě za 

povšimnutí  vztah institutu VKP vůči  zvláště  chráněným částem přírody,  zejména s ohledem na 

zákonodárcovu dikci zakotvenou v ust. § 3 písm. b) in fine OchrPřKrZ317).

Stanovisko, zakotvené v ust. § 4 odst. 2 OchrPřKrZ, je třeba chápat výlučně jako preventivní 

nástroj, což v podstatě vyplývá z dikce zákona, tedy uvedené stanovisko lze vydat pouze a jedině 

před provedením zamýšleného záměru. V žádném případě se nejedná o právní nástroj k dodatečné 

legalizaci318 neoprávněného zásahu do VKP.

Z pohledu statusového postavení závazných stanovisek a s tím spojenou možností podávání 

opravných prostředků proti závaznému stanovisku zakotvenému v ust. § 4 odst. 2 OchrPřKrZ., je 

důležité zdůraznit tu skutečnost, že ve vztahu ke SprŘ, který upravuje institut závazných stanovisek, 

se jedná o úpravu speciální.319 Jestliže obligatorním atributem závazných stanovisek zakotvených ve 

SprŘ je jejich nesamostatnost,320 tedy jsou pouze podkladem pro rozhodnutí hlavní, právní povaha 

stanoviska  podle  ust.  §  4  odst.  2  OchrPřKrZ  je  v  tomto  ohledu  poněkud  komplikovanější.  V 

podstatě  lze  konstatovat,  že  náhled  soudní  judikatury  na  povahu  stanovisek  zákonodárcem 

předpokládaných  v  OchrPřKrZ  se  postupně  měnil,  s  tím,  že  tato  skutečnost  byla  nakonec 

promítnuta  i  do  samotného  OchrPřKrZ.321 Jejich  postavení  -  ve  smyslu  samostatnosti,  je  třeba 

zkoumat  ad hoc, tedy případ od případu. Za určitých předpokladů, tedy v případech neexistence 

konečného (finálního) rozhodnutí,  lze stanovisko definovat jako rozhodnutí  v materiálním slova 

smyslu,322 vzhledem k jeho povaze – přímé ingerenci do práv určitého subjektu.  Právní povaha 

stanoviska je relevantní mimo jiné z toho důvodu, je-li stanovisko samostatně přezkoumatelné v 

Orgány státní správy na úseku ochrany dřevin a jejich působnost, str. 129 a násl.).
317Ustanovení § 3 písm. b) in fine OchrPřKrZ stanoví, že zvláště chráněná část přírody je z definice VKP vyňata. 

Zvláště chráněnou přírodou je dle ust. § 3 písm. f) OchrPřKrZ velmi významná nebo jedinečná část živé nebo neživé 
přírody. Z výše uvedeného lze dovozovat, že pokud se ve ZCHÚ nacházejí VKP, podléhají režimu ZCHÚ. Pokud se  
však v některých výjimečných případech ukáže, že ust. § 4 odst. 2 OchrPřKrZ poskytuje VKP ochranu nad rámec  
ochrany ZCHÚ, použije se i toto ustanovení (viz. věštník MŽP 3/2000, sdělení č. 7/2000 sekretariátu rozkladové 
komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí).

318Viz. rozsudek Krajského soudu v Ostravě, č. j. 22 Ca 121/2002 ze dne 22. 5. 2003.
319Viz. § 149 OchrPřKrZ.
320Ve smyslu materiálním tedy nelze v žádném případě hovořit o rozhodnutí.
321Viz ust. § 90 odst. 1 OchrPřKrZ - souhlasy a závazná stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro  

rozhodnutí podle zvláštního předpisu jsou závazným právním předpisem podle správního řádu.Tedy a contrario lze 
z uvedeného ustanovení dovozovat, že vedle souhlasů a stanovisek řídících se správní řádem podle § 149 SprŘ 
existují souhlasy a stanoviska jiná, speciální ve vztahu ke správnímu řádu, jejichž atributem je jejich samostatnost. 

322S ohledem na soudní judikaturu lze navíc hovořit o materiální povaze extenzivní povahy – pro naplnění atributu 
"materiálnosti" postačí, že není možné zjevně a jednoznačně konstatovat, že k ingerenci do právní sféry v žádném 
případě dojít nemohlo – usnesení rozšířeného senátu, č. j. 8 As 47/2005 - 86 ze dne 21. 10. 2008. Více o této  
problematice viz. Stejskal V. - Závazné stanovisko je podle Nejvyššího správního soudu ČR správním rozhodnutím 
ve smyslu § 65 s.ř.s.  in  České právo životního prostředí  1/2009, IFEC, str.  79 – 92 a Vedral  J.  – Správní řád 
Komentář, BOVA POLYGON, Praha 2006, str. 829 – 832.
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rámci řádných opravných prostředků, resp. správního soudnictví nebo se jedná o tzv. kompetenční 

výluku.323

Z  výše  uvedených  skutečností  lze  dovozovat,  že  pojem  "závazné  stanovisko",  kterým 

zákonodárce označuje výsledek posouzení příslušného orgánu ochrany přírody k možným zásahům 

do VKP v souladu s  ust.  §  4  odst.  2  OchrPřKrZ,  nevypovídá nic  o jeho procesním postavení. 

Nicméně se domnívám, že pro sjednocení a alespoň částečné ujasnění si terminologie, užívané v 

OchrPřKrZ, byla správným řešením kosmetická změna ust. § 90 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve 

znění zákona č. 349/2009 Sb., která na rozdíl od dřívější koncepce hovoří o pojmu známém ust.  

§ 4 odst. 2 OchrPřKrZ - závazném stanovisku.

V souvislosti s povinností zakotvenou v ust. § 4 odst. 2 OchrPřKrZ je třeba zdůraznit ten fakt,  

že jejím porušením dochází bez dalšího pouze a jedině k zásahu do VKP, tedy k jednání, které nemá 

adekvátní  skutkovou  podstatu.  Zákonodárce  formuluje  skutkovou  podstatu  jasně.  K  jejímu 

naplnění324 dojde teprve tehdy, když zásah bude v rozporu s ust. § 4 odst. 2 OchrPřKrZ, tedy bez 

povolení  orgánu ochrany přírody a  zároveň se  bude jednat  o zásah škodlivý.  Rozhodně nelze 

dovozovat z příslušné skutkové podstaty její naplnění pouhým jednáním, které zasahuje do VKP a 

hypoteticky může VKP poškodit. Důkazní břemeno o tom, zda – li fakticky došlo ke škodlivému 

zásahu do VKP, je pochopitelně na straně orgánu ochrany přírody.325

Z  hlediska  kompetence  orgánu,  který  vydává  závazná  stanoviska  v  souladu  s  ust. 

§ 4 odst. 2 OchrPřKrZ, je třeba zdůraznit tu skutečnost, že zákonodárce diferencuje, zda – li se 

jedná o stanovisko k zásahu do registrovaného VKP nebo zákonného VKP. V případech závazných 

stanovisek, která by mohla vést k zásahům do VKP vzniklých ex lege, tedy ze zákona, s následky 

stanovenými zákonem, je kompetentní - formou rozhodnutí, popř. závazného stanoviska rozhodovat 

mimo ZCHÚ a jejich OP, mimo EVL, mimo vojenské újezdy a objekty důležité pro obranu státu 

OÚ ORP /viz. § 77 odst. 1 písm. a) OchrPřKrZ/. Pro případ VKP registrovaných na území výše 

uvedeném je kompetentní k vydání pověřený obecní úřad /viz. § 76 odst. 2 písm. a) OchrPřKrZ/. V 

PR, PP a jejich OP mimo CHKO, NP a jejich OP a navíc v EVL je oprávněn vydávat závazná 

stanoviska k zásahům do VKP bez ohledu na jejich druh KÚ /viz. § 77a odst. 3 OchrPřKrZ ve 

spojení s § 77a odst. 4 písm. l) OchrPřKrZ/. V NP, CHKO (zpravidla ve 3. a 4.zóně ), včetně všech 

NPR a NPP a jejich OP mimo vojenské újezdy a objekty důležité pro obranu státu jsou kompetentní 

323Viz. rozsudek NSS, č. j. 5 A 125/2001 – 44 ze dne 15. 7. 2004.
324Viz. § 88 odst. 1 písm i) OchrPřKrZ.
325Viz. rozsudek NSS, č. j. 6 A 144/2002 – 49 ze dne 23. 4. 2004.
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příslušné správy CHKO, resp. NP (viz. § 78 odst. 1 OchrPřKrZ) bez ohledu na druh VKP. Na území 

vojenských újezdů je kompetentní k vydání stanoviska bez ohledu na druh VKP újezdní úřad (viz. § 

78a odst. 1 OchrPřKrZ). MŽP je kompetentní pro vydání stanoviska dle ust. § 4 odst. 2 OchrPřKrZ 

na pozemcích a stavbách, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské 

újezdy v souladu s ust. § 79 odst. 3 písm. t) OchrPřKrZ (s výjimkami stanovenými v ust. § 90 odst. 

2 OchrPřKrZ /viz. str. 99/).

Již v samotném vymezení účelu OchrPřKrZ si zákonodárce klade za cíl, přispět k udržení a 

obnově přírodní rovnováhy v krajině.326 OchrPřKrZ tedy chrání i krajinu, jakožto součást zemského 

povrchu  s  charakteristickým  reliéfem,  tvořenou  souborem  funkčně  propojených  ekosystémů  a 

civilizačními prvky.327 O důležitosti, kterou zákonodárce přikládá krajině svědčí i ust. § 2 odst. 1 

OchrPřKrZ, ve kterém se pokouší o definici ochrany přírody a krajiny a mimo jiné rozumí touto 

ochranou i péči o vzhled a přístupnost krajiny, čemuž odpovídá zejména ust. § 12 OchrPřKrZ - 

ochrana krajinného rázu.

Povolovací režim zakotvený v ust. § 12 odst.2 OchrPřKrZ v souvislosti s činnostmi, které by 

mohly snížit nebo změnit  krajinný ráz, je ve své podstatě, v souvislosti se svým systematickým 

zařazením - obecného prostředku ochrany přírody a krajiny a možnou ingerencí do právní ochrany 

dřevin, která ve své podstatě zpřísňuje jejich obecnou ochranu, analogickým prostředkem ochrany 

jako závazné stanovisko podle ust. § 4 odst. 2 OchrPřKrZ. Podobně jako závazné stanovisko nelze 

povolovací režim související s institutem krajinného rázu aplikovat na všechny dřeviny, ale pouze a 

jedině na takové dřeviny, jejichž pokácením, popř. poškozením, by mohlo dojít ke snížení nebo 

změně krajinného rázu,328 navíc ve spojení s ust. § 12 odst. 1 OchrPřKrZ (viz. níže).

Povolovací režim lze v tomto případě teoreticky rozdělit na dvě relativně samostatné fáze, s 

tím, že existence druhé fáze, a tedy další pokračování ve správním řízení, je závislá na výsledku 

první fáze, resp. na posouzení otázky, která je předmětem této fáze řízení. Conditio sine qua non pro 

udělení souhlasu je posouzení dvou dílčích otázek:

1) Zda posuzovaná činnost může snížit či změnit krajinný ráz – tedy nikoliv ve smyslu každého 

zásahu do krajinného rázu jako takového, ale teprve za situace, kdy dochází k jeho snížení nebo 

změně.

326Viz. § 1 zákona OchrPřKrZ.
327Viz. rozsudek NSS, č. j. 6 As 6/2004 – 98 ze dne 24. 5. 2005.
328Krajinným rázem zákonodárce rozumí zejména přírodní, kulturní a historickou charakteristiku určitého místa  či  

oblasti (viz. § 12 odst. 1 OchrPřKrZ).
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2) Zda taková změna či snížení nevylučují zachování VKP, ZCHÚ, kulturní dominanty krajiny, 

harmonického měřítka a vztahu v krajině.

Rozhodnutí,  popř.  závazné  stanovisko329 předpokládané  v  ust.  §  12  odst.  2  OchrPřKrZ 

předchází správní řízení, které lze nazvat v jistém ohledu specifickým. Z povahy tohoto řízení i 

dikce uvedeného ustanovení zákona (je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody)330 se může jednat 

nejen o řízení návrhové, ale i řízení zahajované ex officio  (na základě vlastní činnosti,  podnětu 

jiného správního orgánu,  popř.  podnětu  jiného subjektu  /typicky občanského sdružení/),  tedy z 

úřední  povinnosti.  Problémy může činit  zejména řízení  vedené v rámci  I.  fáze  (v souvislosti  s 

diskreční  pravomocí  orgánu  ochrany  přírody,  ohledně  zodpovězení  první  otázky,  tedy  zda-li 

posuzovaná  činnost  může  snížit  či  změnit  krajinný  ráz).  S  ohledem  na  nutně  možnou 

přezkoumatelnost diskreční pravomoci správního orgánu, zabývajícího se předmětnou skutečností, 

je conditio sine qua non, aby tato úvaha byla součástí správního řízení. Zjištění, zda činnost může 

změnit či snížit krajinný ráz, je součástí hypotézy (antecedentu) právní normy, obsažené v ust. § 12 

odst. 2 OchrPřKrZ. Je-li naplněna, nastupuje dispozice (konsekvent), t. j. činnost lze provést jedině 

se souhlasem orgánu ochrany přírody. Splnění subsumčmích podmínek může být, s ohledem na 

výše zmiňovanou přezkoumatelnost, zjišťováno pouze a jedině v rámci správního řízení. Opačný 

přístup by znamenal nejen možnou libovůli ohledně diskreční pravomoci správního orgánu, ale také 

problémy u návrhových řízení tohoto druhu, vzhledem k té skutečnosti, že de iure by se jednalo o 

řízení návrhové (podáním návrhu by došlo v souladu s právním řádem k zahájení správního řízení), 

ale  de facto by i tato řízení byla řízeními  ex officio (na základě posouzení první otázky správním 

orgánem mimo správní řízení, by bylo možné teprve v závislosti na posouzení této otázky de facto 

hovořit o správním řízení331).

Výjimečnost předmětného řízení - na rozdíl od standardních správních řízení, lze spatřovat i v 

té  skutečnosti,  že  je  třeba  zohledňovat  specifické  podmínky konkrétního  krajinného  rázu.  Tato 

skutečnost se odráží v povinnosti správního orgánu charakterizovat ve svém rozhodnutí konkrétní 

prostředí.  Zároveň je vhodné správním orgánem navodit,  co se pro účely rozhodnutí  krajinným 

329Výsledkem rozhodnutí  může  být  nejen  souhlas  nebo  nesouhlas  příslušného  správního  orgánu,  ale  i  souhlas  s  
podmínkami,  které ve své fakticitě  modifikují  -  s  ohledem na okolnosti  konkrétního případu,  návrh ve smyslu 
stanovení mantinelů, za kterých je správní orgán ochoten akceptovat návrh žadatele. Opačný přístup, kdy by byl  
správní orgán striktně vázán návrhem žadatele, by byl v rozporu se zásadou rychlosti a hospodárnosti (srovnej viz. 
rozsudek Městského soudu v Praze, č. j. 10 Ca 252/2005 – 117 ze dne 19. 1. 2007).

330Srovnej viz. ust.§ 4 odst. 2 OchrPřKrZ, které expressis verbis zakotvuje povinnost toho, kdo zásah zamýšlí, opatřit 
si v případech stanovených ve výše uvedeném ustanovení závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.

331Viz. usnesení NSS, č. j. 6 A 97/2001 – 39 ze dne 12. 10. 2004.
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rázem rozumí.332 Individuálnost  a  specifičnost  jednotlivých  krajinných  rázů  a  s  tím související 

požadavky rozdílné povinnosti jsou taktéž jedním z důvodů neexistence prováděcího předpisu MŽP, 

který zákonodárce v ust. § 12 odst. 2 OchrPřKrZ předpokládá. Nicméně lze konstatovat, že uvedený 

deficit nemá vliv na možnou aplikovatelnost § 12 OchrPřKrZ, protože samotná úprava na úrovni 

zákona je ve smyslu povinností dostatečně konkretizovaná.

Lze konstatovat, že rozsah faktické aplikovatelnosti obecných prostředků ochrany (totéž lze v 

podstatě konstatovat o zvláštních prostředcích ochrany), jako jsou instituty VKP, krajinného rázu, 

ale  i  samotná  obecná  ochrana  dřevin,  je  závislý  na  pojetí  zásady  proporcionality,  kterou  lze 

označit, v souvislosti s ochranou složek životního prostředí, za určitý light – motiv (předmětným 

problémem se zabývám na tomto místě z toho důvodu, že patrně nejdůležitější judikát, který se 

zabýval problémem zásady proporcionality, se týkal institutu krajinného rázu /viz. poznámka pod 

čarou č. 333). Je třeba si uvědomit, že u většiny návrhových řízení (výjimečně i některá řízení ex 

officio) stojí proti sobě minimálně 2 protichůdné zájmy chráněné zákonem. Této skutečnosti si byl  

částečně vědom i zákonodárce, který již v samotném účelu zákona zakotvuje nutnost zohlednění 

hospodářských,  sociálních  a  kulturních  potřeb  obyvatel  (viz.  §  1  OchrPřKrZ).  Pro  výsledky 

návrhových řízení uvedeného typu je naprosto rozhodující smysl tohoto ustanovení, resp. význam, 

jaký přikládá těmto potřebám. Z tohoto pohledu je velice důležitá judikatura, uvědomíme - li si, že 

zákonodárce uvedenou problematiku blíže nespecifikuje333 (jistou analogii, s ohledem na vázanost 

vzniku veřejnoprávních povinností na existenci ekonomických aspektů, lze hledat v ust. § 5 odst. 3 

OchrPřKrZ. Toto ustanovení  je však natolik  konkrétní  /existence ekonomických prostředků/,  že 

nelze v žádném případě hovořit o programovém prohlášení v duchu ust. § 1 OchrPřKrZ /srovnej 

viz. také 6.2. Obecná ochrana rostlin, str. 61 - 62/).

Příslušným  orgánem  ochrany  přírody  pro  vydání  souhlasu  v  souladu  s  ust.  §  12  odst.  2 

OchrPřKrZ je mimo ZCHÚ a jejich OP, vojenské újezdy a objekty důležité pro obranu státu OÚ 

ORP /viz. § 77 odst. 1 písm. j) OchrPřKrZ/. V PR, PP a jejich OP mimo CHKO, NP a jejich OP a  

dále mimo vojenské újezdy a objekty důležité pro obranu státu je kompetentním KÚ (viz. § 77a 

332Viz. rozsudek Městského soudu v Praze, č. j. 11 Ca 248/2005 – 45 ze dne 18. 10. 2007.
333Dle  judikatury  NSS  je  třeba  ust.  §  1  OchrPřKrZ  interpretovat  jako  programové  a  obecné,  stanovící  zejména 

výkladová východiska  pro  další  části  zákona.  Zohlednění  uvedených  potřeb  přitom  nemůže  znamenat  negaci 
primárních  cílů  zákona. Posouzení  ekonomických  přínosů  není  dle  judikatury  v  řízení  podle  §  12  odst.  2 
OchrPřKrZ rovnocenou otázkou, ve vztahu k vlastnímu zkoumání možnosti snížení či ovlivnění krajinného rázu. Jde 
o otázku podružnou,  která nemůže hrát  v případech významného dotčení  krajinného rázu rozhodující  roli  (viz. 
rozsudek NSS, č. j. 2 As 35/2007 – 75 ze dne 9. 11. 2007). Význam uvedeného rozsudku je, dle mého názoru, v 
jeho obecnosti, t. j. s ohledem na povahu ustanovení, které blíže vykládá, lze uvedený judikát aplikovat nejen 
na správní řízení vedená v souladu s ust. § 12 odst. 2 OchrPřKrZ, ale na všechna řízení jejichž předmětem 
řízení je naplnění účelu OchrPřKrZ.
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odst. 3 OchrPřKrZ). V NP, CHKO, včetně všech NPR a NPP a jejich OP mimo vojenské újezdy a  

objekty  důležité  pro  obranu  státu  jsou  příslušné  správy  CHKO,  resp.  NP (viz.  §  78  odst.  1 

OchrPřKrZ).  Na  území  vojenských  újezdů  je  příslušným  pro  vydání  souhlasu  újezdní  úřad  v 

souladu  s  ust.  §  78a  odst.  1  OchrPřKrZ.  MŽP je  kompetentní  pro  vydání  souhlasu  dle  ust. 

§ 12 odst. 2 OchrPřKrZ na pozemcích a stavbách, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu 

státu  mimo  vojenské  újezdy  v  souladu  s  ust.  §  79  odst.  3  písm.  t)  OchrPřKrz  (s  výjimkami 

stanovenými v ust. § 90 odst. 2 OchrPřKrZ /viz. níže/).

V souvislosti  s nástroji,  které fakticky vykonávají funkci doplňkových prostředků k obecné 

ochraně dřevin – krajinný ráz a VKP, je třeba upozornit na tu skutečnost, že uvedené instituty nelze 

aplikovat v přímé souvislosti se správou státních hranic334 a v přímé souvislosti se zajištěním obrany 

státu  nebo bezpečnosti  státu335(pro  úplnost  je  třeba  konstatovat,  že  aplikace  § 12  OchrPřKrZ - 

souhlas k činnosti, je vyloučena i v případě, pokud je jejich vydání nahrazeno postupem v řízení o 

vydání integrovaného povolení /tato skutečnost nemá na rozdíl od výše uvedených režimů vliv na 

rozsah a přísnost ochrany jednotlivých složek životního prostředí, ale cílem je ochrana životního 

prostředí jako celku). V uvedených případech platí specifická právní úprava, tedy konkrétně zákon 

č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů336 nebo zákon 

č. 312/2001 Sb., o státních hranicích a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění  

pozdějších  předpisů  (zákon  o  státních  hranicích).  Ani  v  těchto  extrémních  případech  však 

zákonodárce neponechává ochranu přírody ve smyslu předmětných nástrojů zcela bez povšimnutí, 

což je pochopitelné, s ohledem na biologickou diverzitu, která je zejména pro území vojenských 

újezdů  charakteristická.  Neurčitý  právní  pojem  "nezbytně  nutné  míry  ochrany"  nicméně 

zákonodárce blíže nespecifikuje. Za určitý problém lze označit tu skutečnost, že porušení ust. § 90 

odst.  12 OchrPřKrZ  -  tedy překročení  "nezbytně  nutné míry"  v souvislosti  se  správou státních 

hranic u institutu krajinného rázu a VKP je nepostižitelné, což je v jistém ohledu nekoncepční a 

nepochopitelné, jestliže zákonodárce obdobně výjimečný režim - přímé souvislosti se zajištěním 

obrany  státu  nebo  bezpečnosti  státu,  umožňuje  sankcionovat,  s  tím,  že  příslušná  skutková 

podstata /§ 88 odst. 2 písm. m) OchrPřKrZ/ je systematicky zařazena pod skutkové podstaty s vyšší  

obecnou nebezpečností.

334Viz. § 90 odst. 12 OchrPřKrZ.
335Viz. § 90 odst. 2 OchrPřKrZ.
336 V souvislosti s územním vymezením zakotveném v ust. § 90 odst. 2 OchrPřKrZ srovnej viz ust. § 2 odst. 1 ve 

spojení s § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
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6.9. Ostatní nástroje obecné ochrany dřevin 

Hned na úvod této kapitoly chci upozornit na tu skutečnost, že cílem této "sběrné, zbytkové 

skupiny nástrojů" (s ohledem na její označení) není analýza všech v úvahu přicházejících nástrojů 

ochrany.  Výše naznačená analýza  není  ani  možná,  s  ohledem na značnou rozmanitost  nástrojů 

ochrany, ale i možnou nepřímou, zprostředkovanou účinnost některých nástrojů (typicky nástroje, 

jejichž prioritou není ochrana dřevin, ale jiné složky životního prostředí). Z toho důvodu se hodlám 

zabývat pouze těmi nástroji, které považuji za důležité - v jistém smyslu nepostradatelné a často v 

praxi aplikované. 

6.9.1. Omezení a zákaz činnosti

Osobně se domnívám, že se jedná o jeden z nejsilnějších nástrojů ochrany životního prostředí, 

včetně  ochrany  dřevin.  Jeho  postavení  -  v  rámci  ostatních  nástrojů  ochrany,  lze  označit  za 

subsidiární. Aplikace je typická v takových situacích, kdy selhávají jiné nástroje ochrany.337 Tento 

nástroj nelze chápat jako běžnou alternativu jiných nástrojů ochrany, s ohledem na jeho poměrně 

značné  nebezpečí  ingerence  do  základních  práv  -  typicky  práva  vlastnického.  Vedle  práv 

vlastnických se samozřejmě uvedený institut - následkem té skutečnosti, že v jistém smyslu může 

zasahovat  do pravomocného rozhodnutí  (sistovat  jej  v  tom smyslu,  že  nemůže dojít  k  faktické 

realizaci  obsahu  rozhodnutí),  často  střetává  s  problémem ochrany práv  nabytých  v  dobré  víře 

(typicky v souvislosti  s  omezením, resp.  zákazem dalších investičních záměrů,  prováděných na 

základě nezákonného rozhodnutí). 

Řízení o zákazu a omezení činnosti je řízením zahajovaným z úřední povinnosti, což vyplývá 

ze samotné povahy tohoto řízení, ale i judikatury soudů.338 Z pohledu příslušnosti orgánů ochrany 

přírody  lze  tento  institut  označit  za  jeden  z  nejuniverzálnějších  ochranných  nástrojů,339 což 

337V souvislosti s ochranou dřevin lze za nejtypičtější situaci označit případy, kdy ČIŽP, popř. jiný zákonem oprávněný 
orgán ochrany přírody zastavuje kácení, které je prováděno na základě pravomocného povolení, které má povahu 
nezákonného  individuálního  správního  aktu  (záměrně  nehovořím  z  důvodů  procesního  zjednodušení  o 
vykonatelném rozhodnutí,  protože  u  výše  uvedeného příkladu  bude rozhodnutí  vykonatelné  ve  většině  případů 
marným  uplynutím  lhůty  pro  odvolání,  resp.  lhůtou  pozdější).  Z  právního  pohledu  je  třeba  upozornit  na  tu 
skutečnost, že rozhodnutím o zastavení, popř. omezení nedochází ke zrušení nezákonného rozhodnutí, ale pouze k 
jeho  sistaci  (pozastavení).  Zrušit  nezákonné  rozhodnutí,  které  nabylo  právní  moci,  lze  pouze  prostřednictvím 
mimořádných opravných prostředků (tedy typicky v rámci přezkumného řízení, popř. tzv. zkráceného přezkumného 
řízení). 

338Viz. sp.zn. II. ÚS 142/02 ze dne 28. 5. 2002.
339V rozsahu své působnosti jsou oprávněni k vydání rozhodnutí o omezení a zákazu činnosti OÚ ORP (viz. § 77 odst.  
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podtrhuje  jeho  výrazně  preventivní  charakter.340 Účelem ust.  §  66  OhrPřKrZ341 je  předcházení 

negativním  důsledkům,  postačí  tedy  možnost ohrožení,  což  vyplývá  z  dikce  zákona,  ale  i  z 

dosavadní interpretace tohoto ust. NSS.342

Z dikce ust. § 66 OchrPřKrZ lze jednoznačně dovozovat, že nejen samotný institut omezení a 

zákazu činnosti je subsidiárním nástrojem ochrany, ale i stanovení zákazu činnosti je ve vztahu k 

omezení činnosti v poměru subsidiárním. Jinak řečeno příslušný orgán ochrany přírody a krajiny 

může rozhodnout o zákazu činnosti pouze a jedině za předpokladu, že nelze aplikovat nejen jiný 

vhodný nástroj ochrany, ale ani rozhodnout o omezení činnosti a samozřejmě se s uvedenou "dvojí 

subsidiaritou"  náležitě  vypořádat  v  rámci  svého  rozhodnutí  o  zákazu  činnosti.  Problémem,  v 

souvislosti s rozhodnutími omezující povahy, je skutečnost, že obligatorní náležitostí rozhodnutí 

jsou podmínky (conditio) omezující povahy. Z povahy věci, ale v podstatě i ze základních zásad, 

včetně zásady zákonnosti (legality), je samozřejmé, že orgán ochrany přírody vydávající rozhodnutí 

nemůže stanovit něco, co přísluší ze zákona jinému orgánu. Nicméně se domnívám, že nelze z této 

skutečnosti dovozovat, že v těchto případech nemůže stanovit nic, a tedy nezbývá jiná alternativa, 

než rozhodnout o zákazu činnosti (uvedený restriktivní výklad lze aplikovat v případě, kdy nehrozí 

ingerence do subjektivních práv, ale ne v případě, kdy de facto dochází ke konfliktu základních práv 

se  zásadou  legality).  Z  tohoto  pohledu  souhlasím  s  názorem  možnosti,  resp.  nutnosti  vhodně 

formulovaných omezujících podmínek.343

1 písm n) OchrPřKrZ), KÚ (viz. § 77a odst. 4 písm. s) OchrPřKrZ), správy NP a CHKO, ČIŽP (viz. § 80 odst. 1  
OchrPřKrZ), popř. újezdní úřad (viz. § 78a odst. 1 OchrPřKrZ). Univerzálnost ust. § 66 OchrPřKrZ se projevuje 
nejmarkantněji na územích mimo ZCHÚ a jejich OP a mimo vojenské újezdy a objekty důležité pro obranu státu, 
kde jsou zároveň kompetentní k vydání předmětného rozhodnutí ČIŽP, OÚ ORP a KÚ. Lze tedy hovořit v této 
souvislosti o "trojí ochraně" na vymezených územích. 

340Srovnej též vyloučení suspenzivního účinku (viz. § 90 odst. 1 OchrPřKrZ).
341Je třeba upozornit na tu skutečnost, že zákon upravuje problematiku omezení a zákazu činnosti nejen v ust. § 66  

OchrPřKrZ,  ale  i  v  ust.  §  80 odst.  2  OchrPřKrZ,  které  je  však fakticky neaplikovatelným, s  ohledem na  jeho 
imperfektní charakter (deficit adekvátní skutkové podstaty).

342Viz. rozsudek NSS, č. j. 7 A 28/2000 – 47 ze dne 23. 7. 2003.
343Více viz. Jelínková J. – Omezení a zákaz činnosti in Ochrana přírody 2/2008, str. 12 – 16.
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6.9.2. Přechodně chráněná plocha a přírodní park

Vedle typických obecných prostředků ochrany přírody a krajiny, které ve své podstatě zpřísňují 

obecnou ochranu dřevin (VKP, krajinný ráz),  lze v krátkosti  zmínit  ještě některé další  instituty, 

systematicky zařazené jako obecné nástroje, které v některých případech ingerují do problematiky 

obecné ochrany dřevin. S ohledem na tu skutečnost, že jejich využití v praxi - v porovnání s výše 

uvedenými prostředky, je zanedbatelné, je pozornost jim věnovaná pouze okrajová.

Přechodně chráněnou plochu lze charakterizovat jako dočasně zřízenou ochranu pro určité 

území.344 Jedná se o institut, který je typicky zřizován z důvodů ochrany druhové v souvislosti s 

migrací těchto druhů (zákonodárce předvídá některé další důvody jako např. studijní nebo vědecké). 

Z  výše  uvedených  důvodů  lze  tedy  dovozovat,  že  analogicky  s  institutem VKP může  institut 

přechodně chráněné plochy chránit  dřeviny primárně,  jako hlavní  cíl  (ochrana dřevin z důvodu 

např.  migrace  ptáků345)  nebo  sekundárně  (prioritou  je  ochrana  chráněných  rostlin  s  jejich 

prostředím,  tedy  i  dřevinami).  Přechodně  chráněná  plocha  se  vyhlašuje  formou  správního 

rozhodnutí.346 Obligatorní  náležitostí  výroku  je  specifikace  území  a  způsob  omezení  určitých 

činností na určitou dobu.

Jako jistý hybrid mezi zvláštní  ochranou přírody a krajiny a obecnou ochranou lze označit 

přírodní park. V souvislosti s přírodními parky lze hovořit o zvláštní ochraně nižšího stupně než 

jaký mají  ZCHÚ. Jako přírodní parky se vyhlašují území s hodnotnou krajinou, která nesplňují 

kritéria pro vyhlášení ZCHÚ.347 Ohledně rozsahu ochrany přírodního parku, resp. jeho statusového 

postavení jako "nárazníkového" nástroje ochrany, stojí za zmínku stanovisko ŽP, podle kterého je 

třeba uplatňovat ust. § 12 odst. 2 zákona OchrPřKrZ - ve smyslu rozhodnutí o zásahu do krajinného 

rázu i v případech, kdy se jedná o "menší míru narušení krajinného rázu", t. j. v případech, kdy 

uvedená míra narušení krajinného rázu neměla za následek nesouhlas orgánu ochrany přírody ve 

vztahu ke krajině, která není součástí přírodního parku ani není zvláště chráněna.348

344Viz. § 13 OchrPřKrZ.
345Prioritní ochrana ptáků je zakotvena v § 5a OchrPřKrZ.
346Kompetentním správním orgánem pro vydání rozhodnutí je na základě zbytkové působnosti v souladu s ust. § 77 

odst. 3 OchrPřKrZ OÚ ORP.
347Viz. Prchalová J. - Zákon o ochraně přírody a krajiny a natura 2000, 2 aktualizované a rozšířené vydání k 1. 3. 2010, 

Linde Praha akciová společnost, 2010, str. 69.
348Viz. Kolektiv odboru řízení státní správy č. j. 52711/ENV/10, 1020/420/10 – Judikatura v právu životního prostředí  

2009, Praha 2010, str. 47.
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Přírodní park se zřizuje nařízením kraje se stanovením omezení využití předmětného území.349 

Vzhledem k té skutečnosti, že přírodními parky se bez dalšího staly tzv. klidové oblasti,350 jejichž 

předmět  ochrany  byl  diametrálně  odlišný351 od  současné  koncepce,  lze  konstatovat,  že  úroveň 

ochrany mezi jednotlivými přírodními parky je velice rozdílná.

349Viz. § 77a odst. 2 OchrPřKrZ.
350Viz. § 90 odst. 10 OchrPřKrZ.
351Klidové  oblasti  byly  zřizovány okresními  národními  výbory  pouze  za  účelem  negativních  vlivů  na  rekreační 

využívání těchto oblastí.
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7. Zvláštní ochrana dřevin 

V souvislosti  s  touto ochranou je  hned na počátku třeba upozornit  na tu  skutečnost,  že  se 

nejedná  o  diferenciaci  rozsahu  ochrany  dřevin  plně  v  souladu  s  dikcí  zákona  (srovnej  viz. 

ust.  §  7  odst.  1  OchrPřKrZ),  která  za přísnější  ochranu považuje instituty památných stromů a 

zvláště chráněných dřevin, ale je třeba ochranu dřevin hodnotit z celkové koncepce OchrPřKrZ, a 

tedy  za  přísnější  ochranu  považovat  i  ochranu  dřevin,  které  se  rozkládají  na  území,  které 

zákonodárce  považuje  za  natolik  významné  nebo  jedinečné,  že  podléhají  jako  územní  celek 

přísnější  ochraně,352 popř.  se  jedná  o  chráněná území  evropského významu společně  vytvářená 

členskými státy EU.353 Z  tohoto  pohledu lze  zvláštní  ochranu,  s  ohledem na  primární  předmět 

ochrany, rozdělovat na ochranu:

1) druhovou, kterou lze dále členit na

α)  Ochranu zvláště chráněných rostlin -  Viz. § 48 a násl. OchrPřKrZ a některé zvláštní 

zákony jako např. zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně 

žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a 

doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny nebo zákon č. 

100/2004 Sb.,  o  ochraně druhů volně žijících živočichů a  planě rostoucích rostlin  regulováním 

obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o 

obchodování s ohroženými druhy).

β)  Památné stromy – Zákonodárce ochranu památných stromů systematicky přiřazuje k 

ochraně  druhové  (viz.  část  pátá  OchrPřKrZ –  Památné  stromy,  zvláště  chráněné  druhy rostlin, 

živočichů a nerostů), i když předmětem ochrany jsou konkrétní jedinci, popř. skupina jedinců. Z 

teoretického pohledu lze tedy uvedený institut považovat za přechodovou fázi mezi druhovou a 

územní ochranou.

2) zvláštní územní ochrana – Zvláštní územní ochrana spočívá ve zvýšené ochraně přírody a 

krajiny na vybraných územích ( viz. § 14 a násl. OchrPřKrZ a § 45a a násl. OchrPřKrZ).

352Viz. § 14 a násl. OchrPřKrZ.
353Viz. § 45a a násl. OchrPřKrZ.
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7.1. Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin 

Úvodem  této  části  bych  chtěl  upozornit  prioritně  na  tu  skutečnost,  že  ochrana  zvláště 

chráněných druhů rostlin  podléhá poměrně  intenzivní  ingerenci  práva  ES,  popř.  mezinárodního 

práva, a proto můj hlavní účel – snaha o odstranění nedostatků, s ohledem na deficit "právních 

obranných mechanismů" mezinárodního původu, se v souvislosti s předmětnou materií  poněkud 

míjí účinkem. Výše uvedenou skutečnost zohledňuji - i v souvislosti s rozsahem rigorozní práce tím 

způsobem, že se předmětnou materií zabývám stručněji, nicméně významná nebo z jiného důvodu 

relevantní ustanovení, která se bezprostředně dotýkají ochrany dřevin, ponechávám nadále bližšímu 

analytickému zkoumání.

Základní rozdíl mezi obecnou ochranou a zvláštní druhovou ochranou spočívá v té skutečnosti, 

že předmětem obecné ochrany jsou všechny druhy rostlin bez rozdílu, zatímco zvláštní druhová 

ochrana se týká pouze a jedině vybraných rostlinných druhů. V souladu s výše uvedeným obecným 

atributem předmětné  ochrany zákonodárce  v  ust.  §  48 odst.  1  OchrPřKrZ vymezuje relevantní 

důvody - kritéria, jejichž existence umožňuje vyhlášení rostlin za zvláště chráněné (a tedy i dřevin 

ve  formě  stromů  i  keřů).  V této  souvislosti  stojí  za  povšimnutí  ta  skutečnost,  že  relevantním 

kritériem nemusí být nutně a jedině biologické hledisko, ale i "kulturní hodnota" tohoto druhu,354 

tedy jistá analogie s institutem památných stromů, u nichž je biologické hledisko pouze jedno z 

mnoha jiných rozhodných důvodů pro přiznání jeho statutu. Na základě uvedených kritérií MŽP 

vyhlásilo ZCHD, které jsou diferencované do tří kategorií podle stupně jejich ohrožení a vzácnosti:

      1) Kriticky ohrožené druhy355

2) Silně ohrožené druhy356

3) Ohrožené druhy

Seznam ZCHD rostlin, včetně jejich rozdělení do uvedených tří kategorií, obsahuje příloha č. II 

vyhlášky MŽP č.  395/1992  Sb.  (při  vyhlašování  druhů  rostlin  za  zvláště  chráněné  se  vychází 

nejenom z vnitrostátních odborných analýz a monitoringů, ale též z požadavků ES, konkrétně např. 

354Viz. § 48 odst. 1 OchrPřKrZ –  Druhy rostlin a živočichů, které jsou ohrožené nebo vzácné, vědecky či  kulturně 
velmi významné, lze vyhlásit za zvláště chráněné.

355Z dřevin se jedná např. o jeřáb krkonošský (Sorbus sudetica) jako reprezentant stromů a mandloň nízká (Amygdalus  
nana) jako příklad keře.

356Např. tis červený (Taxus baccata) nebo z keřů např. bříza zakrslá (Betula nana).
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z  tzv.  ptačí357 a  habitatové  směrnice358,  popř.  z  mezinárodních  smluv359).  Přestože  zákonodárce 

diferencuje druhy podle stupně ohrožení  a vzácnosti  na tři  skupiny,  osobně se domnívám, že s 

ohledem na jednotlivá ochranná ustanovení by plně postačovalo rozdělení ZCHD pouze do dvou 

kategorií.  Důvodem této  úvahy je  ta  skutečnost,  že  zákonodárce  z  hlediska  rozsahu ochrany v 

podstatě nerozlišuje kriticky ohrožené druhy a silně ohrožené druhy.

Na rozdíl  od  obecné ochrany rostlin  je  předmětem zvláštní  ochrany každý jedinec  daného 

druhu,  včetně  mrtvých  jedinců  a  jeho  částí,  popř.  výrobků  z  něho  vyrobených360.  Ust.  §  49 

OchrPřKrZ obsahuje základní  ochranné podmínky pro ZCHD rostlin.  Ve vztahu k dřevinám je 

důležité si uvědomit, že zákonodárce nechrání pouze konkrétního jedince, ale i jeho biotop, tedy 

soubor  veškerých  neživých  a  živých  činitelů,  které  ve  vzájemném  působení  vytvářejí  vhodné 

životní prostředí pro konkrétního chráněného jedince.361 V souvislosti s územním rozsahem ZCHD 

rostlin stojí jistě za zmínku ta skutečnost, že došlo zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny,  ve znění zákona č. 349/2009 Sb., ke značnému posílení ochrany na územích sloužících 

zájmům obrany státu362. 

Výjimky ze základních ochranných podmínek lze rozdělit na zákonné a výjimky udělené na 

základě individuálního správního aktu, popř. aktem  sui generis – opatřením obecné povahy.363 V 

souvislosti  s  dřevinami  -  zejména  v  případě  keřů  se  domnívám,  že  ze  zákonných  výjimek, 

zakotvených v ust. § 49 odst. 2 OchrPřKrZ, bude poměrně častým případem situace, kdy dochází k 

pěstování zvláště chráněných keřů v kulturách, získaných povoleným způsobem.364 Výjimka růstu 

uvnitř  jiných  kultur,  která  je  zajímavá  z  důvodu  zvýšené  ochrany  v  případě  kriticky  a  silně 

ohrožených druhů (v podstatě jediná diferenciace ohledně rozsahu ochrany ZCHD s výjimkou ust. § 

299 odst. 1 a 2 TrestZ), bude v případě dřevin aplikovatelná pouze v naprosto ojedinělých situacích. 

357Směrnice Rady 79/409/EHS z 2. dubna 1979, o ochraně volně žijících ptáků ("směrnice o ptácích").
358Směrnice Rady 92/43 EHS z  21. května 1992, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin ("směrnice o stanovištích").
359Z tohoto pohledu vázanosti stavu stupně ohrožení a vzácnosti nejenom na území ČR, ale i na území ES, se zvláště 

chráněnou rostlinou může hypoteticky stát i rostlina, kterou není nutno - s ohledem na její rozsah rozšíření na území  
ČR, chránit. 

360Viz. § 48 odst. 4 OchrPřKrZ.
361Srovnej viz. § 3 písm. i) OchrPřKrZ ve spojení s § 15 odst. 1 vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb.
362Aplikovatelnost ust. § 49 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 167/2008 

Sb. byla vyloučena v souladu s ust. § 90 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
zákona  č.  167/2008  Sb.  na  územích  sloužících  zájmům  obrany  státu.  V  těchto  případech  nesmělo  případné 
poškození zvláště chráněných druhů překročit nezbytně nutnou míru.

363Viz. § 171 a násl. SprŘ.
364K  pojmu  kultura  (zejména  v  souvislosti  s  ochranou  zvláště  chráněných  keřů  jako  okrasných  rostlin  úmyslně 

vysázených,  cíleně pěstovaných pro užitek nebo okrasu) viz.  např.  Miko L.,  Borovičková H.  a  kol.  -  Zákon o 
ochraně přírody a krajiny, 2 vydání, C.H.Beck, 2007, str. 236.
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V případě  importní  výjimky zakotvené  v  ust.  §  49  odst.  2  písm.  c)  OchrPřKrZ je  obligatorní 

náležitostí  nejenom  splnění  podmínky  zakotvené  v  uvedeném  ustanovení  –  rostliny  nejsou 

předmětem ochrany podle mezinárodních úmluv, ale i splnění povinnosti prokázání původu rostliny 

v souladu s ust. § 54 OchrPřkrZ.

Vedle výjimek z podmínek ochrany ZCHD rostlin  ex lege  zákonodárce předpokládá udělení 

výjimek  prostřednictvím  individuálního  správního  aktu,365 tedy  pouze  pro  ad  hoc případy  (s 

respektováním  zásady  materiální  rovnosti),  kdy  jiný  veřejný  zájem366 výrazně  převažuje  nad 

zájmem ochrany přírody. Na rozdíl od výjimek z podmínek stanovených pro ochranu památných 

stromů  se  jedná  o  taxativně  vyjmenovaný  výčet,  navíc  aplikovatelný  pouze  za  podmínek 

stanovených v ust. § 56 odst. 1 OchrPřKrZ. V souvislosti s udělováním předmětných výjimek je 

třeba upozornit na tu skutečnost, že na udělení výjimky není právní nárok, tedy i za splnění všech 

zákonem stanovených podmínek není povinností příslušného orgánu ochrany přírody rozhodnout o 

udělení výjimky.

Ochrana ZCHD rostlin předpokládá i poměrně specifické instituty, které se u obecné ochrany 

nevyskytují, což je dáno eminentním zájmem zákonodárce na jejich ochraně. Jako příklad lze uvést 

transfer chráněných druhů rostlin dle ust. § 52 OchrPřKrZ /s ohledem na způsob manipulace 

chráněného druhu je třeba v souvislosti s tímto nástrojem hovořit též o speciální výjimce ze zákazů 

ZCHD rostlin v souladu s ust. § 56 odst. 2 písm. a) OchrPřKrZ/. V ust. § 56 odst. 1 OchrPřKrZ sice 

zákonodárce  hovoří  o  transferu  jako  subsidiárním  ochranném  nástroji  pouze  v  případě  druhů 

chráněných  podle  ES,  nicméně  osobně  se  domnívám,  že  subsidiaritu  transferu  -  ve  smyslu 

365Na územích s výjimkou vojenských újezdů, pozemků a staveb, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu 
státu, NP, CHKO, NPR, NPP a jejich OP jsou příslušní k vydání výjimky KÚ v souladu s ust. § 77a odst. 5 písm. h) 
OchrPřKrZ. Na územích NP, CHKO, NPR, NPP a jejich OP mimo vojenské újezdy a objekty důležité pro obranu 
státu jsou příslušnými orgány k vydání výjimky správy NP, resp. správy CHKO v souladu s ust.  § 78 odst.  1  
OchrPřKrZ a na území vojenských újezdů újezdní úřady v souladu s ust. § 78a odst. 1 OchrPřKrZ. Kompetence 
MŽP je dána v případě udílení výjimek na pozemcích a stavbách, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu 
státu v souladu s ust. § 79 odst. 3 písm. t) OchrPřKrZ.

366O veřejný zájem se nemůže jednat v případě, kdy jde o zájem individuální nebo zájem úzké skupiny subjektů. Z  
povahy věci lze dovozovat, že zájem je zájmem veřejným, jestliže je zájmem celé nebo podstatné části společnosti a 
směřuje k všeobecnému blahu. V  ad hoc případech by měl být zjišťován v průběhu správního řízení na základě 
poměřování nejrůznějších partikulárních zájmů, po zvážení všech rozporů a připomínek. Z odůvodnění správního 
rozhodnutí pak musí zřetelně vyplynout, proč veřejný zájem převážil nad řadou jiných partikulárních zájmů (viz. Pl.  
ÚS 24/04 ze dne 28. 6. 2005). Domnívám se, že pro správní řízení, dotýkající se ochrany ZCHD (včetně dřevin), je 
naprosto typická existence několika proti sobě stojících veřejných zájmů. Samozřejmě, že souhlasím s názorem, že  
prioritním  cílem správního  orgánu  je  rozhodnout  takovým  způsobem,  aby  došlo  pokud  možno  k  harmonizaci 
veřejných  zájmů,  resp.  rozhodnutí,  kterým  by  nedošlo  k  popření  některého  veřejného  zájmu  na  úkor  jiného. 
Nicméně se domnívám, že v poměrně mnoha případech, i přes existenci mechanismů, které by měly usnadňovat 
řešení  konfliktů mezi veřejnými zájmy (viz.  např.  § 149 SprŘ),  je  třeba - s  ohledem na specifičnost  životního 
prostředí,   volit  "silové řešení",  tedy volit  veřejný zájem na ochraně  zvláště  chráněných druhů na úkor  jiného 
veřejného zájmu, který nedosahuje intenzity "výrazného převážení" (srovnej viz. Vedral J. - Správní řád. Komentář, 
Praha 2006, BOVA POLYGON, str. 69.
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nemožnosti  použití  jiných  ochranných  nástrojů,  lze  dovozovat  nejen  z  dikce  ust.  §  15  odst.  6 

vyhlášky č. 395/1992 Sb.367,  ale i ze samotné povahy ochranného nástroje,  který je třeba nutně 

chápat, i za splnění zákonodárcem stanovených podmínek (udělení výjimky v souladu s ust. § 56 

OchrPřKrZ a písemná dokumentace o provedeném transferu), jako  značně rizikový - ve smyslu 

záchrany  transferovaných  rostlin.  V případě,  kdy dochází  k  realizaci  předmětného  institutu,  je 

vyloučena aplikovatelnost jakéhokoliv jiného nástroje -  tedy mimo jiné ani tak silný a univerzální 

subsidiární nástroj jako je ust. § 66 OchrPřKrZ – omezení a zákaz činnosti, tedy ust., které může z 

titulu  svého  postavení  dokonce  sistovat  pravomocné  rozhodnutí  -   typicky  povolení.  Přestože 

zákonodárce  umožňuje  za  podmínek  stanovených  zákonem  provedení  transferu  v  kterémkoliv 

vývojovém  stadiu  transferované  rostliny,  osobně  se  domnívám  -  s  ohledem  na  povahu  a 

fyziologické vlastnosti dřevin, že ve většině případů bude možná a fakticky proveditelná realizace 

transferu v případě dřevin pouze do určitého věku.

Za  velice  specifický  nástroj  ochrany lze  označit  i  institut  odebrání  nedovoleně  držených 

jedinců zvláště chráněných druhů. který je ve své podstatě zvláštním druhem opatření k nápravě 

v  souvislosti  s  ochranou  zvláště  chráněných  druhů.  Je  samozřejmé,  že  uvedený  institut  bude 

využíván zejména v případech odebrání zvláště chráněných živočichů, nicméně nelze vyloučit ani 

situace, kdy dojde k odebrání zvláště chráněných druhů rostlin (dřevin).368 Vlastníkem odebraného 

jedince se stává stát, který rozhoduje, jak s ním dále naložit.

7.2. Územní ochrana dřevin

Hned na úvod této kapitoly je  třeba upozornit  na tu  skutečnost,  že  zákonodárce  expressis  

verbis nehovoří o územní ochraně dřevin jako režimu přísnějším k režimu obecné ochrany dřevin 

zakotvené v ust. § 7 až 9 OchrPřKrZ. Nicméně je nutné věnovat se i tomuto druhu ochrany - s 

ohledem na jeho přímou souvislost s ochranou dřevin, která má za následek de facto režim přísnější 

a důslednější právní ochrany dřevin na níže uvedených územích.OchrPřKrZ rozlišuje šest kategorií 

ZCHÚ – národní parky (NP), chráněné krajinné oblasti (CHKO), národní přírodní rezervace (NPR), 

přírodní rezervace (PR), národní přírodní památky (NPP) a přírodní památky (PP), přičemž pro 

367Viz. § 15 odst. 6 vyhlášky č. 395/1992 Sb. - V případě neodvratného zásahu do prostředí či bezprostředního okolí  
zvláště chráněného druhu.....

368Pro úplnost je třeba konstatovat, že úprava zakotvená v ust. § 89 OchrPřKrZ bude ve většině případů aplikovatelná  
pouze na jedince, kteří nepodléhají ochraně CITES (Úmluvě o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy fauny a 
flóry), s ohledem na existenci speciálního zákona ve vztahu k ust. § 89 OchrPřKrZ– ObchOhrDrZ, který se aplikuje 
na druhy, kteří podléhají ochraně CITES.
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jednotlivé kategorie je stanoven odlišný rozsah ochrany. Pro posouzení intenzity ochrany zkoumané 

materie je právně relevantní - s ohledem na deficit speciální ochrany dřevin na ZCHÚ, vycházet z 

ochranných  podmínek,  stanovených  pro  jednotlivé  kategorie  ZCHÚ.  OchrPřKrZ  a  podzákonné 

právní  předpisy stanoví pro  každou  kategorii  ZCHÚ  základní a  bližší  ochranné podmínky 

(specifickým případem je NP, kde mohou být kromě základních a bližších ochranných podmínek 

stanoveny ještě  další  omezující  podmínky v  návštěvním řádu,  který  vydává  opatřením obecné 

povahy správa NP).

Základní ochranné podmínky jsou společné pro všechna území chráněná v dané kategorii. V 

podstatě se jedná o systém relativních zákazů určitých činností stanovených zákonem. Za jistých 

podmínek lze z nich udělit výjimku369. Bližší ochranné podmínky se vztahují na činnosti a zásahy, 

které mohou být  provedeny jen s  předchozím souhlasem orgánů ochrany přírody.  Výčet těchto 

činností obsahují jednotlivé obecně závazné právní předpisy, kterými se jednotlivá chráněná území 

zřizují.

Odlišný právní režim mezi obecnou ochranou dřevin a ochranou na ZCHÚ nevzniká pouze z 

titulu existujících jednotlivých ochranných podmínek ZCHÚ, ale i s ohledem na působnost orgánů 

ochrany přírody. Zákonodárce respektuje postavení ZCHÚ ve smyslu jejich nenahraditelnosti, a tím 

i nutné přísnější péče a ochrany, a proto svěřuje kompetence na předmětných územích zejména 

specializovanému orgánu ochrany přírody – správám CHKO a NP,  případně orgánům ochrany 

přírody,  u  nichž  presumuje  jejich  odbornost.  Z  dikce  jednotlivých  ustanovení  OchrPřKrZ  lze 

jednoznačně dovozovat, že zákonodárce ZCHÚ diferencuje ve smyslu míry jejich ochrany (s jistou 

modifikací  prostřednictvím bližších ochranných podmínek).  Tato  diferenciace se projevuje i  na 

kompetencích  jednotlivých  orgánů  ochrany  přírody.  Území  přírodovědecky  či  esteticky 

369V případě zákazu činností stanovených v základních ochranných podmínkách jednotlivých kategorií ZCHÚ může 
podle ust. § 43 OchrPřKrZ příslušný orgán ochrany přírody rozhodnout o výjimkách ze základních ochranných 
podmínek,  a  to  ve správním řízení  formou rozhodnutí.  Podmínkou je,  že v daném případě jiný veřejný zájem  
(výrazně) převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo jde o vydání výjimky v zájmu ochrany přírody, příp. tehdy,  
pokud  povolovací  činnost  významně  neovlivní  zachování  stavu  předmětné  ochrany  ZCHÚ.  Poměrně  značné 
pochybnosti v souvislosti s udělováním výjimek vzbuzuje zavedení de facto dvojího režimu udělování výjimek, aniž 
by zákonodárce jednoznačně specifikoval dělící kritéria těchto dvou režimů. Zákonodárce diferencuje jednotlivé 
právní režimy pouze na základě neurčitých právních pojmů, které blíže nespecifikuje.  Tato nedokonalost (vedle 
některých dalších nedostatků srovnej viz. Damohorský M. - Právo životního prostředí, 3 vydání, 2010, C. H. BECK, 
str. 373 – 374) je o to závažnější, že o výjimkách v rámci rozdílných režimů rozhodují diametrálně odlišné orgány.  
Podle pozitivní právní úpravy je pro určení příslušného orgánu podstatná existence či neexistence veřejného zájmu 
výrazně převažujícího nad zájmem ochrany přírody. Pokud se v konkrétním případě jedná o výrazně převažující 
veřejný zájem, o výjimce je kompetentní rozhodovat MŽP na základě vydaného usnesení vlády (tzv. velká výjimka). 
Nejedná – li se o výrazně převažující zájem, rozhodují ostatní orgány ochrany přírody (KÚ, správy, újezdní úřady).  
Ohledně možné bližší interpretace uvedených neurčitých právních pojmů, se kterou v zásadě souhlasím blíže viz.  
Šmídová L. – Výjimky ze základní ochrany zvláště chráněných území in Ochrana přírody 3/2010, str. 16 – 17.
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nejhodnotnější  a z pohledu územního nejrozsáhlejší  – NP, CHKO, NPR, NPP a jejich OP jsou 

svěřena prioritně správám NP a CHKO, nejde – li o vojenské újezdy. Tato priorita je zajištěna tzv. 

zbytkovou působností zakotvenou v ust. § 78 odst. 1 OchrPřKrZ, které stanoví, že kompetence 

správ na předmětných územích je dána vždy, s výjimkou případů expressis verbis zakotvených v 

OchrPřKrZ370. Území méně hodnotná, resp. menšího územního rozsahu – PR a PP a jejich OP jsou 

zbytkovou působností svěřeny KÚ v souladu s ust.  § 77a odst. 3 OchrPřKrZ KÚ (ohledně tzv.  

velkých výjimek viz. poznámka pod čarou č. 369).

Je  celkem pochopitelné,  že  zákonodárce  spatřuje  obecně  větší  nebezpečnost  protiprávního 

jednání na územích hodných zvláštní ochrany, než na územích obecných. Územní ochrana je tedy 

diferencovaná  -  ve  srovnání  s  obecnou  ochranou,  i  prostřednictvím  sankčních  ustanovení  – 

konkrétně prostřednictvím ust. § 87 odst. 4 OchrPřKrZ, kde zákonodárce umožňuje uložit pokutu 

až dvojnásobnou za přestupky na ZCHÚ, nikoliv však na jakémkoliv předmětu ochrany, ale na 

předmětech ochrany zákonodárcem taxativně  stanovených.  Za nekoncepční  považuji  na druhou 

stranu  tu  skutečnost,  že  stejné,  případně  analogické  ustanovení  zákonodárce  nepředpokládá  v 

případě  stejného  protiprávního  jednání  spáchaného  právnickou  osobou  a  fyzickou  osobou  v 

souvislosti s její podnikatelskou činností na ZCHÚ (více viz. 8.2.1. Odpovědnost za přestupky, str. 

123).

7.3. Památné stromy

OchrPřKrZ předpokládá  v  případě  stromů vedle  "standardních  nástrojů  zvláštní  ochrany"  - 

druhové  a  územní  ochrany  nástroj  sui  generis.  Jeho  specifičnost  dovozuji  z  jeho  možné 

aplikovatelnosti pouze a jedině na stromy (analogický nástroj ochrany aplikovatelný na jiné rostliny 

nebo živočichy OchrPřKrZ nezná). Památné stromy371 jsou mimořádně významné stromy s důrazem 

na  jejich  individuální  vlastnosti, bez  ohledu  na  jejich  druhové  nebo  územní  hledisko,  popř. 

uvedená  hlediska  jsou  pouze  podpůrným  argumentem  (např.  v  případě  zvláště  cenných 

introdukovaných  dřevin).  Na  tomto  místě  je  nutné  zdůraznit,  že  zatím  nedošlo  ke  stanovení 

370Negativní vymezení kompetencí správ na předmětných územích viz. 9.5. Správy národních parků a chráněných 
krajinných oblastí., str. 144 – 145.

371Podle předchozí právní úpravy (podle zákona č.  40/1956 Sb., o státní ochraně přírody) byly významné stromy, 
event. jejich skupiny, předmětem ochrany v kategorii chráněných přírodních výtvorů nebo chráněných přírodních 
památek (srovnej viz. § 90 odst. 8 OchrPřKrZ).
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podrobnějších kritérií pro vyhlášení památného stromu372 (s ohledem na značnou variabilitu stromů 

se nedomnívám, že se jedná o mezeru v zákoně).

Památné stromy mohou být vyhlášeny typicky z následujících důvodů nebo jejich kombinací:

1) stromy mimořádného stáří

2) stromy mimořádného vzrůstu

3) stromy, které jsou krajinnými dominantami, popř. jiným způsobem přispívají ke krajinnému 

rázu

4) stromy upomínající na jistou historickou událost

5) stromy, které jsou doprovodným atributem významné kulturní památky

6) stromy charakteristické zvláštním habitusem

V případě zjištění nových, mimořádně významných stromů počítá právní úprava, zakotvená v 

ust.  §  46  odst.  1  OchrPřKrZ,  s  možností  jejich  vyhlášení  jako  památných  stromů  formou 

rozhodnutí373 s tím, že obligatorní fází před vydáním rozhodnutí je v souladu s ust. § 55 OchrPřKrZ 

projednání záměrů na vyhlášení s vlastníky stromů, a orgány dotčenými podle zvláštních právních 

předpisů. S ohledem na zákonodárcem předpokládaný přiměřený postup orgánu ochrany přírody 

zakotvený v ust. § 40 OchrPřKrZ, orgán ochrany přírody písemně oznámí vlastníkovi, příp. nájemci 

pozemku,  na kterém strom navržený k vyhlášení  roste  nebo vlastníkovi  či  nájemci  pozemků v 

navrženém ochranném pásmu tohoto stromu, záměr vyhlásit předmětný strom za památný, spolu s 

oznámením základních informací o předmětu řízení. Vedle výše uvedených subjektů jsou účastníky 

řízení  obec,  případně  občanské  sdružení  za  podmínek  stanovených  v  ust.  §  70  OchrPřKrZ. 

Zákonodárce  nepředpokládá  ze  strany  vlastníků,  obcí,  popř.  nájemců  pozemků,  na  kterých 

předmětné stromy rostou,  pouhou pasivní  akceptaci  této skutečnosti,  ale umožňují  jmenovaným 

subjektům aktivní jednání formou výhrad ve lhůtě stanovené zákonem374.

Nad rámec obecné ochrany dřevin375 zákonodárce zakazuje rušit památné stromy v přirozeném 

372OchrPřKrZ ani vyhláška č. 395/1992 Sb. nestanovuje žádné zvláštní, obligatorní charakteristiky, které má takový 
strom mít.

373Návrh na vyhlášení stromu, skupiny stromů nebo stromořadí za památné může orgánu ochrany přírody podat každý 
občan. Příslušným orgánem pro vydání rozhodnutí je pověřený obecní úřad s výjimkou ZCHÚ a jejich OP a mimo  
vojenské újezdy a objekty důležité pro obranu státu /viz. § 76 odst. 2 písm b) OchrPřKrZ/. Na území PR a PP a  
jejich OP mimo CHKO, NP a jejich OP, jakož i mimo vojenské újezdy a objekty důležité pro obranu státu jsou  
kompetentní  KÚ (viz.  §  77a odst.  3 OchrPřKrZ).  V NP,  CHKO, včetně všech NPR a NPP a jejich OP mimo  
vojenské újezdy a objekty důležité pro obranu státu jsou kompetentní správy NP, resp. CHKO (viz. § 78 odst. 1  
OchrPřKrZ). Na území vojenských újezdů jsou kompetentní k vydání rozhodnutí újezdní úřady (viz. § 78a odst. 1 
OchrPřKrZ). Kompetence MŽP je dána v případě vyhlášení památného stromu na pozemcích a stavbách, které tvoří  
součást objektů důležitých pro obranu státu v souladu s ust. § 79 odst. 3 písm. t) OchrPřKrZ.

374Viz. § 40 odst. 3 OchrPřKrZ.
375Viz. § 7 odst. 1 OchrPřKrZ.
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vývoji. Ošetřování památného stromu je možné pouze se souhlasem orgánu, který je příslušný k 

vyhlášení tohoto stromu za památný376.  Zákonem stanovené povinnosti  platí  bez ohledu na jiné 

skutečnosti do doby, než dojde v souladu s ust. § 46 odst. 4 OchrPřKrZ ke zrušení jeho ochrany. 377 

Skutečnosti  jako  odumření  stromu  nebo  odpadnutí  důvodů,  pro  který  byl  strom vyhlášený  za 

památný, jsou irelevantní bez zrušení ochrany příslušným orgánem ochrany přírody, tedy orgánem, 

který rozhodl o vyhlášení stromu za památný378.

Z dikce zákona379lze dovozovat, že každý strom má tzv. ochranné pásmo, které v případě, že 

není stanoveno rozhodnutím, má náležitosti stanovené zákonem. Obecně lze konstatovat, že rozsah 

ochranného pásma by měl - po posouzení konkrétních podmínek, fakticky zajistit ochranu dřeviny. 

Vzhledem k té skutečnosti, že zákonné ochranné pásmo je ve vztahu k ochrannému pásmu, které 

stanovuje orgán ochrany přírody380 v subsidiárním postavení, tedy nastupuje teprve v případě, kdy 

individuální správní akt nebyl vydán, je možné rozhodnout o ochranném pásmu, které nedosahuje 

kritérií stanovených zákonodárcem pro případ zákonného ochranného pásma. V ochranném pásmu, 

bez ohledu na jeho druh, platí zákaz provádět zákonem stanovené škodlivé činnosti.

Zákonodárce  stanovuje  alternativu  k  vyhlášení  památného  stromu381 ve  formě subordinační 

veřejnoprávní smlouvy mezi vlastníkem a orgánem ochrany přírody.382 S ohledem na dikci ust § 39 

odst.  1 OchrPřKrZ (památný strom nemůže být jako kategorie EVL) se domnívám, že smluvní 

ochrana  není  aplikovatelná  na  všechny  stromy,  splňující  podmínky  pro  jejich  vyhlášení  jako 

památných stromů, ale pouze na stromy se soustředěnými přírodními hodnotami, stromy na území 

EVL, nebo na územích se soustředěnými přírodními hodnotami, kde jsou zastoupeny významné či 

376Viz. § 46 odst. 2 OchrPřKrZ. Je třeba upozornit na tu skutečnost, že zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a  
krajiny  ve znění zákona č. 349/2009 Sb. došlo k důrazu na formu ohledně povolení k ošetřování památných stromů. 
Na  rozdíl  od  dřívější  koncepce  zákonodárce  umožňuje  předmětné  povolení  činit  pouze  formou  rozhodnutí. 
Domnívám se, že sice dochází na jedné straně k důslednější ochraně památných stromů, na druhé straně má tato 
změna zákona za následek prodloužení povolovacího procesu, které může být v některých povolovacích řízeních, 
kde je nutná rychlá péče, značným problémem.

377Ochranu lze zrušit pouze a jedině z důvodů, pro který lze udělit výjimku, tedy při existenci jiného veřejného zájmu, 
který výrazně přesahuje nad zájmem ochrany památného stromu ve smyslu jeho právního statutu (k pojmu veřejný 
zájem viz. 7.1. Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin, str. 107, poznámka pod čarou č. 366). S ohledem na dikci  
zákona se domnívám, že by bylo de lege ferenda vhodné, aby zákonodárce zakotvil expressis verbis možnost zrušení 
ochrany památného stromu s ohledem na zánik důvodů, pro který byl vyhlášen jako památný strom.

378Viz.  Pekárek  M.,  Damohorský M.,  Průchová,  I.,  Pálenská  D.  – Zákon o  ochraně  přírody a  krajiny.a  předpisy 
související Komentované znění, Brno 2000, Masarykova univerzita, str. 126.

379Viz. § 46 odst. 3 OchrPřKrZ
380K  Vymezení  ochranného  pásma  jsou  kompetentní  stejné  orgány  ochrany  přírody,  které  jsou  kompetentní  pro 

vyhlášení památného stromu. Ochranné pásmo se vymezuje formou rozhodnutí.
381Viz. § 39 odst. 1 OchrPřKrZ.
382Srovnej viz. § 159 odst. 1 SprŘ ve spojení s § 161 odst. 1 SprŘ. Z pohledu příslušnosti orgánů ochrany přírody se  

jedná o stejné orgány, jako v případě vyhlášení památného stromu formou rozhodnutí. K obligatorním náležitostem 
veřejnoprávní smlouvy viz. Věštník MŽP 4/2008, str. 76 – 80.
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jedinečné  ekosystémy  v  rámci  příslušné  biogeografické  oblasti  nebo  stanoviště  vzácných  či 

ohrožených druhů živočichů a rostlin, pokud již nejsou zvláště chráněni podle tohoto zákona.383 Lze 

samozřejmě  namítat,  zda  –  li  nelze  podřadit  pod  neurčitý  právní  pojem  soustředěné  přírodní 

hodnoty všechny památné stromy a z  tohoto  titulu dovozovat,  že  smluvní  ochrana  je  možná v 

případě jakéhokoliv památného stromu. Z mého subjektivního pohledu, s ohledem na variabilitu 

relevantních skutečností pro vznik památného stromu (srovnej viz. 7. 3. Památné stromy, str. 111), 

tomu tak rozhodně není, ačkoliv možná aplikovatelnost předmětného institutu na všechny památné 

stromy by byla jistě krokem správným směrem. Smluvní ochrana může být za určitých předpokladů 

efektivnější i fiskálně méně náročnější než ochrana standardní, a proto si myslím, že její územní 

rozšíření  de  lege  ferenda na  všechny památné  stromy,  by mohla  přispět  k  důslednější  ochraně 

předmětné materie. Z tohoto důvodu považuji za vhodné expresis verbis zakotvit v ust. § 39 odst. 1 

OchrPřKrZ možnou smluvní ochranu na všechny památné stromy bez ohledu na území.

7.4.Evropská (unijní) ochrana dřevin

Přestože bylo v úvodu této rigorozní práce pojednáno, že zkoumaná materie je charakteristická 

nezájmem ze strany mezinárodního práva i práva EU, nelze opomenout, a pro úplnost zmínit tu 

skutečnost, že i právo EU může do jisté míry ovlivňovat vnitrostátní předmětnou materii. V této 

souvislosti je ale nutné upozornit na tu skutečnost, že předmětná materie – ochrana dřevin, není 

ovlivněna, případně zpřísněna právem EU, které by se zabývalo výlučně nebo prioritně ochranou 

dřevin, ale směrnice EU, o nichž bude pojednáno níže, jsou koncipovány natolik široce, že ve své 

podstatě mohou ovlivňovat a zpřísňovat i vnitrostátní právní ochranu dřevin.

Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných 

principů všechny státy EU. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin 

a  typů  přírodních  stanovišť384,  které  jsou  z  evropského  pohledu  nejcennější,  nejvíce  ohrožené, 

vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické)385. Vytvoření soustavy Natura 

383Ohledně územní aplikovatelnosti smluvní ochrany viz. Prchalová J. - Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura  
2000,. 2 aktualizované a rozšířené vydání k 1. 3. 2010, Linde Praha akciová společnost., 2010, str. 108 – 110.

384Typicky rašeliniště, horské smrčiny apod.
385Jejich účelem – ve vztahu k předmětné materii, je tedy zajištění ochrany takových složek životního prostředí, jejichž 

existence může být podmíněna existencí dřevin – typicky některé druhy živočichů (zejména ptáků) nebo přírodních 
stanovišt,  výjimečně  se  předmět  ochrany  může  týkat  samotných  dřevin  z  titulu  jejich  výjimečnosti  –  v  této 
souvislosti  lze  z  největší  pravděpodobnosti  konstatovat,  že  ochrana  v  rámci  soustavy  Natura  2000  těchto 
"výjimečných  dřevin"  je  na  území  ČR bezvýznamná,  protože  předmětné  dřeviny podléhají  ochraně  v naprosté 
většině případů přísnější a důslednější – územní, druhové a jejich hybridu – památné stromy.Nicméně i v případě  

113



2000 v rámci jednotlivých zemí ES, ukládají dva právní předpisy EU na ochranu přírody - směrnice 

Rady č.  79/409/EHS z 2.  dubna 1979, o ochraně volně žijících ptáků ("směrnice o ptácích") a 

směrnice Rady č.  92/43/EHS z 21.  května 1992, o  ochraně přírodních stanovišť,  volně žijících 

živočichů  a  planě  rostoucích  rostlin  ("směrnice  o  stanovištích").  Za  podmínek  stanovených  ve 

směrnici  o  ptácích  jsou  vyhlašovány  ptačí  oblasti  (PO),  v  originále  označované  jako  Special 

protection areas (SPA) a na základě směrnice o stanovištích evropsky významné lokality (EVL), v 

originále označované jako Sites of Community Importace (SCI). S ohledem na jejich diametrálně 

odlišný statut - nejen z hlediska právních skutečností na základě kterých vznikají, ale i rozsahu a 

přísnosti ochrany, je tedy třeba soustavu Natura 2000 diferencovat na 2 typy území:

1) evropsky významné lokality

2) ptačí oblasti

ad 1) Schvalovací proces EVL je charakteristický přímou ingerencí Evropské komise. Lokality, 

které  byly  schváleny  Evropskou  komisí  (na  základě  návrhu  příslušného  státu  nebo  vlastním 

návrhem),  musí  ČR  do  6  let  vyhlásit  jako  EVL.  Poté,  kdy  dojde  k  jejich  vyhlášení,  budou 

chráněny  jako ZCHÚ v  souladu  s  ust.  §  14  OchrPřKrZ  nebo  budou  chráněny  na  základě 

smluvní ochrany  v souladu s ust.  § 39 OchrPřKrZ.386 De facto tedy nedojde k vytvoření další 

zvláštní kategorie územní ochrany. Z důvodu relativně dlouhé doby pro definitivní získání právního 

statutu  EVL,  a  s  tím  spojeného  nebezpečí  ireverzibilních  změn  předmětu  ochrany,  jsou  EVL 

(zařazené do národního seznamu - tedy právní účinky nastávají jejich zveřejněním v seznamu nebo 

tzv. sporné387), které leží mimo ZCHÚ, podrobeny tzv. předběžné ochraně v souladu s ust. § 45b 

OchrPřKrZ.

Ad 2) Legislativa EU poskytuje v souvislosti s druhým typem území, tvořícím soustavu Natura 

2000 – ptačí oblastí, značnou volnost. Pro výběr ptačích oblastí nejsou EU stanovena žádná kritéria. 

Členské státy EU mají volnost při výběru nejvhodnějších míst,  samozřejmě na základě platných 

ornitologických kritérií388.  Ptačí oblasti  jsou vyhlašovány vládním nařízením. Nejedná se tedy v 

jejich případě o ZCHÚ ve smyslu ust.  § 14 OchrPřKrZ. Z dikce ust.  § 45e odst.  2 OchrPřKrZ 

těchto dřevin nelze a priori jejich ochranu prostřednictvím soustavy Natura 2000 zavrhovat, vzhledem k poměrně 
značné variabilitě  podmínek,  resp. povinností,  které mohou být  na území Natura 2000 stanovovány.  Ochrana v 
rámci Natura 2000 je totiž přesně cílená na daný předmět ochrany. Lze tedy konstatovat, že Natura 2000 jako celek  
nemá jednotné omezující  podmínky,  jako je  tomu např.  u  NP nebo CHKO (ve smyslu základních  ochranných 
podmínek), ale diferencuje se podle příslušných ochranných fenoménů. 

386S výjimkou předjímanou v ust. § 45c odst. 2 in fine OchrPřKrZ.
387Navržené na základě odborných podkladů, nebyly však zařazeny do národního seznamu.
388Z rozsudku ESD C – 355/90 ze dne 2.8 1993 (Komise versus Španělsko/"Marismas de Santoňa"/) vyplývá, že  

povinnost vyhlásit ptačí oblasti nelze nahradit poukazem na jiná opatření k ochraně ptáků.
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vyplývá, že obsahem vládních nařízení nejsou zákazy, ale pouze možné vymezení činností, jejichž 

provedení vyžaduje souhlas orgánu ochrany přírody.
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8. Právní odpovědnost v ochraně dřevin

Domnívám se,  že  odpovědnost  lze  jednoduše  a  srozumitelně  definovat389 jako nutnost  nést 

následky za nějaké konání nebo opomenutí (teoreticky i jednáním, které není  contra legem může 

dojít ke vzniku odpovědnosti, a proto nehovořím o protiprávním jednání /v případě odpovědnosti 

předmětné  materie  lze  však  hovořit  o  protiprávním jednání  patrně  vždy390/).  Vznik  sekundární 

povinnosti  –  odpovědnosti  (jako  nejčastější  následek),  je  tedy  podmíněn  porušením  primární 

povinnosti. Z výše uvedeného lze dovozovat, že  povaha,  resp. druh odpovědnosti bude záležet 

na povaze primární povinnosti. Jak bylo uvedeno, dřevinu je třeba vnímat ve dvou souvislostech. 

Nejen  jako  jednu  ze  složek  životního  prostředí,  ale  také  jako  součást  věci,  tedy  jako  součást 

předmětu vlastnických vztahů se všemi právy a povinnostmi,  které s tím souvisejí  (srovnej viz. 

např.  3.1.  princip  prevence  –  poznámka  pod  čarou  č.  35,  str.  15).  Lze  tedy  konstatovat,  že 

povinnosti,  které  souvisejí  s  dřevinami  jsou  upraveny  na  úrovni  práva  veřejného  i  práva 

soukromého, jejichž účelem je samozřejmě chránit diametrálně odlišné hodnoty – obecně takové 

objekty, na jejichž ochraně není veřejný zájem. Ve vztahu k ochraně životního prostředí nelze tedy 

stricto sensu hovořit na úrovni soukromého práva o ochraně, ale pouze soukromoprávní úpravě 

dřevin. Odlišnost veřejnoprávních a soukromoprávních povinností nespočívá pouze v předmětu, 

který  chrání,  ale  i  v  jejich  dispozitivnosti.  Na  rozdíl  od  soukromoprávních  povinností  nelze 

povinnosti, plynoucí z veřejného práva zpravidla391 delegovat na jinou osobu. Tyto veřejnoprávní 

povinnosti  jsou tak  mimo dispoziční  sféru jejich nositelů.  Případná soukromoprávní  smlouva, 

jejíž předmětem je delegace veřejnoprávní povinnosti, je z pohledu veřejného práva irelevantní. Na 

základě uvedených skutečností je třeba odpovědnost v ochraně dřevin striktně rozlišovat na:

1) Odpovědnost soukromoprávní

2) Odpovědnost veřejnoprávní

   Ad 1)  Z důvodů výše  uvedené subsidiarity  této  odpovědnosti  ve  vztahu k  odpovědnosti 

veřejnoprávní  (ve  smyslu  ochrany  životního  prostředí)  a  členění  této  rigorozní  práce  na 
389Z právně teoretického pohledu lze konstatovat, že definice odpovědnosti je otevřená. Snažím se tedy svým pojetím 

kompilovat jednotlivé právně teoretické definice (srovnej viz. Harvánek J. a kol. - Teorie práva, Aleš Čeněk, Plzeň 
2008, str. 380).

390Srovnej viz. PřEkÚNZ - vychází z odpovědnosti za výsledek. Ke vzniku odpovědnosti, resp. povinnosti provést 
nápravné  opatření  postačuje  prokázání  kauzálního  nexu  mezi  provozní  činností  zakotvenou  v  příloze  č.  1  k 
PřEkÚNZ a vznikem ekologické újmy v souladu s ust. § 4 PřEkÚNZ (blíže viz. 8.3. - Odpovědnost za ekologickou 
újmu, str. 127).

391Výjimky jsou možné pouze a jedině  na základě právní  úpravy.  V těchto případech jsou závazkové vztahy i  z 
pohledu  veřejnoprávní  odpovědnosti  právně  relevantní,  tedy  v  případě  porušení  veřejnoprávní  povinnosti  je 
postihován subjekt, který smluvně převzal závazek péče o předmět užívání (srovnej viz. část 6.4.1. Povolovací režim 
při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů, str. 81).
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soukromoprávní úpravu dřevin a ochranu dle veřejného práva, se touto problematikou fragmentálně 

zabývám v části 4.2. - Preventivní soukromoprávní povinnosti a následky jejich porušení, str. 30 – 

32).

Ad  2)  Veřejnoprávní  odpovědnost  lze  diferencovat  s  ohledem  na  materiální  znak 

protiprávního jednání (ve smyslu míry nebezpečnosti tohoto jednání):

a) odpovědnost trestní – na rozdíl od dřívější koncepce - zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, 

která byla založena na tzv. materiálně392 – formálním pojetí trestného činu, tedy právně relevantní 

skutečností vedle formálních znaků byla jistá míra nebezpečnosti protiprávního jednání, je současné 

pojetí TrestZ spíše formální, resp. formálně – materiální.393

b) deliktní odpovědnost správní – obecně lze konstatovat, že předmětná odpovědnost nastupuje 

v tom případě, dojde – li k protiprávnímu jednání, které z pohledu míry nebezpečí není trestným 

činem, ale dosahuje jisté minimální úrovně "neurčitě" stanovené zákonodárcem (srovnej viz. § 2 

odst. 1 PřesZ ve spojení s § 12 odst. 2 TrestZ a 8.2.2. Odpovědnost právnických osob a fyzických 

osob při výkonu jejich podnikatelské činnosti, str. 125). Uvedenou odpovědnost lze dále členit v 

závislosti na subjektu, který se protiprávního jednání dopustil na:

α)  odpovědnost za přestupky  (v souvislosti s ochranou dřevin jako protiva k ochraně lesa 

nebude připadat v úvahu aplikace jiného správního deliktu fyzických osob /viz. 10.5.2. Deliktní 

odpovědnost správní, str. 158 - 160/).

β)  odpovědnost  právnických  osob  a  fyzických  osob  při  výkonu jejich  podnikatelské 

činností.

8.1. odpovědnost trestní  394  

Trestné činy související s dřevinami je třeba rozdělit z hlediska  objektu trestného činu, tedy 

státem chráněného zájmu na trestné činy, které

a) chrání životní prostředí, tedy i jednu z dílčích složek životního prostředí – dřeviny (les).

392Viz. § 3 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb, trestní zákon – Čin, jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný,  
není trestným činem, i když jinak vykazuje znaky trestného činu.

393Viz § 13 odst. 1 TrestZ., ve spojení s § 13 odst. 2 TrestZ. Nejedná se však, dle mého názoru, o ryze formální pojetí s 
ohledem na ust. § 12 odst. 2 TrestZ.

394S ohledem na  subsidiaritu trestní represe přichází aplikovatelnost skutkových podstat v úvahu pouze a jedině v 
případě,  že  ostatní  prostředky  ochrany  odpovědnostního  charakteru  selhávají  (nelze  hovořit  o  selhání  všech 
prostředků ochrany – v praxi bude poměrně častá např. možná kumulativní aplikace trestněprávní odpovědnosti s 
institutem omezení a zákazu činnosti ).
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b) chrání jiného hodnoty, jejichž ochrana může fakticky znamenat ochranu dřevin.

Ad  a)  TrestZ  trestné  činy,  jejichž  objektem  je  ochrana  životního  prostředí  systematicky 

zakotvuje  v  hlavě  VIII  –  trestné  činy  proti  životnímu  prostředí395(§  293  –  308  TrestZ).  V 

souvislosti  s  právní  ochranou  dřevin  je  možno  prakticky uvažovat  pouze  o  aplikaci  obecných 

skutkových  podstat  zakotvených  v  ust.  §  293  –  294  TrestZ  (poškození  a  ohrožení  životního 

prostředí, resp. poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti396). Aplikovatelnost těchto 

skutkových podstat je však výrazně omezena územním hlediskem (na ZCHÚ, EVL, ptačí oblasti, ve 

vodním zdroji u něhož je stanoveno ochranné pásmo nebo na území nejméně 3 ha) i kvantitou 

poškození některé ze složek životního prostředí – ohrožení společenstva, populace volně žijících 

živočichů nebo planě  rostoucích  dřevin.  U chráněných dřevin  připadá  navíc  v  úvahu skutková 

podstata zakotvená v ust. § 299 – 300 TrestZ -  neoprávněné nakládání s chráněnými a volně 

žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. S ohledem na její podmínky aplikovatelnosti lze 

i  v  tomto  případě  konstatovat,  že  ve  vztahu  k  ochraně  dřevin  se  jedná  spíše  o  teoretickou 

aplikovatelnost uvedené skutkové podstaty. 

Ad b) Objektem těchto trestných činů je jiný státem chráněný zájem, než zájem na ochraně 

životního prostředí. Nicméně i tyto zákonodárcem stanovené skutkové podstaty mohou za určitých 

předpokladů chránit i jednu ze složek životního prostředí – dřeviny. V tomto ohledu se zde jedná o 

jistou  analogii  se  soukromým  právem  –  skutkové  podstaty  chrání  jiné  hodnoty  (na  rozdíl  od 

soukromého práva je na jejich ochraně veřejný zájem), které mají za následek i faktickou ochranu 

395 Ohledně hodnocení úrovně pozititví úpravy trestního práva ve vztahu k ochraně životního prostředí srovnej viz. 
Stejskal V. – Nový trestní zákoník 2010 in České právo životního prostředí 1/2009, IFEC, str. 46 – 47.

396S ohledem na ustanovení této skutkové podstaty se domnívám, že si nelze nepovšimnout její značné  kazuistiky, 
tedy  atributu,  který  je  charakteristický  v  případě  úpadku  práva,  kdy  stát  není  schopen  porušení  obecně 
formulovaných povinností fakticky vymoci, a je tedy nucen ve skutkové podstatě specifikovat veškeré podrobnosti. 
V souvislosti s trestnými činy na úseku životního prostředí považuji za nedostatek i tu skutečnost, že orgánem, který  
rozhoduje v I. instanci je bez výjimky, tedy i v případě naplnění tzv. kvalifikované skutkové podstaty okresní soud 
(obvodní soud) s ohledem na ust. § 17 odst. 1 TŘ. Domnívám se, že problematika životního prostředí je natolik 
odbornou činností, že vyžaduje vyšší odbornost a praxi i v případě soudců. Z tohoto důvodu bych se jednoznačně  
přimlouval (mimo jiné i po vzoru některých "obchodních" popř. "zdravotních" materií, kde I – instančně rozhoduje  
krajský soud bez ohledu na dolní hranici trestu odnětí svobody /srovnej např. viz. § 17 odst. 1 písm c) TŘ/), za  
změnu věcné příslušnosti soudů  ve věcech životního prostředí v tom smyslu, aby v naprosté většině této materie  
rozhodoval v I.  instanci  krajský soud. Názor o nízké specializaci  okresních soudů dovozuji  mimo jiné z  nízké 
aplikace trestněprávních ustanovení ŽP, která je mimo jiné způsobena.........novou trestněprávní kategorií, s jejímž  
odhalováním, vyšetřováním a zejména dokazováním nejsou valné zkušenosti, a víceméně je v této oblasti orgány  
činnými  v  trestním řízení  tápáno  (viz. Chmelík  J.  –  Ekologická  kriminalita  a  možnosti  jejího  řešení,  LINDE 
PRAHA, a.s., Praha 2005, str. 8). V souvislosti s relativně nízkou horní hranicí trestu odnětí svobody v případě 
trestných činů proti životnímu prostředí dochází navíc k vyloučení trestnosti přípravy, a to i v případě, dojde – li k 
naplnění  kvalifikované skutkové podstaty (viz.  §  14  odst.  3  in  fine  TrestZ  ve spojení  s  §  20 odst.  2  TrestZ). 
Uvědomíme-li si, že trestné činy jsou charakteristické svou organizovaností, jedná se, dle mého názoru, o poměrně 
závažný deficit současného TrestZ. 
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jednotlivých složek životního prostředí. Je pochopitelné, že následkem dvojího právního postavení 

dřevin, tedy nejen ve smyslu složky životního prostředí, ale i jako součásti věci, budou připadat v 

úvahu  zejména  skutkové  podstaty,  jejichž  objektem  je  ochrana  majetku, typicky  skutková 

podstata  krádeže397 nebo  poškození cizí  věci398.  Navíc je třeba připomenout tu skutečnost, že s 

vlastnictvím nejsou spojena jen vlastnická práva vlastníka, ale i jeho povinnosti,399 čemuž odpovídá 

skutková podstata zneužívání vlastnictví, zakotvená v ust. § 229 TrestZ.

8.2. Deliktní odpovědnost správní

Zákonodárce respektuje diferenciaci deliktní odpovědnosti správní v OchrPřKrZ tím způsobem, 

že jednotlivé skutkové podstaty aplikovatelné na fyzické osoby uvádí v ust. § 87 OchrPřKrZ, které 

je nazváno přestupky, a skutkové podstaty aplikovatelné na právnické osoby nebo fyzické osoby 

při  výkonu  podnikatelské  činnosti  jsou  zakotveny  v  ust.  §88  OchrPřKrZ  s  názvem  pokuty 

právnickým  osobám  a  fyzickým  osobám  při  výkonu  podnikatelské  činnosti.  Jednotlivé 

skutkové  podstaty  jsou  systematicky rozděleny do  jednotlivých  odstavců  v  závislosti  na  jejich 

obecné nebezpečnosti pro životní prostředí, resp. jednotlivé složky životního prostředí. Atributem 

obecné  nebezpečnosti  jednotlivých  skutkových  podstat  je  zákonodárcem  stanovené  rozpětí 

peněžitých sankcí jako následek porušení primárních povinností. Za povšimnutí v této souvislosti 

stojí ta skutečnost, že obě ustanovení OchrPřKrZ předpokládají pouze jeden druh sankce – pokutu. 

8.2.1. Odpovědnost za přestupky  

V  podstatě  pouze  tento  typ  správního  deliktu  je  zákonodárcem  výslovně  definován  a 

označen.400 Na rozdíl od některých jiných materií, které souvisejí s ochranou životního prostředí 

397Ust. § 205 TrestZ.
398Ust. § 228 TrestZ.
399Viz. např. čl. 11 odst. 3 LZPS.
400Viz. § 2 odst.  1 PřesZ – Jedná se o materiálně – formální  definici,  ze které lze navíc dovozovat  subsidiaritu 

odpovědnosti za přestupek vůči odpovědnosti za jiný správní delikt i trestný čin. Souběh přestupku a trestného 
činu (srovnej též viz. § 94 PřesZ), resp. souběh přestupku a jiného správního deliktu je tedy vyloučen (zásada non 
bis  in  idem).  V této  souvislosti  je  velice  důležité  ust.  §  20  odst.  2  PřesZ.,  které  stanoví,  že  do  běhu lhůt  se  
nezapočítává  lhůta,  po  kterou  se  pro  tentýž  skutek  vedlo  trestní  řízení.  Důležitost  tohoto  ustanovení  je  třeba  
spatřovat v té skutečnosti, že zákonodárce stanovuje relativně  krátkou prekluzivní lhůtu 1 roku pro projednání 
přestupku (tedy rozhodnutí musí v uvedené době nabýt právní moci), s tím, že lhůta začíná plynout dnem, kdy došlo  
ke spáchání přestupku. Zejména v případě otázky případného souběhu mezi přestupkem a trestným činem je však  
třeba důsledně posuzovat státem chráněný zájem – objekt přestupku i trestného činu, protože se může jednat o  
případ, kdy je možno sankcionovat - s ohledem na deficit obligatorního znaku pro souběh – totožnost skutku, jak v 
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(myslivost, rybářství), jsou příslušné skutkové podstaty k povinnostem fyzických osob stanovených 

v OchrPřKrZ zakotveny výlučně v ust. § 87 OchrPřKrZ. Tyto skutkové podstaty, vzhledem k té 

skutečnosti, že úzce souvisejí s problematikou správního trestání, musí být v duchu zásady nullum 

crimen nulla poena sine lege jasně a určitě specifikované, což v případě dřevin není pravidlem (viz. 

část 3.1  - Princip prevence, str. 16 – 20).

Z  pohledu  míry zavinění,  relevantní  skutečnosti  v  případě  protiprávního  jednání  fyzických 

osob,  postačuje  pro  naplnění  skutkových  podstat  souvisejících  s  ochranou  dřevin  jednání 

nedbalostní401,  neboť  pro  žádnou  zde  uvedenou  skutkovou  podstatu  se  nevyžaduje  úmyslné 

zavinění (zákaz zakotvený v ust. § 5 odst. 4 OchrPřKrZ nemá adekvátní skutkovou podstatu). V 

případě, že fyzická osoba svým protiprávním jednáním naplní více skutkových podstat, aplikuje se 

v rámci obligatorně vedeného společného řízení ta skutková podstata, která je nejpřísnější402, tedy v 

tomto případě ta skutková podstata, která zakotvuje nejvyšší horní hranici peněžité sankce, s tím, že 

existence ostatních skutkových podstat  se zohlední při  ukládání konkrétní výše peněžité pokuty 

(zásada asperační)403. Lze konstatovat, že v souvislosti s kácením dřevin se jedná o poměrně častou 

situaci, která svědčí o širokém významu dřevin v rámci životního prostředí jako celku.

Předmětem  rozsáhlé  diskuze  je  otázka,  kdo  je  nositelem  veřejnoprávní  odpovědnosti v 

případech pokácení  dřevin,  za  předpokladu,  že  v  postavení  objednatele  je  vlastník  dřeviny a 

samotné pokácení učinil  subjekt odlišný – zhotovitel díla  (tedy platí – li zásada "ten kdo držel 

pilu" a v případě, že platí, je – li bez jakýchkoliv výjimek). Výlučnou odpovědnost zhotovitele díla 

lze dovozovat z následující argumentace:

1)  Skutkové  podstaty,  které  se  zabývají  kácením  dřevin  v  OchrPřKrZ,  jasně  spojují 

veřejnoprávní  odpovědnost  se  zhotovitelem díla,  tedy  spojují  sankční  odpovědnost  s  výkonem 

protiprávní činnosti. Zákonodárce individualizuje subjekt, kterého stíhá veřejnoprávní odpovědnost 

jasně  –  přestupek  spáchá  ten,  kdo  pokácí.  Zákonodárce  se  nezabývá  postavením  objednatele.

(jedinou výjimkou, kdy bez dalšího vyplývá v souvislosti se skutkovými podstatami, dotýkajícími 

se  ochrany  dřevin,  veřejnoprávní  odpovědnost  vlastníka  dřeviny,  je  porušení  oznamovací 

povinnosti404).

rámci trestního řízení, tak i v rámci správního řízení (viz. rozsudek NSS, č. j. 7 As 6/2006 – 65 ze dne 29. 3. 2007).
401Ve smyslu ust. § 3 PřesZ.
402Poena maior absorbet minorem.
403Viz. § 12 odst. 2 PřesZ ve spojení s ust. § 12 odst. 1 PřesZ.
404Viz. např. ust. § 87 odst. 1 písm. e) OchrPřKrZ.
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2) Veřejnoprávní povinnost je s ohledem na její účel nedelegovatelná, tedy nelze se jí vyhnout 

poukazem na smluvní, popř. jiné ujednání mezi účastníky soukromoprávního vztahu.

3) Správní trestání nezná instituty, které jsou charakteristické v trestním právu – organizátor 

nebo návodce.

I přes výše uvedené skutečnosti se domnívám, že nelze než dát za pravdu soudní judikatuře 

ohledně možné odpovědnosti zadavatele díla, přestože z formulace skutkových podstat se dovozuje 

velice obtížně405.  Osobně si  myslím,  že právně "nejčistěji"  byla dovozena možná veřejnoprávní 

odpovědnost zadavatele díla v rozsudku Vrchního soudu v Praze, č. j. 6 A 234/96 – 35 ze dne 25. 1. 

1999,  ze  kterého  lze  "dovozovat"  cum  grano  salis  s ohledem  na  přímý  metodický  dohled 

zadavatele, popř. jeho pracovníků a dále z toho titulu, že při předávání nebyly ze strany zadavatele 

vzneseny  jakékoliv  připomínky.  Domnívám  se,  že  vyrovnat  se  argumentačně  s  uvedeným 

problémem vyčerpávajícím způsobem nelze,  o  čemž  svědčí  i  ta  skutečnost,  že  rozsudek  NSS, 

č. j. 8 As 40/2008 – 72 ze dne 31. 12. 2008 na rozsudek Vrchního soudu bez dalšího odkazuje, aniž 

by učinil hlubší analýzu ohledně předmětné problematiky (nicméně důležitost tohoto judikátu lze 

spatřovat v soudu, který jej učinil, s ohledem na postavení NSS v rámci soudní soustavy /na rozdíl 

od Vrchního soudu, jehož nález mohl působit maximálně silou přesvědčivosti/).

Vzhledem k té skutečnosti, že zákonodárce poskytuje značný prostor orgánům ochrany přírody 

pro správní úvahu, ohledně výše uložení peněžité pokuty (žádná ze skutkových podstat nestanovuje 

minimální peněžitou sankci, tedy hypoteticky lze uložit peněžitou sankci jakékoliv výše s výjimkou 

0 Kč /více viz níže/),   lze konstatovat, že problémy ohledně možné (ne) odpovědnosti zhotovitele 

díla, typicky např. z důvodu uvedení v omyl ze strany objednatele díla, jsou spíše akademickým 

problémem, uvědomíme – li si navíc tu skutečnost, že povinností správního orgánu je posuzovat 

materiální stránku protiprávního jednání406, tedy i zhotovitele (více viz. níže).

Z  důvodu  poměrně  značného  množství  skutkových  podstat,  zakotvených  v  ust.  §  87 

OchrPřKrZ,  které  bezprostředně  souvisejí  s  ochranou  dřevin,  se  nedomnívám,  že  je  nutností, 

zabývat se a citovat jednotlivé skutkové podstaty. Spíše si myslím, že za zmínku stojí, povšimnout 

si některých zajímavých indicií ve vztahu k předmětným skutkovým podstatám jako celku. Jistě 

stojí  za  bližší  zkoumání ta  skutečnost,  že  skutkové podstaty zkoumané materie  se vyskytují  ve 

405Viz. Langrová V. - Právní odpovědnost za správní delikty v ochraně životního prostředí in České právo životního 
prostředí č. 2/2004, IFEC, Praha 2004, str. 54.

406Viz. rozsudek NSS, č. j. 8 As 17/2007 – 135 ze dne 31. 5. 2007.
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všech 3,  resp. 4 dílčích částech – odstavcích,  členěných -  jak již bylo uvedeno s ohledem na 

obecnou nebezpečnost, resp. závažnost dané skutkové podstaty na životní prostředí (individuální 

nebezpečnost, resp. závažnost je dána specifiky konkrétního případu s tím, že daná specifika se 

odrážejí v rámci správní úvahy orgánu ochrany přírody, při uložení konkrétní výše peněžité pokuty, 

která  se  samozřejmě  musí  pohybovat  v  mantinelech  /zákonných  sazbách/  stanovených 

zákonodárcem v ust. § 87 OchrPřKrZ).

U sazby výše pokut  je  dána jen  horní hranice (na rozdíl  od některých jiných složkových 

zákonů na ochranu životního prostředí jako např. OvZ, kde jsou zákonodárcem stanoveny i dolní 

hranice, navíc v některých případech, dle mého názoru, v poměrně značné výši). S ohledem na dikci 

zákona,  který  v  předvětích  k  příslušným skutkovým podstatám hovoří  o  "uložení  pokuty",  se 

stanovenou  horní  hranicí,  je  třeba  vykládat  ust.  §  87  a  §  88  OchrPřKrZ  tím  způsobem,  že 

zákonodárce ukládá  de facto i  minimální výši hranice peněžité pokuty – výše peněžité pokuty 

musí být uložena, při naplnění všech znaků příslušné skutkové podstaty vyšší než 0 Kč. Rozhodně 

se však nedomnívám, že by uvedenou dikcí zákona došlo k dotčení povinnosti správního orgánu 

zkoumat  materiální  nebezpečnost  přestupku,  případně  správního  deliktu  právnických  osob, 

přestože  expressis  verbis nelze  dovozovat  povinnost  správního  orgánu  zkoumat  materiální 

nebezpečnost  správních  deliktů  právnických  osob  a  fyzických  osob  v  souvislosti  s  jejich 

podnikatelskou činností (v případě přestupků srovnej viz. § 2 odst. 1 PřesZ). Povinností správního 

orgánu je zohlednit některé výjimečné skutečnosti, které odůvodňují neuložení pokuty (subjekt byl 

použit jako nástroj objednatele apod). Zejména je tato otázka aktuální v souvislosti s OvZ (patrně 

nejdiskutovanějším zákonem v této souvislosti byl zákon č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky 

modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů, podle kterého 

bylo nutné v některých případech uložit za formální porušení sankci několika tisíc Kč). Přestože 

zkoumaná materie – ochrana dřevin, umožňuje zohledňovat "výjimečné situace" značným správním 

prostorem,  ohledně  modifikace  výše  peněžité  pokuty  (viz.  výše),  lze  konstatovat,  že  otázka 

možného zohlednění materiální nebezpečnosti  protiprávního jednání právnických osob, případně 

fyzických osob v souvislosti s jejich podnikatelskou činností je velice frekventovaným tématem i v 

souvislosti s ochranou dřevin407.

V souvislosti s peněžitými sankcemi je třeba si uvědomit, že zákonodárce stanovuje  poměrně 

značné horní hranice peněžitých pokut, které de facto poskytují značný prostor pro správní úvahu 

407Viz. Jelínková J – Komu uložit sankci za delikt podle zákona o ochraně přírody a krajiny in Ochrana přírody č.  
4/2009, str. 16.

122



příslušným orgánům ochrany přírody. Zákon naznačuje v ust. § 88 odst. 3 OchrPřKrZ hlediska, 

která  jsou  pro  stanovení  konkrétní  výše  peněžité  pokuty  relevantní.  Uvedené  ustanovení  lze 

charakterizovat  jako  poměrně  obecné,  navíc  se  jistě  nejedná  o  taxativní  výčet  relevantních 

skutečností,  které  mají  vliv  na  posouzení  konkrétní  výše  peněžité  pokuty  v  případě  naplnění 

příslušné  skutkové  podstaty.  Nicméně  se  domnívám,  že  s  ohledem  na  rozmanitost  možných 

protiprávních jednání a s tím souvisejících následků na životní prostředí, nelze zákonodárci tuto 

skutečnost vyčítat. Zákon uvedeným ustanovením spíše naznažuje orgánu ochrany přírody, kterými 

hledisky by se měl zabývat kdykoliv. V tomto případě je tedy třeba, aby orgán ochrany přírody 

příslušný pro uložení sankce skutečně vyčerpávajícím a jasným způsobem odůvodnil, které 

skutečnosti byly pro posouzení výše pokuty relevantní, aby jeho právní úvaha byla snadno 

přezkoumatelná. Je samozřejmé, že požadavky na naznačený postup orgánu ochrany přírody 

by měly být o to přísnější a odůvodnění o to důslednější a jasnější, čím je prostor pro správní 

úvahu orgánu ochrany přírody rozsáhlejší. 

Z pohledu zvláštní ochrany životního prostředí  (dřeviny nevyjímaje) je nositelem značného 

významu institut  zvýšení pokuty408,  který je v OchrPřKrZ vázaný na územní hledisko – zvláště 

chráněná území v souladu s ust. § 14 OchrPřKrZ. Dle mého názoru je v podstatě nelogické, že 

stejný institut – zvýšení pokuty, je neznámý v případě ukládání pokut právnickým osobám, resp. 

fyzickým osobám při  výkonu podnikatelské činnosti.  Domnívám se,  že deficit  institutu zvýšení 

pokuty pro uvedené osoby je o to závažnější, že se jedná o subjekty potenciálně nebezpečnější ve 

vztahu k životnímu prostředí než fyzické osoby, což se odráží v jiných institutech (výše pokuty, 

objektivní  odpovědnost  apod.).  Snad  jediné  možné  logické  vysvětlení  lze  spatřovat  v  tom,  že 

peněžité pokuty, resp. jejich horní sazba pro jednotlivé skutkové podstaty je v ust. § 88 OchrPřKrZ 

natolik vysoká - dle názoru zákonodárce, že její další navyšování institutem zvýšení pokuty, by 

neodpovídalo obecné nebezpečnosti příslušných skutkových podstat. Nicméně  de lege ferenda se 

domnívám, že institut  zvýšení  pokuty by měl  být zaveden i  pro právnické osoby,  resp.  fyzické 

osoby  při  výkonu  podnikatelské  činnosti  vzhledem k  nelogičnosti  tohoto  ustanovení  vázaného 

pouze na fyzické osoby.

408Viz. § 87 odst. 4 OchrPřKrZ – Za přestupky v ochraně zvláště chráněných rostlin a živočichů, dřevin a památných 
stromů lze uložit pokutu až dvojnásobnou, pokud byly spáchány ve zvláště chráněném území.
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8.2.2. Odpovědnost právnických osob a fyzických osob při výkonu jejich   

podnikatelské činnosti

Jedná  se  o  druhý  typ  správní  odpovědnosti,  s  ohledem  na  diferenciaci,  kterou  provádí 

zákonodárce  v ust.  §  87 a  § 88 OchrPřKrZ v  závislosti  na povaze  subjektu,  který  se dopustil  

protiprávního  jednání.  Příslušné  skutkové  podstaty  zkoumaných  subjektů  jsou  zakotveny 

komplexně  v  ust.  §  88  OchrPřKrZ.  Skutkové  podstaty  jsou  podobně  jako  u  fyzických  osob 

systematicky  rozděleny  v  závislosti  na  jejich  obecné  závažnosti,  nicméně  jejich  rozdělení  je 

hrubějšího charakteru –  na  rozdíl  od  3,  resp.  4  skupin  zakotvených  v  ust.  §  87  OchrPřKrZ 

zákonodárce  skutkové  podstaty  aplikovatelné  na  právnické  osoby  a  fyzické  osoby při  výkonu 

podnikatelské činnosti rozděluje pouze na  2 skupiny, navíc se značným zákonným rozpětím pro 

uložení  peněžité  sankce.  Je  otázkou,  zda  –  li  je  nutné  natolik  "přeceňovat"  schopnosti  orgánu 

ochrany přírody ohledně jeho správní úvahy a nebylo by vhodnějším řešením rozdělení skutkových 

podstat na více skupin, a tím i de facto umožnit snížení zákonných rozpětí pro uložení peněžitých 

sankcí409.  Osobně  se  domnívám,  že  konkrétně  u  skutkových  podstat  týkajících  se  dřevin  je 

"nevhodné",  aby byla  skutková  podstata  ust.  §  88  odst.  h)  OchrPřKrZ  posuzována  z  pohledu 

obecného nebezpečí stejným způsobem, jako např. skutková podstata zakotvená v ust. § 88 odst. 1 

písm.  b)  OchrPřKrZ.  Navíc jsem toho názoru,  že zákonodárce  předpokládá  naplnění  některých 

skutkových podstat za předpokladu porušení povinností (jedné nebo druhé), které z pohledu jejich 

potenciálního obecného nebezpečí na životní prostředí nelze spojovat do jedné skutkové podstaty410.

De lege ferenda se domnívám, že rozdělení skutkových podstat na více skupin, by bylo krokem 

správným směrem, které by omezilo značně "přeceněný prostor" pro správní úvahu příslušných 

orgánů ochrany přírody, který tak "usnadňuje" porušování jedné z nejdůležitějších zásad správního 

řízení – zásady materiální rovnosti.

409Prostor pro správní úvahu se navíc může zvyšovat v případech, kdy účastník řízení naplní svým jednáním několik  
skutkových podstat, dochází tedy k tzv. souběhu správních deliktů, což není v případě ingerence do ochrany dřevin  
jev výjimečný. V tomto případě může správní orgán aplikovat zásadu kumulační, tedy sankce, které zákonodárce 
stanovuje  pro  jednotlivé  skutkové  podstaty,  které  svým  jednáním účastník  řízení  naplnil,  správní  orgán  sčítá.  
Judikatura připouští možnost aplikace zásady absorpční (nikoliv nutnost /výjimkou je pouze případ tzv. 1 – činného 
souběhu, kdy je aplikace zásady absorpční nutností/) ve smyslu analogického užití ust. § 12 odst. 2 PřesZ (srovnej 
viz rozsudek NSS, č. j. 6 As 57/2004 ze dne 22. 9. 2005 nebo rozsudek NSS, č. j. 6 As 19/2005 – 52 ze dne 7. 4.  
2006 a jejich "bližší výklad" prostřednictvím rozsudku Městského soudu v Praze, č. j. 8 Ca 251/2009 ze dne 4. 2. 
2010). V souvislosti s judikaturou je však třeba upozornit na poslední vývoj, ze jména na rozsudek NSS, č. j. 9 As 
67/2010 – 74 ze dne 10. 2. 2011, který se sice přímo možnou aplikovatelností zásady kumulační ve správních 
řízeních nezabývá, ale předmětem jeho zájmu je materie,  která s touto otázkou velice úzce souvisí (předmětem 
zájmu NSS je otázka totožnosti skutku).

410Viz. § 88 odst. 1 písm.c) OchrPřKrZ - poškodí nebo zničí bez povolení  dřevinu nebo  skupinu dřevin rostoucích 
mimo les.  V této souvislosti srovnej, dle mého názoru, daleko vhodnější ust. § 87 odst. 2 písm. e) OchrPřKrZ ve 
spojení s ust. § 87 odst. 3 písm. d) OchrPřKrZ.
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Odpovědnost právnických osob a fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti je založena 

na objektivní odpovědnosti, t. j. pro naplnění skutkové podstaty jsou obligatorními znaky pouze a 

jedině

1) protiprávní jednání

2) následek, ve smyslu ohrožení nebo poškození některé ze složek životního prostředí

3) příčinná souvislost (kauzální nexus) mezi ad 1) a ad 2), která však musí být prokázána bez 

důvodných pochybností, tedy v souladu s ust. § 3 SprŘ411. 

Vedle výše uvedených obligatorních znaků, které jsou pro naplnění příslušné skutkové podstaty 

nezbytností,  je  nutné  připomenout  znak  další  –  materiální  stránku  správního  deliktu,  jehož 

důvodná aplikovatelnost ve vztahu k jiným správním deliktům je ve srovnání s jeho aplikovatelností 

vůči přestupkům méně průkazná412, vzhledem k té skutečnosti, že ji zákonodárce přímo neupravuje 

zákonem. Materiální stránku správního deliktu je však třeba zkoumat ve všech řízeních, které mají 

povahu  správního  trestání,  bez  ohledu  na  subjekt,  proti  kterému je  řízení  vedeno,  a  to  z  toho 

důvodu, že ze své povahy musí být založeno na obdobných principech jako přestupkové řízení. Na 

těchto závěrech nemůže ničeho změnit  skutečnost,  že  zákony upravující  správní  delikty  stricto  

sensu materiální stránku deliktu neupravují413. Z tohoto pohledu může být, dle mého názoru, daleko 

podstatnější nová koncepce pojetí trestného činu (viz. 8 Právní odpovědnost v ochraně dřevin, str. 

117) a s tím související nebezpečí změny pojetí přestupku, dle vzoru trestného činu414.

De lege ferenda se domnívám, že je i do budoucna nezbytné respektovat materiální stránku 

deliktu,  přestože  se  u  trestných  činů  od  této  koncepce  opouští.  Jsem toho  názoru,  že  institut 

materiální  stránky  je  jistým  "korektivem",  na  rozdíl  od  ostatních  ryze  formálních  znaků, 

podmiňujících vznik odpovědnosti.  Na druhou stranu je samozřejmé, že aplikace "korektivu", je 

podmíněná zásadou materiální rovnosti.

411Srovnej viz. rozsudek NSS, č. j. 4 As 28/2006 – 65 ze dne 22. 3. 2007.
412Srovnej viz. § 2 odst. 1 PřesZ.
413Viz. rozsudek NSS, č. j. 8 As 17/2007 – 135 ze dne 31. 5. 2007. V této souvislosti srovnej též viz. 

8.2.1.Odpovědnost za přestupky, str. 122.
414Nepolemizuji zde nad kvalitou TrestZ, v souvislosti s jeho novým pojetím trestného činu. Jenom se domnívám, že 

změna pojetí trestného činu (připustíme – li,  že se jedná o pojetí formálně – materiální, případně formální), by 
neměla mít za následek i změnu v pojetí přestupku a tím i  všech ostatních správních deliktů.
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8.3. Odpovědnost za ekologickou újmu

Obecně lze konstatovat, že účelem tohoto institutu je odstraňovat disproporce mezi faktickou 

újmou na životním prostředí a vyčíslením škod, ať již pro potřeby adhezního řízení, přestupkového 

řízení,  popř.  správního  řízení  za  delikty  fyzických  osob  při  jejich  podnikatelské  činnosti 

(právnických  osob)  nebo  občanskoprávního  řízení  o  škodě.  Hlavním  důvodem  pro  zavedení 

institutu  byla  nezbytnost  uplatňovat  odpovědnost  za  ztráty  vůči  vlastníkovi  věci  samé.  Výše 

uvedená řízení v tomto případě jsou totiž buď  de facto vyloučena (občanskoprávní řízení, zásada 

dispozitivní) nebo vyloučena nejsou a příslušný orgán je povinen zahájit je z titulu zásady oficiality 

(veřejnoprávní  řízení),  ale  ve  většině  případů  se  o  protiprávním  jednání  nedozví.  Nicméně  k 

disproporci  dochází  ve  většině  případů  i  za  předpokladu,  že  odpovědným je  osoba odlišná  od 

vlastníka poškozené věci, s ohledem na pojetí těchto řízení (prioritně sankční povahy s výjimkou 

některých řízení nápravné povahy). Z výše uvedeného důvodu lze konstatovat, že předmětný institut 

bude účelný, ve smyslu odstranění disproporce, za předpokladu jeho pojetí jako imateriální ztráty, 

se způsobem vyčíslení této ztráty.

Současné pozitivní právo zakotvuje 2 různé definice ekologické újmy. V ust. § 10 ŽivProstřZ je 

stanoveno, že ekologickou újmou je ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystému vznikající  

poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v  důsledku lidské činnosti.  

Naproti tomu speciální zákon PředEkÚNZ rozumí ekologickou újmou v souladu s ust. § 2 odst. a) 

jako nepříznivou měřitelnou změnu přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, která se  

může projevit  přímo nebo nepřímo.  Osobně se domnívám, vzhledem k některým odlišnostem v 

uvedených definicích, že by bylo vhodným řešením definice harmonizovat, popř. zakotvit definici 

jedinou.

Jsem toho  názoru,  že  je  třeba  prioritně  posuzovat,  zda  -  li  zákon významněji  zasahuje  do 

zkoumané materie ochrany dřevin - mimo jiné i s ohledem na ust. § 9 odst. 1 OchrPřKrZ, které s 

pojmem  ekologické  újmy  operuje.  V  této  souvislosti  je  třeba  upozornit  na  tu  skutečnost,  že 

PředEkÚNZ je z pohledu své aplikovatelnosti velice přísný. Nejen, že k jeho aplikovatelnosti je 

nutná změna přírodního zdroje v rozsahu v zákoně stanoveném, ale navíc se musí jednat o změnu 

na vybraných přírodních zdrojích. Obecně lze konstatovat, že uvedený zákon lze aplikovat prioritně 

na chráněné druhy a přírodní stanoviště. Ve vztahu k dřevinám by jeho aplikovatelnost teoreticky 

připadala v úvahu v přímé vázanosti  na dřeviny pouze v souvislosti  s chráněnými druhy planě 
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rostoucích rostlin ve smyslu § 2 písm. b) PředEkÚNZ415. Nepřímá vázanost dřevin na PředEkÚNZ, 

tedy ve smyslu prioritní ochrany jiného přírodního zdroje (typicky ptáků nebo jiných živočichů) 

bude patrně pravděpodobnější, nicméně se domnívám, že i v těchto případech se jedná o naprosto 

výjimečné  situace  (ČIŽP  za  dobu  účinnosti  tohoto  zákona  /19.  5.  2008/  jeho  ustanovení 

neaplikovala). 

S  ohledem  na  některé  zásady,  na  kterých  je  PředEkÚNZ  založen  (princip  objektivní 

odpovědnosti, tedy za výsledek s možností velice přísné liberace, princip naturální restituce nebo 

institut  finančního  zajištění),  je  logická  jeho  úzká  aplikovatelnost.  Nicméně  z  důvodu  jeho 

faktického  využití  se  domnívám,  že  jeho  působnost  by  mohla  být  rozšířena  na  některé  další 

provozní činnosti, případně na chráněné druhy nikoliv pouze ve smyslu omezení zakotvených v ust. 

§ 2 písm. a) bod 1 PředEkÚNZ.

V případě, že by došlo v souvislosti s ochranou dřevin k naplnění atributu ekologické újmy 

zakotvené v PředEkÚNZ, je vyloučena aplikovatelnost nápravných opatření zakotvených v ust. § 86 

OchrPřKrZ. PředEkÚNZ je v těchto případech speciálním zákonem nejen ve vztahu k OchrPřKrZ, 

ale i ke všem ostatním složkovým zákonům416. 

Odstranění následků neoprávněných zásahů v souladu s ust. § 86 OchrPřKrZ je koncipováno 

taktéž na imateriálním základě. Jedná se tedy o jednu z forem odpovědnosti za ekologickou újmu. 

Na rozdíl  od odpovědnosti  zakotvené v ust.  PředEkÚNZ je  však koncipována na protiprávním 

jednání417.  Z forem nápravy předpokládá na prvním místě  naturální  restituci  (tedy alternativa v 

ochraně dřevin prakticky vyloučená) následovaná náhradním opatřením k nápravě. Forma finanční 

415Navíc  s  omezením  na  závažné  nepříznivé  účinky  na  dosahování  nebo  udržování  příznivého  stavu  ochrany 
chráněných druhů nebo přírodních stanovišť.

416Viz. 90 odst. 4 OchrPřKrZ ve spojení s § 21 odst. 3 PředEkÚNZ.
417Značná  odlišnost  panuje  i  v  kompetenci  jednotlivých  správních  orgánů.  Kompetentními  orgány  k  uložení 

nápravných opatření  dle ust.  § 86 OchrPřKrZ jsou mimo ZCHÚ a jejich OP, mimo vojenské újezdy a objekty 
důležité pro obranu státu OÚ ORP, KÚ a ČIŽP /viz. např. § 77 odst. 1 písm. p) OchrPřKrZ/. V PR a PP a jejich OP  
mimo CHKO, NP a jejich OP mimo vojenské újezdy a objekty důležité pro obranu státu KÚ a ČIŽP (viz. např.  
§ 80 odst. 1 OchrPřKrZ). V NP, CHKO, včetně všech NPR a NPP a jejich OP mimo vojenské újezdy a objekty  
důležité pro obranu státu ČIŽP nebo správy CHKO, resp. NP (viz. § 78 odst. 1 OchrPřKrZ). Na území vojenských 
újezdů jsou kompetentní újezdní úřady nebo ČIŽP (viz. např.  § 78a odst. 1 OchrPřKrZ).  V případě pozemků a  
staveb, které jsou součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy je kompetentním MŽP (viz. § 
79 odst. 3 písm. t) OchrPřKrZ). Na druhou stranu kvantita orgánů kompetentních k vydání rozhodnutí o uložení  
preventivních nebo nápravných opatření, případně uložení pokut za správní delikty dle PředEkÚNZ, je nepoměrně 
menší.  Kompetentními  orgány  k  předmětným  řízením  jsou  pouze  ČIŽP  {bez  ohledu  na  území  /viz.  
§ 16 odst. 3 písm d) ve spojení s § 16 odst. 3 písm. h) PředEkÚNZ/}, správy CHKO, resp. NP na území NP a CHKO 
včetně jejich OP (viz. § 16 odst. 4 PředEkÚNZ) a na území vojenských újezdů újezdní úřady (viz. § 8 PředEkÚNZ).  
Tedy lze konstatovat, že kompetentní duplicitu na většině území PředEkÚNZ nepředpokládá, což je s ohledem na  
jeho výrazně preventivní charakter, a s tím související nutnost presumpce selhání některého z příslušných orgánů  
ochrany přírody, důvodem k zamyšlení (srovnej viz. 12 Závěr, str. 172 - 173).
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úhrady,  předpokládaná v  ust.  §  27  odst.  1  ŽivPrZ,  je  s  ohledem na  deficit  právního  předpisu, 

uspokojivě  řešícího  finanční  úhradu  za  vzniklou  škodu418 (PředEkÚNZ  řeší  formu  finančního 

zajištění,  neřeší  však  způsom  výpočtu  ekologické  újmy),  ale  i  následkem  dikce  ust.  §  86 

OchrPřKrZ, které alternativu finanční úhrady nepředpokládá, vyloučena. V souvislosti s ochranou 

dřevin lze tedy konstatovat, že de facto existuje pouze jediná forma nápravného opatření – náhradní 

opatření k nápravě (z dikce zákona nefinančního charakteru).

De lege ferenda  se domnívám, že je nezbytné stanovit formou prováděcího předpisu způsob 

výpočtu  ekologické  újmy,  a  to  nejen  ve  vztahu  k  dřevinám,  ale  i  jiným složkám  ŽP (v  této 

souvislosti  nám  může  posloužit  jako  inspirativní  zdroj  např.  slovenská  právní  úpava  ochrany 

životního prostředí, resp. dřevin, konkrétně vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva 

zákon č.  543/2002 Z.z.o.  O ochrane  prírody a krajiny – viz.  část  11.1.2.  Povolovací  režimy k 

pokácení dřevin, str. 164 – 165), nejen z důvodu naplnění dikce ust. § 27 odst. 1 in fine ŽivProstřZ,  

ale i z důvodů využití institutu finanční úhrady (samozřejmě s tím souvisejícím doplněním o tento 

institut v ust. § 86 OchrPřKrZ) jako jednoho z forem nápravného opatření. V této souvislosti je 

třeba  také  zdůraznit  tu  skutečnost,  že  při  neexistenci  prováděcího  předpisu  je  rozsah  uložení 

přiměřeného náhradního opatření k nápravě předpokládaný v ust. § 86 odst. 2 OchrPřKrZ velice 

obtížně určitelný a meze správního uvážení orgánu ochrany přírody jsou dány fakticky v mnohem 

větším rozsahu, než je obvyklé.

418V této souvislosti stojí jistě za zmínku usnesení Nejvyššího soudu, sp. zn. 5 TZ 274/2001 ze dne 28. 11. 2001. V 
tomto usnesení se NS zabýval tou skutečností, jde -li při deficitu prováděcího předpisu způsobu výpočtu ekologické 
újmy,  který  zákon  výslovně  předpokládá  v  ust.  §  27  odst.  1  ŽivProstřZ,  aplikovat  alternativu,  která  by  plně 
nahrazovala neexistující prováděcí předpis. V této souvislosti NS judikoval, že při neexistenci prováděcího předpisu 
lze vycházet z posudku z toho důvodu, že je nutné vycházet z metodiky stávající, není – li za současného stavu  
metodika jiná. Je třeba však zdůraznit, že předmětný problém byl řešen v rámci trestního řízení, objektem trestného  
činu byl les a především, při posouzení této alternativy, nepřicházela v úvahu alternativa jiná (v případě dřevin lze  
vždy namítat možností uložení náhradního plnění /i když samozřejmě i v tomto případě je vyčíslení ekologické újmy 
v podstatě nezbytností/). Z tohoto důvodu se domnívám, že uvedený judikát lze ve vztahu k dřevinám posuzovat 
pouze jako inspirativní zdroj, připomenu – li navíc opět tu skutečnost, že ust. § 86 OchrPřKrZ finanční kompenzaci  
jako formu nápravného opatření nepředpokládá. 
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9. Orgány státní správy na úseku ochrany dřevin a jejich 

působnost

Obecně  lze  konstatovat,  že  státní  správa  na  úseku  ochrany  dřevin  je  velice  různorodá,  v 

některých případech - s ohledem na její rozdělení mezi poměrně značné množství správních orgánů, 

lze dokonce hovořit o její nepřehlednosti (typicky za předpokladu, kdy na stejném území vykonává 

působnost  více  orgánů ochrany přírody).  Státní  správa  na  úseku  ochrany dřevin  je  svěřena  na 

základě OchrPřKrZ orgánům ochrany přírody, kterými jsou v souladu s ust. § 75 OchrPřKrZ obecní 

úřady,  pověřené obecní  úřady, obecní  úřady obcí  s  rozšířenou působností,  krajské úřady, 

správy  NP a  CHKO,  ČIŽP,  MŽP,  újezdní  úřady a  Ministerstvo  obrany.419 Konkrétní 

kompetence  jednotlivých orgánů ochrany přírody jsou zakotveny v ust.  §  76 – 80 OchrPřKrZ. 

Přestože  jsem se  zmiňoval  v  jednotlivých  částech  této  práce  o  kompetencích  orgánů  ochrany 

přírody při ochraně dřevin, domnívám se, že pro zpřehlednění a ujasnění si kompetencí, je na místě 

tuto materii analyzovat zvlášť a důsledněji, i když se stávající legislativa prostřednictvím zákona č. 

114/1992  Sb.,  ve  znění  zákona  č.  349/2009  Sb.,  zjednodušila  a  částečně  zpřehlednila  systém 

kompetencí  v  ochraně  dřevin.  V  jiných  částech  této  rigorozní  práce  jsem  pojednával  o 

kompetencích správních orgánů ve vztahu k jednotlivým institutům, resp.  nástrojům ochrany,  a 

proto  se  domnívám,  že  v  této  části  je  vhodnější  (i  z  důvodu  přehlednosti)  pojednat  o  všech 

kompetencích ingerujících do ochrany dřevin v rámci dílčích správních orgánů.

9.1. Obecní úřady

Ještě než přistoupím ke konkrétním kompetencím uvedeného orgánu ochrany přírody, je třeba 

si  ujasnit,  o jakou působnost se v případě OÚ, s  ohledem na -  v České republice uplatňovaný 

smíšený (spojený)  model veřejné správy, jedná, t. j. zda - li  jde o působnost přenesenou nebo 

samostatnou. Z dikce zakotvené v ust. § 90a OchrPřKrZ jednoznačně vyplývá, že všechny orgány 

ochrany přírody, u kterých je aplikován model spojené veřejné správy, a které jsou kompetentní z 

titulu OchrPřKrZ, vykonávají svou působnost ve smyslu přenesené působnosti. 

419S ohledem na variabilitu státní správy ochrany dřevin lze konstatovat,  že všechny orgány ochrany přírody jsou 
zároveň nositeli dílčí kompetence v ochraně dřevin.
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Působnost obecních úřadů v ochraně dřevin:

1)  Povolovují  kácení  dřevin420 formou  rozhodnutí  v  souladu  s  ust.  §  76  odst.  1  písm.  a) 

OchrPřKrZ s výjimkou NP (včetně jejich OP), všech maloplošných chráněných území, tedy NPP, 

NPR, PR a PP (včetně všech OP těchto maloplošných území), újezdních úřadů a pozemků, které 

tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu. Na území CHKO421 (včetně jejich OP) jsou 

OÚ  oprávněny  k  povolování  ke  kácení  dřevin  s  výjimkou  CHKO,  které  jsou  zároveň 

maloplošnými ZCHÚ a jejich OP (blíže viz. 6. 4. Kácení dřevin a jeho povolování, str. 68 – 76 a 6. 

4. 1. Povolovací režim při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů str. 76 – 81).

2) Ukládají náhradní výsadby422 formou rozhodnutí ve smyslu kompenzačních opatření za 

ekologickou újmu vzniklou pokácením dřevin,  které z titulu své kompetence mohou povolovat, 

tedy na územích ad 1).423

Institut ukládání náhradní výsadby je třeba, ačkoliv z dikce OchrPřKrZ  expressis verbis tato 

skutečnost nevyplývá, interpretovat na přísně hierarchickém územním principu. Má – li předmětný 

institut naplnit svůj prioritní účel – kompenzace ekologické újmy, jejíž smyslem je zachování zeleně 

na daném stanovišti, včetně zachování její estetické, biologické a funkční hodnoty, je povinností 

OÚ uložit náhradní výsadbu na pozemku žadatele o povolení k pokácení dřeviny. Ostatní v úvahu 

přicházející alternativy (náhradní výsadba ve vlastnictví obce, případně náhradní výsadba na území 

jiného vlastníka), je možné aplikovat pouze a jedině v případech, kdy je aplikace první alternativy 

vyloučena,  tedy  z  právního  pohledu  lze  nazvat  tyto  alternativy  jako  subsidiární.  K  účelnému 

naplnění  předmětného  institutu  je  navíc  třeba  požadovat  po  obcích  nikoliv  pouze  respektování 

územního hlediska, ale i důsledné a efektivní správní uvážení ohledně druhové skladby náhradní 

výsadby  (za  vysloveně  nevhodné  lze  považovat  např.  geograficky  nepůvodní  druhy),  jakož  i 

minimálně stanovenou výšku náhradní výsadby z důvodu zajištění přežití výsadby (blíže ohledně 

obligatorních náležitostí rozhodnutí o náhradní výsadbě včetně problémů přezkoumatelnosti právní 

perfekce tohoto rozhodnutí viz. 6. 4. 2. Náhradní výsadba).

420Viz. § 8 odst. 1 OchrPřKrZ.
421Jedná se o jednu ze dvou výjimek (vedle vymezení a hodnocení místního ÚSES), kdy OÚ, pověřený obecní úřad 

nebo OÚ ORP ingeruje svou působností i na zvláště chráněná území – v tomto případě na území CHKO (včetně 
jejich OP) s výjimkou oblastí, které jsou zároveň maloplošnými ZCHÚ.

422Viz. § 9 odst. 1 OchrPřKrZ.
423 Viz.§ 76 odst. 1 písm. a) OchrPřKrZ.
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3) Vedou  pozemky vhodné  k  náhradní  výsadbě424 ve  svém  územním  obvodu.  Zařazení 

pozemků do registru vhodných k náhradní výsadbě je obec povinna projednat s vlastníkem425.

Zákonodárce pojem pozemků vhodných k náhradní výsadbě blíže nevykládá. Je povinností 

obce  vedení  takových  pozemků,  u  kterých  by  případnou  náhradní  výsadbou  byla  vyloučena, 

případně maximálně minimalizována hrozba ingerence do práv vlastníků sousedních pozemků nad 

míru stanovenou legislativou, zejména ust. § 127 ObčZ. V této souvislosti považuji v jistém ohledu 

současnou  legislativu  za  deficitní.  Nejen,  že  výše  uvedenou  povinnost  nelze  expressis  verbis 

dovozovat ze zákona, případně podzákonných právních předpisů (osobně se domnívám, že typicky 

vyplývá mimo jiné ze zásady prevence), ale zákonodárce nevytváří ani vhodné právní prostředí, 

kterým by naznačené nebezpečí eliminoval (např. stanovenou mírou minimální vzdálenosti sázení 

náhradní výsadby od sousedního pozemku /v této souvislosti srovnej viz. 12. Závěr, str. 174/).

9.2. Pověřené obecní úřady

Pro názornost uvádím všechny v úvahu připadající kompetence pověřených obecních úřadů, 

nicméně zjednodušeně řečeno jsou jejich kompetence bez výjimky omezeny zvláštní územní 

ochranou (v těchto případech jejich kompetence nepřichází v úvahu426 na rozdíl od OÚ a OÚ ORP, 

kde  výjimečně  dochází  k  ingerenci  i  na  ZCHÚ),  vojenskými újezdy  a  pozemky,  které  tvoří 

součást objektů důležitých pro obranu státu.  Tam, kde jsou oprávněni svým individuálním 

aktem založit ochranu, ji mohou také z důvodů v zákoně stanovených zrušit.

1) registrují VKP427 formou rozhodnutí  mimo území EVL, popř. velkoplošná a maloplošná 

ZCHÚ428,  mimo  vojenské  újezdy a  objekty  důležité  pro  obranu  státu,  v  souladu  s  ust. 

§ 76 odst. 2 OchrPřKrZ.

V souvislosti  s  předmětným institutem je  třeba  upozornit  na tu  skutečnost,  že  zákon blíže 

424Viz. § 9 odst. 2 OchrPřKrZ.
425Viz. § 76 odst. 1 písm. a) OchrPřKrZ.
426Samozřejmě s výjimkou kompetence zakotvené v ust. § 61 odst. 1 písm. a) ObecZ, ve spojení s ust. § 64 odst. 1 

ObecZ, tedy v rozsahu přenesené působnosti obecného úřadu.
427Viz. § 6 odst. 1 OchrPřKrZ.
428V souvislosti se ZCHÚ se zpravidla aplikuje režim VKP pouze subsidiárně navíc pouze v okrajové 4, popř. 3 zóně 

CHKO. Srovnej viz. § 3 písm. b) in fine OchrPřKrZ ve spojení s 6.8. - Ochrana dřevin v rámci režimu VKP a  
ochrany krajinného rázu, str. 94, poznámka pod čarou č. 317.
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upravuje pouze a jedině samotné řízení o registraci (blíže o právních skutečnostech rozhodných pro 

vznik registrace viz. 6. 8. Ochrana dřevin v rámci režimu VKP a ochrany krajinného rázu, str. 91 – 

99).  Z  tohoto  pohledu  lze  konstatovat,  že  skutečnosti  předcházející  samotnému zahájení  řízení 

nepovažuje zákonodárce za důležité, resp. zjištění těchto skutečností, tedy typicky takových, které 

odůvodňují zahájení správního řízení, jsou předmětem právního zájmu v podstatě pouze ve smyslu 

právní  zásady  zjištění  skutkového  stavu  bez  důvodných  pochybností  (ve  spojení  se  zásadou 

oficiality). Ačkoliv z čistě právního pohledu se jedná o poměrně jasně stanovený mantinel postupu 

pověřeného  obecního  úřadu  před  zahájením řízení,  osobně  se  domnívám,  že  alespoň  rámcová 

konkretizace,  např.  způsobu  provádění  průzkumu  dotčené  lokality  nebo  personálního  složení 

hodnotitelů, by byla vhodným řešením, omezujícím značný prostor pro správní úvahu pověřeného 

obecního úřadu.

2)  Vydávají závazná stanoviska formou rozhodnutí nebo závazného stanoviska k zásahům 

do registrovaných VKP429 v souladu s ust.  § 76 odst.  2 písm. a) OchrPřKrZ  mimo EVL,  popř. 

ZCHÚ,  mimo  vojenské  újezdy  a  objekty  důležité  pro  obranu státu (blíže  o  právní  povaze 

závazných stanovisek viz. 6. 8. Ochrana dřevin v rámci režimu VKP a ochrany krajinného rázu, str. 

94 – 96).

3) Ruší registraci VKP formou rozhodnutí v souladu s ust. § 76 odst. 2 písm a) OchrPřKrZ. 

Zrušit je oprávněn pouze a jedině ta VKP, která sám zaregistroval, tedy opět jenom VKP v rozsahu 

územního vymezení v ad 2) a druhu v souladu s ad 2).

Důvody zrušení  registrace  stanoví  zákonodárce  v  souladu s  ust.  §  6  odst.  3  OchrPřKrZ 

taxativně. Jedinou právně relevantní skutečností pro zrušení registrace VKP je existence veřejného 

zájmu (blíže viz. 7. 1. Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin, str. 107). Skutečnosti jako změna 

vlastníka pozemku, na kterém se registrované VKP nachází (s ohledem na povahu rozhodnutí o 

registraci – rozhodnutí  in rem,430 je zcela pochopitelné, že se jedná o bezvýznamnou skutečnost) 

nebo  odpadnutí  důvodu  ochrany  VKP  z  důvodu  jejího  zániku,  případně  jejího  biologického 

znehodnocení, jsou irelevantní. Ačkoliv zákonodárce expresis verbis nehovoří o účastnících řízení, 

resp. oznamovací povinnosti pověřeného obecního úřadu o zrušení registrace adresované nájemci 

dotčeného  pozemku,  územně  příslušnému  stavebnímu  úřadu  a  obci  (srovnej  viz.  §  6  odst.  1 

OchrPřKrZ), z teleologického výkladu lze jednoznačně dovozovat tuto jeho povinnost subjektům 

429Viz. § 4 odst. 2 OchrPřKrZ.
430Srovnej viz. § 39 odst. 1 písm. b) OchrPřKrZ.
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výše uvedeným.

4)  Projednávají záměry na vyhlášení památného stromu431 v souladu s ust.  § 76 odst. 2 

písm. b) OchrPřKrZ  mimo ZCHÚ a jejich OP,  mimo vojenské újezdy a  objekty důležité pro 

obranu státu v souladu s ust. § 76 odst. 2 písm. b) OchrPřKrZ (blíže o předmětném institutu viz. 7. 

3. Památné stromy, str. 110).

5) Uzavírají smlouvy  o  smluvní  ochraně  památného  stromu432 formou  veřejnoprávní 

smlouvy  v  územním  rozsahu  stanoveném  v  ad  4) v  souladu  s  ust.  §  76  odst.  2  písm.  b) 

OchrPřKrZ.

S  ohledem  na  povahu  této  veřejnoprávní  smlouvy  lze  hovořit  o  subordinační  smlouvě  v 

souladu s ust. 161 SprŘ. Z právně teoretického pohledu se pravděpodobně jedná o jednu z mála 

subordinačních  veřejnoprávních  smluv  v  čistě  právním  slova  smyslu,  kterou  OchrPřKrZ 

předpokládá  (většina  veřejnoprávních  smluv,  které  zákonodárce  v  OchrPřKrZ  předjímá,  je 

charakteristická  jistou hybriditou  /typicky např.  smluvní  ochrana  naturových území  má  povahu 

hybridních  veřejnoprávních  smluv  s  ohledem na  jejich  deficit  jedné  z  obligatorních  náležitostí 

subordinační  veřejnoprávní  smlouvy  –  alternativa  správního  rozhodnutí/,  zatímco  ochrana 

památného  stromu  vzniká  na  základě  rozhodnutí,  nevznikla  –  li  na  základě  veřejnoprávní 

smlouvy /viz. § 46 odst. 1 OchrPřKrZ/, PO nebo EVL vznikají podzákonnými právními předpisy – 

nařízením. Z tohoto titulu nepanuje v souvislosti se smlouvou o smluvní ochraně památného stromu 

(na  rozdíl  od  smluv  výše  uvedených)  jakákoliv  pochybnost  ohledně  možné  subsidiární 

aplikovatelnosti  §§  159  –  170  SprŘ.  Na  druhou  stranu  je  třeba  s  politováním konstatovat,  že 

ustanovení  SprŘ  ohledně  veřejnoprávních  smluv  nejsou  příliš  sladěna  s  ustanoveními,  která 

upravují smluvní ochranu v OchrPřKrZ.

6) Ruší smluvní ochranu památného stromu433 formou smlouvy, případně rozhodnutím v 

územním rozsahu stanoveném v ad 4) v souladu s ust. § 76 odst. 2 písm. b) OchrPřKrZ.

Zákonodárce v ust. § 45 odst. 2 OchrPřKrZ blíže stanovuje právní skutečnosti rozhodné pro 

zrušení smluvní ochrany – existenci individuálního správního aktu, který má povahu rozhodnutí 

příslušného  pověřeného  obecního  úřadu  nebo  existenci  dvoustranného  právního  aktu,  který  má 

431Viz. ust. § 55 odst. 1 OchrPřKrZ.
432Viz. § 39 odst. 1 OchrPřKrZ.
433Viz. § 45 odst. 2 OchrPřKrZ.
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povahu  subordinační  veřejnoprávní  smlouvy.  Speciální  ustanovení  této  úpravy  v  OchrPřKrZ 

znamená, že se ust.  § 166 odst.  2 SprŘ, které upravuje zrušení veřejnoprávní smlouvy obecně, 

neuplatní. Na druhou stranu nelze pravděpodobně vyloučit aplikovatelnost ust. § 167 odst. 1 a 2 

SprŘ, které upravuje podmínky, za nichž může smluvní strana podat písemný návrh na zrušení 

veřejnoprávní smlouvy.

7) Vydávají  rozhodnutí o vyhlášení památného stromu434 v územním rozsahu stanoveném 

v ad 4) souladu s ust. § 76 odst. 2 písm. b) OchrPřKrZ (blíže viz. 7. 3. Památné stromy, str. 111 – 

112).

8) Vydávají souhlasy  k  ošetřování  památného stromu435 formou  rozhodnutí  v  územním 

rozsahu  stanoveném  v  ad  4) v  souladu  s  ust.  §  76  odst.  2  písm.  c)  OchrPřKrZ  (blíže  k 

předmětnému institutu včetně formy rozhodnutí viz. 7. 3. Památné stromy, str. 112).

9) Vymezují ochranné pásmo památného stromu436 formou rozhodnutí v územním rozsahu 

stanoveném v ad 4) v souladu s ust. § 76 odst. 2 písm. b) OchrPřKrZ.

S ohledem na dikci zákona, která předpokládá dva hierarchizované typy ochranných pásem – 

ochranné  pásmo  stanovené  rozhodnutím  a  k  němu  subsidiární  zákonné  ochranné  pásmo  lze 

konstatovat, že stanovení ochranného pásma v rámci rozhodnutí o vyhlášení památného stromu není 

bez dalšího obligatorní náležitostí rozhodnutí. Na druhou stranu nelze ust. § 46 odst. 3 OchrPřKrZ 

interpretovat v tom smyslu, že správní orgán pouze "může" stanovit ochranné pásmo. V případě, že 

správní orgán nestanoví ochranné pásmo ve výrokové části  svého rozhodnutí,  měl by dle mého 

názoru stanovit alespoň nepřímo zákonné ochranné pásmo a to tím způsobem, že minimálně ve 

svém odůvodnění naplní účel svého rozhodnutí v souladu s ust. § 46 odst. 3 in fine OchrPřKrZ – v 

tomto ochranném pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost.  V opačném 

případě, tedy za předpokladu, že z rozhodnutí, resp. jeho odůvodnění nelze dostatečně jasně a určitě 

posoudit,  že  zákonné  ochranné  pásmo  je  dostatečné  pro  ochranu  před  činností  deklaratorně 

uvedenou v ust. § 46 odst. 3 in fine OchrPřKrZ, je na místě se domnívat, že rozhodnutí může mít 

atributy nezákonnosti.

434Viz. § 46 odst. 1 OchrPřKrZ.
435Viz. § 46 odst. 2 OchrPřKrZ.
436Viz. § 46 odst. 3 OchrPřKrZ.
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10) Vydávají  souhlasy  ke  stanoveným  činnostem  v  ochranném  pásmu  památného 

stromu437 formou závazného stanoviska nebo rozhodnutí v územním rozsahu stanoveném v ad 4) 

v souladu s ust. § 76 odst. 2 písm. c) OchrPřKrZ.

9.3. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Ve vztahu k dřevinám se patrně jedná o orgán ochrany přírody s největším počtem kompetencí 

ingerujících do právní ochrany dřevin. Tato skutečnost je dána nejen tím, že zákonodárce OÚ ORP 

předmětné  kompetence  výslovně  svěřuje,  ale  i  tzv.  zbytkovou  působností,  která  zakotvuje 

příslušnost OÚ ORP v případech, není – li příslušný jiný orgán ochrany přírody a nejde – li o 

ZCHÚ  a  jejich  OP nebo  o  vojenské  újezdy  v  souladu  s  ust.  §  77  odst.  3  OchrPřKrZ.438 Za 

povšimnutí jistě stojí i ta skutečnost, že zákonodárce nově na základě zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně  přírody  a  krajiny,  ve  znění  zákona  č.  349/2009  Sb.,  přiznává  OÚ  ORP  postavení 

dozorového orgánu na územích své působnosti s výjimkou ZCHÚ a jejich OP, mimo vojenské 

újezdy a objekty důležité pro obranu státu, tedy v podstatě kopíruje v rámci své územní působnosti  

dozorovou činnost krajských úřadů a dochází tak k paralelní kompetenci správních orgánů, a tedy i 

k alternativnímu nástroji ochrany dřevin.439 Z dalších jejich kompetencí nelze opominout:

1) vymezují a hodnotí místní ÚSES440 mimo ZCHÚ a jejich OP s výjimkou NPP a NPR a  

jejich OP ležících mimo NP, CHKO a jejich OP,  mimo vojenské újezdy a objekty důležité pro 

obranu státu v souladu s ust. § 77 odst. 2 OchrPřKrZ.

2) Vydávají závazná stanoviska k zásahům do VKP vzniklých  ex lege,  tedy ze zákona, 

formou rozhodnutí nebo závazného stanoviska mimo ZCHÚ a jejich OP, mimo vojenské újezdy, 

objekty důležité pro obranu státu a mimo EVL v souladu s ust. §77 odst. 1 písm. a) OchrPřKrZ 

(k právní povaze závazných stanovisek viz. 6. 8. Ochrana dřevin v rámci režimu VKP a ochrany 

krajinného rázu, str. 94 – 95).

437Viz. § 46 odst. 3 OchrPřKrZ.
438Vedle těchto vymezených území je s ohledem na ust. § 79 odst. 3 písm t). OchrPřKrZ vyloučena působnost OÚ ORP 

v případech pozemků a staveb, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu.
439Viz. § 77 odst. 1 písm. o) OchrPřKrZ.
440Viz. § 4 odst. 1 OchrPřKrZ. Samozřejmě, že i tento institut lze považovat za obecný nástroj ochrany dřevin. Blíže  

jsem se jím nezabýval z důvodu omezeného rozsahu této práce, jeho přílišnou obecnost ve vztahu k dřevinám (jeho 
prioritou  je  posílit  ekologickou  stabilitu  krajiny  zachováním  nebo  obnovením  stabilních  ekosystémů  a  jejich 
vzájemných vazeb)  a  navíc  jeho v  jistém smyslu  deklaratorní  povahou (ust.  §  4  odst.  1  OchrPřKrZ deklaruje 
povinnosti s deficitem adekvátních skutkových podstat).

135



3) Vydávají zákaz nebo omezení rušivé činnosti formou rozhodnutí nebo opatření obecné 

povahy ve smyslu obecné ochrany rostlin441 (živočichů) mimo ZCHÚ a jejich OP, mimo vojenské 

újezdy a objekty důležité pro obranu státu s výjimkou zvláště chráněných druhů v souladu s ust. 

§ 77 odst. 1 písm. c) OchrPřKrZ.

Obecně  lze  konstatovat,  že  OÚ  ORP  v  podstatě  nevyužívají  institutu  zákazových  nebo 

omezujících řízení, což je na druhou stranu v celku pochopitelné s ohledem na poměrně značnou 

pravděpodobnost  ingerence  do  základních  práv  subjektů,  kterým  jsou  zákazy  nebo  omezení 

adresována (blíže viz. 6.9.1. Omezení a zákaz činnosti, str. 100 - 101). V souvislosti s obecnou 

ochranou přistupuje navíc další argument OÚ ORP pro nezahájení zákazového nebo omezujícího 

řízení, kterým je nedostatečný monitoring (blíže viz. 6.2. Obecná ochrana rostlin, str. 61 – 62). Z 

právně teoretického pohledu jistě  stojí  za  povšimnutí  ta  skutečnost,  že  zákonodárce rozlišuje  v 

závislosti na počtu adresátů, zda – li bude vydán zákaz, resp. omezení ve formě rozhodnutí nebo 

opatřením obecné povahy (v případě neurčitého počtu adresátů, jedná se tedy o určitý hybrid mezi 

individuálním správním aktem a obecným správním aktem), tedy formou, kterou OchrPřKrZ blíže 

neřeší. V tomto případě tedy dochází v plné míře k aplikaci SprŘ, konkrétně ust. §§ 171 – 174 

SprŘ.

4) Ukládají  zajištění  či  použití  prostředků  k  zabránění  nadměrnému úhynu  rostlin442 

(živočichů) formou rozhodnutí v územním rozsahu stanoveném v ad 3) v souladu s ust. § 77 odst. 

1 písm. d) OchrPřKrZ (blíže viz. 6.2. Obecná ochrana rostlin, str. 61 – 62).

5) Povolují  rozšiřování  geograficky  nepůvodních  druhů  rostlin443 (živočichů)  formou 

rozhodnutí  v  územním rozsahu  stanoveném v  ad  3) v  souladu  s  ust.  §  77  odst.  1  písm.  e) 

OchrPřKrZ.

S ohledem na možnou nebezpečnost geograficky nepůvodních druhů rostlin na životní prostředí 

(blíže viz. 3. 1. Princip prevence, str. 16 – 17) lze hovořit o velice důležitém postavení OÚ ORP. 

Význam OÚ ORP v souvislosti s výše uvedenou kompetencí je však velice omezen neexistencí 

adekvátní skutkové podstaty (blíže viz. 3. 1. Princip prevence, str. 16 – 19).

441Viz. § 5 odst. 1 OchrPřKrZ.
442Viz. § 5 odst. 3 OchrPřKrZ.
443Viz. § 5 odst. 4 OchrPřKrZ.
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6) Povolují rozšiřování kříženců444 formou rozhodnutí v územním rozsahu stanoveném v ad 

3) v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. e) OchrPřKrZ.

Domnívám  se,  že  analogicky  platí  pro  rozšiřování  kříženců  ohledně  jejich  potenciální 

nebezpečnosti  i  neexistence  adekvátní  skutkové podstaty v  podstatě  totéž,  co  platilo  v  případě 

geograficky nepůvodních druhů.

7) Ukládají provedení nezbytných zásahů včetně pokácení dřevin 445 formou rozhodnutí v 

územním rozsahu stanoveném v ad 3) v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. g) OchrPřKrZ.

Adresátem povinnosti může být s ohledem na dikci ust. § 7 odst. 2 OchrPřKrZ pouze a jedině 

vlastník. Uložení pokácení dřeviny samozřejmě připadá v úvahu pouze v takovém případě, kdy 

ostatní nezbytné zásahy ztrácejí účinek, tedy typicky v těch případech, kdy hrozí rozšíření nákazy 

na další dřeviny. V těchto případech je však samozřejmé, že v rozhodnutí příslušný OÚ ORP jasným 

a určitým způsobem odůvodní, které skutečnosti byly rozhohodné pro pokácení dřeviny. Navíc se 

domnívám  (přestože  tak  zákonodárce  výslovně  nestanoví),  že  v  případě  ukládání  nezbytných 

zásahů, které ve své podstatě ohrožují integritu dřevin, tedy typicky v případě uložení nezbytného 

zásahu, který by spočíval v pokácení dřevin, je v podstatě nutností správního úřadu opírat správní 

úvahu (s  ohledem na  neodbornost  OÚ ORP a  velmi  pravděpodobnou ireverzibilitu)  o  odborný 

posudek, nehrozí – li  nebezpečí z  prodlení (typicky v případech lavinovitého šíření  nákazy).  V 

souvislosti s nebezpečím z prodlení, které se ve spojení s předmětným institutem bude vyskytovat v 

poměrně hojném počtu, je otázkou, zda – li je vhodné, aby ust. § 7 odst. 2 OchrPřKrZ striktně trvalo 

na zásadě ochrany vlastnictví, resp. zásadě vlastnictví zavazuje, tedy umožňovalo ukládat provedení 

nezbytných zásahů pouze vlastníkům (samozřejmě, že v případech, kdy nepřichází v úvahu uložení 

provedení nezbytného zásahu vlastníkovi, lze aplikovat ust.  § 8 odst. 4 OchrPřKrZ, nicméně se 

domnívám, že se nejedná o institut, který má sloužit jako subsidiární alternativa k ust. § 7 odst. 2 

OchrPřKrU a zákonodárce jej k tomuto účelu v OchrPřKrZ rozhodně nezřídil).

8)  Přijímají  oznámení  o provedeném kácení  a rozhodují  o  pozastavení,  omezení  nebo 

zákazu kácení446 v územním rozsahu stanoveném v ad 3) v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm h) 

OchrPřKrZ (blíže viz. 6.5. Kácení dřevin na základě předchozího oznámení, str. 83 – 87).

444Viz. § 5 odst. 5 OchrPřKrZ.
445Viz. § 7 odst. 2 OchrPřKrZ.
446Viz. § 8 odst. 2 OchrPřZ ve spojení s § 8 odst. 4 OchrPřKrZ.
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9) Vydávají souhlasy k činnostem, které mohou snížit nebo změnit krajinný ráz447 formou 

závazného stanoviska nebo rozhodnutím v územním rozsahu stanoveném v ad 3) v souladu s ust. 

§ 77 odst. 1 písm j) OchrPřKrZ. (srovnej viz. 6.8. Ochrana dřevin v rámci režimu VKP a ochrany 

krajinného rázu, str. 96 – 99).

10)  Vyzývají  k  prokázání  původu  zvláště  chráněných  rostlin448 chráněných  podle 

mezinárodních úmluv nebo zvláštního právního předpisu v územním rozsahu stanoveném v ad 3) 

v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. l) OchrPřKrZ (včetně s tím souvisejícím oprávněním požadovat  

prokázání totožnosti).

Vlastní povinnost prokázat původ je vázána na výzvu OÚ ORP, nicméně ten, kdo s exempláři 

ve smyslu ust. § 54 odst. 1 OchrPřKrZ nakládá, musí být schopen prokázat původ v kterémkoliv  

okamžiku,  t.  j.  je  jeho povinností  kdykoliv nezbytně doložit,  že  chráněný jedinec byl  získán v 

souladu se zákonem. Důkazní břemeno v tomto případě leží na straně osoby, která je povinna původ 

prokázat. Z pohledu zákonodárce je zcela irelevantní biologický stav chráněného druhu, tedy výše 

uvedená povinnost vzniká nejen v případě živých chráněných jedinců,  ale  i  v případě mrtvých 

exemplářů těchto chráněných rostlin, jejich částí, popř. výrobků z nich (praktičtější pravděpodobně 

v případě chráněných druhů živočichů).

11) Stanovují podmínky pro výkon činnosti, která by mohla způsobit nedovolenou změnu 

obecně nebo zvláště chráněných částí přírody, popřípadě takovou činnost zakázat449 formou 

rozhodnutí  v územním rozsahu stanoveném v  ad 3) v  souladu  s  ust.  §  77  odst.  1  písm.  n) 

OchrPřKrZ.

Předmětná kompetence OÚ ORP je charakteristická přísnou aplikační hierarchií. Rozhodnutí o 

zákazu přichází v úvahu pouze a jedině za toho předpokladu, že institut stanovení podmínek pro 

výkon  činnosti  nelze  aplikovat,  z  důvodu  nemožnosti  splnění  účelu  –  dosažení  žádoucího 

preventivního účinku ve vztahu k ochraně životního prostředí, resp. jeho částí. Z vlastní zkušenosti 

mohu  konstatovat,  že  OÚ  ORP institut  zákazu  činnosti  zakotveného  v  ust.  §  66  OchrPřKrZ 

nevyužívají  (alespoň  na  území  Ústeckého  kraje).  V případech,  kdy je  markantní,  že  stanovení 

jakkoliv tvrdých podmínek pro výkon činnosti nemůže splnit účel zákona, který je zakotvený v ust. 

§ 66 OchrPřKrZ, OÚ ORP, vyčkává na aktivní jednání jiných, k tomu kompetentních správních 

447Viz. § 12 odst. 2 OchrPřKrZ.
448Viz. § 54 odst. 1 OchrPřKrZ.
449Viz. § 66 OchrPřKrZ.
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orgánů (tedy typicky ČIŽP, případně KÚ). Samozřejmě, že ust. § 66 OchrPřKrZ je natolik důležitý 

preventivní  nástroj  ochrany  přírody,  že  je  třeba  přiznat  možnost  aplikace  tohoto  nástroje  co 

největšímu počtu orgánů ochrany přírody.  Na druhou stranu je třeba konstatovat,  že se jedná o 

nástroj, který je po právní stránce jeden z nejkomplikovanějších (procesní aspekty jako např. otázka 

vykonatelnosti,  značná  pravděpodobnost  ingerence  do  základních  práv  a  svobod,  nebezpečí 

majetkových žalob, výše uvedená aplikační hierarchie apod). V tomto kontextu se domnívám, že je 

na místě se ptát,  zda – li je vhodné ponechat OÚ ORP tuto kompetenci, resp. vyčítat OÚ ORP 

nevyužívání  této  kompetence,  uvědomíme –  li  si,  že  na  území,  kde  má  působnost  k  vydávání 

zákazové činnosti souběžně působí ČIŽP a KÚ (a je tedy naplněna nezbytná duplicita, která je s 

ohledem na důležitost tohoto nástroje rozhodně nutností).450 Je samozřejmé, že uvedená úvaha je 

zaměřena pouze na institut zákazu, navíc s ohledem na faktickou aplikovatelnost a odbornost OÚ 

ORP v Ústeckém kraji.

12)  Uzavírají dohody s vlastníky či nájemci pozemků451 formou veřejnoprávní smlouvy v 

územním  rozsahu  stanoveném  v  ad  3)  v  rámci  tzv.  zbytkové působnosti  v  souladu  s  ust. 

§ 77 odst. 3 OchrPřKrZ (a s tím související oprávnění provádění zásahů, neučiní – li tak vlastník či 

nájemce pozemku sám, jakož i poskytování finančních příspěvků /§ 69 odst. 3 a 4 OchrPřKrZ/).

Z dikce ust. § 68 odst. 1 a 2 OchrPřKrZ ve spojení s ust. § 69 odst. 1 OchrPřKrZ lze dovozovat, 

že  účelem tohoto  institutu je  závazek vlastníka,  případně nájemce konat  nebo se zdržet  nějaké 

činnosti ve prospěch ochrany přírody nad rámec povinností uložených v zákoně. Předmětný institut 

je  charakteristický  svou  výlučně  pozitivní  stimulací  –  zákonodárce  nezakotvuje  adekvátní 

skutkovou  podstatu  pro  případ  nedodržení  smlouvy,  ale  pouze  nevydání,  případně  krácení 

finančního příspěvku (srovnej viz. § 68 odst. 3 OchrPřKrZ). Z právně teoretického pohledu může 

vyvolávat  jisté  pochybnosti  povaha veřejnoprávní  smlouvy,  budeme – li  předpokládat  taxativní 

výčet těchto smluv v ust. §§ 161- 162 SprŘ (koordinační veřejnoprávní smlouva nepřichází v úvahu 

a subordinační veřejnoprávní smlouva je zákonodárcem chápána jako alternativa správního řízení), 

a  s  tím  spojená  otázka  aplikovatelnosti  ostatních  ustanovení  SprŘ,  které  se  zabývají  materií 

veřejnoprávních smluv.

13) Uplatňují stanoviska k územním plánům, regulačním plánům z hlediska své působnosti 

i z hlediska působnosti OÚ a pověřených obecních úřadů v územním rozsahu stanoveném v ad 3) 

450V této souvislosti srovnej též. 12. Závěr, str. 172 – 173.
451Viz. § 68 odst. 2 OchrPřKrZ.
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v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. q) OchrPřKrZ (blíže viz. 6.1.1. Přímé nástroje ochrany dřevin, 

str. 54 – 56).

14) Rozhodují o možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu, případně  uložení 

náhradních opatření452 formou rozhodnutí v územním rozsahu stanoveném v ad 3) v souladu s 

ust. § 77 odst. 1 písm. p) OchrPřKrZ.

Ačkoliv zákonodárce svěřuje OÚ ORP vedle uložení náhradních opatření i možnost uložení 

naturální  restituce,  která má s ohledem na dikci zákona ust.  § 86 odst.  2 OchrPřKrZ aplikační 

přednost, v případě zkoumané materie – ochrany dřevin, bude připadat uvedení do původního stavu 

v úvahu jen výjimečně, typicky v případech vadných ořezů dřevin. Z povahy věci je pochopitelné, 

že pokácení dřeviny je ireverzibilním zásahem, a tedy nezbývá jiná možnost, než kompenzace.

15) Rozhodují o dalších sankčních řízeních (o přestupcích a správních deliktech fyzických 

osob  v  souvislosti  s  jejich  podnikatelskou  činností,  případně  právnických  osob)  včetně  s  tím 

související agendy vymáhání pokut453 v územním rozsahu stanoveném v ad 3) v souladu s ust. § 

77 odst. 1 písm. p) OchrPřKrZ. V souvislosti s odborností OÚ ORP ohledně vedení sankčních řízení 

(srovnej viz. 3. 2. Zásada materiální rovnosti, str. 22 – 25).

9.4. Krajské úřady

Na  rozdíl  od  dosud  probíraných  -  OÚ,  pověřeného  OÚ  i  OÚ  ORP,  jejichž  postavení  v 

procesním slova smyslu je vcelku jasné – jedná se bez výjimky o správní orgány I. instance, KÚ v 

souvislosti s ochranou dřevin mohou mít nejen postavení I. instančního orgánu, ale i odvolacího 

orgánu. Obecně lze konstatovat, že KÚ jsou odvolacími orgány proti všem rozhodnutím vydaným 

OÚ, pověřeným OÚ i OÚ ORP, dotýkajících se ochrany dřevin, s výjimkou těch rozhodnutí, kde 

rozhoduje OÚ na území CHKO - tedy v případě rozhodnutí o povolení kácení dřevin na území 

CHKO  (za  předpokladu,  že  CHKO  není  současně  maloplošným  územím  nebo  jejich  OP).  Z 

procesního postavení KÚ v podstatě vyplývá i jejich pravomoc, která je zakotvená expressis verbis 

v ust. § 85 odst. 1 OchrPřKrZ. KÚ jsou dozorovými orgány nad státní správou v ochraně přírody a 

krajiny  v  územním obvodu  jejich  působnosti  s  výjimkou  NP,  CHKO a  jejich  OP.454 Ještě  než 
452Viz. § 86 odst. 1 OchrPřKrZ ve spojení s § 86 odst. 2 OchrPřKrZ.
453§ 87 OchrPřKrZ ve spojení s § 88 OchrPřKrZ a 88a OchrPřKrZ.
454Viz. § 77a odst. 4 písm. u) OchrPřKrZ.
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přistoupím k jednotlivým kompetencím KÚ jistě stojí za povšimnutí i zbytková působnost, kterou 

zákonodárce  svěřuje  KÚ v  ust.  §  77a  odst.  3  OchrPřKrZ.  Krajský  úřad  tímto  ustanovením v 

podstatě alternuje činnost OÚ, pověřených OÚ i OÚ ORP455 na taxativně vymezených územích – 

PR, PP a jejich ochranných pásem (tedy těch území, které jsou hodny vyšší odbornosti s ohledem 

na jejich význam, ale nikoliv takové, jakou zákonodárce vyžaduje v případě NP, CHKO, včetně 

všech NPR a NPP a jejich OP), s výjimkou zákonodárcem výslovně svěřené kompetence MŽP na 

předmětných územích.

Z dalších kompetencí KÚ ve vztahu k ochraně dřevin je třeba zmínit zejména jejich silnou 

ingerenci na územích Natura 2000:

1) Uděluje  souhlas  k  činnostem  v  ptačí  oblasti456 formou  závazného  stanoviska  nebo 

rozhodnutím  na  územích  mimo  NP,  CHKO,  včetně  všech  NPR,  NPP a  jejich  OP a  mimo 

vojenské újezdy v souladu s ust § 77a odst. 4 písm. m) OchrPřKrZ.

Ptačí oblasti jsou vyhlašovány nařízením vlády. Protože z hlediska OchrPřKrZ se nejedná o 

území, které má postavení ZCHÚ, nemají ptačí oblasti definované základní ochranné podmínky 

(srovnej viz. 7.2. Územní ochrana, str. 109). Pouze pokud je to k ochraně druhů předmětu ochrany 

třeba, mohou být některé činnosti v nich prováděné (v nařízení vlády blíže specifikované) vázány 

na souhlas orgánu ochrany přírody, tedy mimo jiné i KÚ (srovnej viz. 7.4. Evropská /unijní/ ochrana 

dřevin, str. 113 – 114).

2) Uzavírá smlouvy o způsobu hospodaření v ptačí oblasti a péče o ptačí oblast 457 formou 

veřejnoprávní  smlouvy  na územích ad 1) v souladu s ust.  § 77a odst.  4 písm. m) OchrPřKrZ 

(ohledně právních problémů spojených se smluvních ochranou zejména v souvislosti  s povahou 

veřejnoprávních smluv viz. 9.2. Pověřené obecní úřady, str. 133).

455Ve vztahu k ochraně dřevin tedy např. závazné stanovisko k zásahu do VKP ze zákona (§ 4 odst. 2 OchrPřKrZ),  
závazné  stanovisko  k  zásahům do  registrovaných  VKP (§  4  odst.  2  OchrPřKrZ),  registrace  VKP,  povolení  k  
rozšiřování  geograficky nepůvodních  druhů (§  5 odst.  4  OchrPřKrZ),  uložení  provedení  nezbytných zásahů ve 
vztahu k dřevinám (§ 7 odst. 2 OchrPřKrZ), povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 OchrPřKrZ), přijímání oznámení 
o provedeném kácení a rozhodnutí o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení (§ 8 odst. 2 a 4), uložení náhradní 
výsadby (§ 9 odst. 1), souhlas z hlediska krajinného rázu (§ 12 odst. 2), vyhlášení přechodně chráněné plochy (§ 13 
odst. 1), vyhlášení památného stromu (§ 46 odst. 1 OchrPřKrZ), jeho zrušení (§ 46 odst. 4 OchrPřKrZ), souhlas k  
jeho ošetřování (§ 46 odst. 2 OchrPřKrZ), vymezení OP památného stromu (§ 46 odst. 3), zrušení smluvní ochrany 
památného stromu (§ 45 odst. 2 OchrPřKrZ) rozhodování o přestupcích (§ 87 odst. 1 až 3 OchrPřKrZ), rozhodování 
o jiných správních deliktech (§ 88 odst. 1 a 2) a některé další kompetence, které jsou svěřeny mimo území PR, PP a 
jejich  ochranných  pásem  OÚ,  pověřeným  OÚ  nebo  OÚ  ORP s  výjimkou  těch  kompetencí,  které  jsou 
zákonodárcem svěřeny výslovně MŽP.

456Viz. § 45e odst. 2 OchrPřKrZ.
457Viz. § 45e odst. 4 OchrPřKrZ.
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3)  Povoluje  výjimky  ze  zákazů  v  PR  a  PP458 v  souladu  s  ust.  §  77a  odst.  4  písm.  h) 

OchrPřKrZ.

V souvislosti s působností KÚ k vydání výjimky je třeba upozornit na tu skutečnost, že se jedná 

výlučně pouze o tzv.  "malou výjimku" (více viz.  7.2. Územní ochrana,  str.  109, poznámka pod 

čarou č. 369).

4)  Uděluje výjimky ze zákazů ZCHD rostlin  459 formou rozhodnutí nebo opatřením obecné 

povahy (v  závislosti  na  adresátu)  na územích  ad  1) v  souladu  s  ust.  §  77a  odst.  5  písm.  h) 

OchrPřKrZ (blíže viz. 7.1. Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin, str. 107).

5) Vydává stanoviska ke koncepcím a záměrům z hlediska vlivu na EVL a ptačí oblasti460 

formou stanoviska na územích ad 1) v souladu s ust. §77a odst. 4 písm. n) OchrPřKrZ.

Jedná  se  o  poměrně  silný  preventivní  nástroj  ochrany  naturových  oblastí.  Jeho  důležitost 

spočívá v té skutečnosti,  že výsledek stanoviska rozhoduje o dalším postupu ohledně zjišťování 

nebezpečnosti investičních záměrů, případně koncepcí ( vymezení klíčových pojmů – stanovisko a 

záměr viz. Věštník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, Ročník 4, částka 2, ze dne 10. 3. 2006, str. 

28 – 30) na jednotlivá naturová území. Investor je povinen předložit návrh záměru (koncepce) ke 

stanovisku KÚ, zda může mít významný vliv na území EVL nebo PO. Jestliže KÚ významný vliv 

nevyloučí (v této souvislosti je třeba upozornit na tu skutečnost, že obsahové mantinely stanoviska 

jsou  dány  zákonodárcem  jasně  –  KÚ  může  ve  svém  stanovisku  konstatovat,  že  vliv  záměru 

/koncepce/ na PO nebo EVL je vyloučen nebo KÚ ve svém stanovisku prohlásí, že významný vliv 

záměru  /koncepce/  vyloučit  nemůže),  musí  být  záměr  předmětem  posouzení  v  souladu  s  ust. 

§ 45i odst. 2 a 3 OchrPřKrZ, tedy mimo jiné prostřednictvím autorizované osoby a to na náklady 

investora.

6) Uděluje  výjimky ze  zákazu poškozování  EVL zařazených do národního seznamu a 

sporných lokalit461 formou rozhodnutí  na územích ad 1) v souladu s ust. § 77a odst. 4 písm. k) 

OchrPřKrZ.

458Viz. § 43 OchrPřKrZ.
459Viz. § 56 odst. 1 OchrPřKrZ.
460Viz. § 45i odst. 1 OchrPřKrZ.
461Viz. § 45b odst. 1 OchrPřKrZ.
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Výjimku  ze  zákazu  poškozování  EVL  může  udělit  KÚ  jedině  z  naléhavých  důvodů 

převažujícího veřejného zájmu. Vedle toho KÚ nemůže opomenout ani ust. § 45h OchrPřKrZ a § 

45i OchrPřKrZ. To znamená, že v případě, že nelze vyloučit významný vliv na lokalitu, je udělení 

výjimky závislé na výsledku posouzení.

7)  Uděluje  souhlas  se  zásahy,  které  by  mohly  vést  k  závažnému  nebo  nevratnému 

poškození nebo ke zničení evropských stanovišť nebo stanovišť evropsky významných druhů 

vyžadujících územní ochranu tvořících předmět ochrany462 formou rozhodnutí nebo stanoviska 

na území ad 1) v souladu s ust. § 77a odst. 4 písm. l OchrPřKrZ.

8)  V  souvislosti  s  kompetencí  KÚ  nelze  samozřejmě  ani  opomenout  patrně  nejsilnější 

preventivní  nástroj  OchrPřKrZ  –  KÚ  jsou  oprávněny  omezit  a  zakázat  činnost formou463 

rozhodnutí na území ad 1) v souladu s ust. § 77a odst. 4 písm. s) OchrPřKrZ. 

9) Rozhoduje o možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu464 formou rozhodnutí 

na území ad 1) v souladu s ust. § 77a odst. 4 písm. v) OchrPřKrZ.

10) Ukládá přiměřená náhradní opatření465 formou rozhodnutí na území ad 1) v souladu s 

ust. § 77a odst. 4 písm. v) OchrPřKrZ.

Kraj neingeruje do ochrany dřevin pouze prostřednictvím KÚ, tedy orgánů působících v rámci 

přenesené působnosti, ale je také nositelem poměrně značných kompetencí v rámci tzv. samostatné 

působnosti, kde je oprávněn vyhlásit PP466 nebo PR467(případně zrušit) formou nařízení s výjimkou 

území,  která  jsou  v  NP,  CHKO,  včetně  všech  NPR  a  NPP a  jejich  OP a  s  výjimkou  území 

vojenských újezdů v souladu s ust. § 77a odst. 2 OchrPřKrZ.

462Viz. § 45c odst. 2 OchrPřKrZ.
463Viz. § 66 OchrPřKrZ.
464Viz. § 86 odst.1 OchrPřKrZ.
465Viz. § 86 odst. 2 OchrPřKrZ.
466Viz. § 36 odst. 1 OchrPřKrZ
467Viz. § 33 odst. 1 OchrPřKrZ.
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9.5. Správy národních parků a chráněných krajinných oblastí

S ohledem na územní působnost těchto orgánů ochrany přírody lze charakterizovat tyto orgány 

ochrany přírody jako  nejodbornější  z orgánů ochrany přírody (snad s výjimkou MŽP),  které 

zákonodárce  taxativně  vymezuje  v  ust.  §  75  OchrPřKrZ.  Jejich  územní  působnost  je 

charakteristická  v  místech,  kde  zákonodárce  požaduje  nejpřísnější  a  odborně  nejerudovanější 

ochranu.468 Na  územích  NP,  CHKO,  NPR,  NPP a  jejich  OP předpokládá  zákonodárce  jejich 

zbytkovou působnost.469 Obecně  lze  konstatovat,  že  jejich  zbytková  působnost  je  neobyčejně 

široká – zákonodárce naprosto výjimečně svěřuje expressis verbis kompetence na výše uvedených 

územích OÚ, případně MŽP (zákonodárce předpokládá v některých případech i kompetence ČIŽP, 

ale  pouze  v  postavení  alternativního  orgánu ochrany přírody470).  Z  tohoto  důvodu je  praktické 

vymezit kompetence správ v negativním slova smyslu:

1) OÚ jsou oprávněny na územích CHKO s výjimkou maloplošných ZCHÚ a jejich OP k 

povolování kácení dřevin v souladu s ust. § 8 odst. 1 OchrPřKrZ. Jedná se o jedinou výjimku, kdy 

OÚ ingeruje na území, které je jinak v územní působnosti správ. Výjimka je navíc omezena pouze 

na území CHKO, navíc s exempcí maloplošných ZCHÚ.

2) MŽP rozhoduje o odchylném postupu pro ptáky471 formou opatření obecné povahy (blíže 

neurčenému okruhu osob) v souladu s ust. § 5b odst. 4 OchrPřKrZ na celém území, na kterém je 

zbytková púsobnost správ.

3) MŽP povoluje výjimky ze zákazů taxativně stanovených v OchrPřKrZ formou rozhodnutí na 

všech ZCHÚ formou rozhodnutí za předpokladu, kdy veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem 

ochrany přírody v souladu s ust. § 43 odst. 1 a 2 OchrPřKrZ.(blíže viz. 7.2. Územní ochrana dřevin, 

str. 109, poznámka pod čarou 369).

4) MŽP je oprávněno zrušit PP nebo PR a jejich OP vyhlášených podle dosavadních předpisů 

468Na druhou stranu je třeba upozornit na tu skutečnost, že po vstupu ČR do EU správy CHKO nemají již tradičně 
územní působnost pouze a jedině na svém území, ale v některých případech též mimo něj (viz. Damohorský M. a  
kolektiv – Právo životního prostředí, 3 vydání, C.H.Beck, 2010, str. 396).

469V souladu s ust. § 78 odst. 1 OchrPřKrZ – Na území národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních  
přírodních rezervací, národních přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území, nejde –  
li  o  vojenské  újezdy  vykonávají  státní  správu  v  ochraně  přírody  a  krajiny  správy  národních  parků   a  správy  
chráněných krajinných oblastí  (dále jen "správy") není  – li  příslušný obecní úřad nebo Ministerstvo životního  
prostředí.

470Viz. 9.6. Česká inspekce životního prostředí 
471Viz. § 5b odst. 1 OchrPřKrZ
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na území NP a jejich OP formou prováděcího předpisu v souladu s čl. II bod 1. zákona č. 349/2009 

Sb.

Je  samozřejmé,  že  s  ohledem na  postavení  správ  NP a  CHKO jsou oprávněny  k výkonu 

dozoru nad státní správou v ochraně přírody a krajiny v obvodu své působnosti. Z procesního 

pohledu mají obdobné postavení jako KÚ - mohou mít postavení jak I – instančního orgánu, tak 

odvolacího (v případech, že se jedná o kompetence OÚ na území CHKO /viz. bod 1./).

9.6. Česká inspekce životního prostředí

ČIŽP je  specializovaným  kontrolním a  dozorovým správním  orgánem  v  oblasti  ochrany 

životního prostředí zřízeným ČIŽPZ. Za jistou specifičnost v porovnání s ostatními orgány ochrany 

přírody lze  považovat  tu  skutečnost,  že  jeho kontrolní  a  dozorové kompetence  jsou ve  většině 

případů aplikovatelné bez ohledu na území. Ve většině případů se jedná o kompetence duplicitní – 

vedle  ČIŽP je  zároveň  nositelem příslušné  kompetence  na  určitém území  další  orgán  ochrany 

přírody. V těchto případech lze postavení ČIŽP charakterizovat jako  subsidiární, které částečně 

vyplývá  z  jeho  postavení  specializovaného  kontrolního  a  dozorového  orgánu  i  z  jeho  územní 

působnosti. Z procesního hlediska se jedná výlučně o I – instanční orgán.

V ochraně dřevin má ČIŽP především tyto kompetence:

1) Nařizuje omezení nebo zastavení škodlivé činnosti472 formou rozhodnutí na celém území 

ČR.

Ačkoliv se jedná o oprávnění inspekce, které má výrazně preventivní charakter, inspekce tento 

institut nevyužívá. Základním důvodem výše uvedené skutečnosti je velice obtížná vymahatelnost 

povinností,  které  na základě tohoto ustanovení  ČIŽP ukládá (vzhledem k neexistenci  adekvátní 

skutkové podstaty přicházejí v úvahu pouze exekuce v souladu s ust. § 103 a násl. SprŘ) a zároveň 

v podstatě srovnatelná kompetence ČIŽP ohledně oprávnění rozhodnout o omezení, případě zákazu 

činnosti v souladu s ust. § 66 OchrPřKrZ, tedy institutu leges perfectae.

2)  Rozhoduje  o  možnosti  a  podmínkách  uvedení  do  původního  stavu473(restitutio  in 

472Viz. § 80 odst. 2 OchrPřKrZ.
473Viz. § 86 odst. 1 OchrPřKrZ.
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integrum –  naturální restituce) formou rozhodnutí  na území ad 1) v souladu s ust. § 80 odst. 1 

OchrPřKrZ.

3)  Ukládá přiměřená náhradní opatření474 formou rozhodnutí  na území ad 1) v souladu s 

ust. § 80 odst. 1 OchrPřKrZ.

4) Rozhoduje o přestupcích475 formou rozhodnutí na území ad 1) v souladu s ust. § 80 odst. 3 

OchrPřKrZ.

5) Rozhoduje  o  pokutách  právnickým  osobám  a  fyzickým  osobám  při  výkonu 

podnikatelské  činnosti476 formou  rozhodnutí  na  území  ad  1)  v  souladu  s  ust.  §  80  odst.  3 

OchrPřKrZ.

V souvislosti se sankčními řízeními (řízení o přestupcích, řízení o uložení pokuty právnickým 

osobám a fyzickým osobám při výkonu podnikatelské činnosti, ale i řízení v souladu s ust. § 86 

OchrPřKrZ) je třeba upozornit na jistý nesoulad mezi právním a faktickým stavem ohledně prioritní 

působnosti  konkrétního  orgánu  ochrany  přírody  k  výše  uvedeným  sankčním řízením.  Z  dikce 

jednotlivých ustanovení OchrPřKrZ se rozhodně nedomnívám, že cílem zákonodárce bylo přiznat 

prioritní kompetenci k sankčním řízením ČIŽP (viz. ust. § 80 odst. 3 OchrPřKrZ nebo samotná 

organizace  ust.  §  80  OchrPřKrZ,  kde  zákonodárce  prioritně  hovoří  o  jiných  než  sankčních 

oprávněních  ČIŽP).  Faktický  stav  se  od  právního  poněkud  odchyluje  ve  prospěch  ČIŽP,  což 

samozřejmě může mít zpětně vliv na úroveň činnosti ČIŽP z důvodu zaneprázdněnosti jednotlivých 

inspektorů činností, která je prioritně v kompetenci jiných orgánů ochrany přírody.

6) Rozhoduje o omezení a zákazu činnosti 477formou rozhodnutí na území ad 1) v souladu s 

ust. § 80 odst.1 OchrPřKrZ. 

474Viz. § 86 odst. 2 OchrPřKrZ.
475Viz. § 87 odst. 1 až 3 OchrPřKrZ.
476Viz. § 88 odst. 1 a 2 OchrPřKrZ.
477Viz. § 66 OchrPřKrZ.
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9.7. Újezdní úřady a Ministerstvo obrany

Újezdní  úřady  a  Ministerstvo  obrany  jsou  orgány  ochrany  přírody,  jejichž  působnost  je 

zákonodárcem  omezena  pouze  na  území  vojenských  újezdů.  Na  základě  ust.  §  78a  odst.  1 

OchrPřKrZ zákonodárce svěřuje  zbytkovou působnost  na těchto územích  újezdním úřadům v 

rozsahu  působnosti  OÚ,  pověřených  OÚ,  OÚ  ORP a  KÚ  s  výjimkou  kompetencí,  které  jsou 

výslovně svěřeny MO. Z ust. § 78a odst. 1 OchrPřKrZ  a contrario lze dovozovat, že působnost 

ČIŽP není dotčena a může tedy teoreticky působit na územích vojenských újezdů v rozsahu, které 

jí  zákonodárce  stanovuje  mimo  tato  území.  V  souvislosti  s  kompetencemi  MŽP na  územích 

vojenských újezdů lze hovořit o postupném snižování vlivu MŽP na předmětném území.478

Důležité z hlediska ochrany dřevin je ust. § 90 odst. 2 OchrPřKrZ, které stanoví, že na činnosti 

konané v přímé souvislosti se zajištěním obrany státu nebo bezpečnosti státu, zejména z důvodu 

výcviku  nebo  cvičení  ozbrojených  sil  anebo  bezpečnostních  sborů,  se  nevztahují  následující 

ustanovení  OchrPřKrZ  (přičemž  případné  poškozování  přírody  z  důvodu  obrany  státu  nesmí 

překročit nezbytně nutnou míru).

1)  Opatřování  závazného  stanoviska  při  zásazích  do  VKP v  souladu  s  ust.  §  4  odst.  2 

OchrPřKrZ.

2) Registrace VKP v souladu s ust. § 6 OchrPřKrZ.

3) Povolování kácení dřevin v souladu s ust. § 8 OchrPřKrZ.

4) Ochrana krajinného rázu v souladu s ust. § 12 OchrPřKrZ.

5) Účast občanů při ochraně přírody v souladu s ust. § 70 OchrPřKrZ.

9.8. Ministerstvo životního prostředí

MŽP je ústředním orgánem ochrany přírody v ČR,479 které vykonává vrchní dozor v ochraně 

přírody a krajiny.480 Z procesního pohledu se může jednat nejen o odvolací orgán I – instančních 

rozhodnutí orgánů ochrany přírody481 (KÚ v přenesené působnosti, ČIŽP, správy CHKO a NP), ale i 

478Srovnej viz. Stejskal V. – Novela zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny opět do parlamentu in České 
právo životního prostředí 1/2004, IFEC, str. 89 a § 79 odst. 3 písm. t) OchrPřKrz – Ministerstvo životního prostředí  
dále vykonává působnost orgánů ochrany přírody na pozemcích a stavbách, které tvoří součást objektů důležitých  
pro obranu státu mimo vojenské újezdy – zákonodárce tedy vytváří dvojí právní režim - MŽP zůstávají pouze na 
pozemcích a stavbách, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu kompetence orgánu ochrany přírody.

479Viz. § 79 odst. 1 OchrPřKrZ.
480Viz. § 85 odst. 2 OchrPřKrZ. Vrchní státní dozor lze navíc dovozovat i z ust. § 19 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení 

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
481Viz. § 79 odst. 3 písm. p) OchrPřKrZ.
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orgán I – instanční, samozřejmě s respektováním 2 – instančnosti správního řízení (srovnej viz. § 

152 SprŘ). Ve vztahu k ochraně dřevin je patrná ingerence MŽP zejména v souvislosti se zvláštní  

územní ochranou,  včetně ochrany "naturové",  některé programové (koncepční)  kompetence a  v 

neposlední  řadě  zákonodárce  předpokládá  postavení  MŽP  jako  průvodce  pozitivněprávní 

legislativou životního prostředí.

V souvislosti s ochranou dřevin je MŽP nositelem mimo jiné těchto kompetencí:

1) Zajišťuje zpracování a schvaluje plány péče o NP, NPR, NPP, CHKO a OP těchto ZCHÚ 

a  zajišťuje  jejich  realizaci  ve  spolupráci  se  správami  v  souladu  s  ust.  §  79  odst.  3  písm.  h) 

OchrPřKrZ.

2) Vyhlašuje tzv. sporné lokality (blíže viz. 7.4. Evropská /unijní ochrana dřevin/, str. 114) v 

souladu s ust. § 79 odst. 3 písm. j) OchrPřKrZ. Vedle této  kompetence je MŽP nositelem některých 

dalších kompetencí ingerujících na území Natura 2000 /viz. např. § 79 odst. 3 písm. l) OchrPřKrZ/.

3)  Zřizuje  správy  NP  jako  státní  příspěvkové  organizace,  pokud  nebyly  zřízeny  jiným 

zákonem v souladu s ust. § 79 odst. 3 písm. r) OchrPřKrZ.

4) Vyhlašuje formou vyhlášky NPR, NPP nebo OP těchto ZCHÚ a stanoví bližší podmínky 

jejich ochrany a dále vyhlašuje nebo zrušuje PP a PR a jejich OP na území NP a stanoví bližší 

podmínky jejich ochrany v souladu s ust. § 79 odst. 4 písm. h) OchrPřKrZ.

5) Uděluje výjimky ze zákazů ve ZCHÚ v případech, kdy veřejný zájem výrazně přesahuje nad 

zájmem ochrany přírody,  schvaluje  v  každém jednotlivém případě  vláda,  s  tím,  že  MŽP vydá 

rozhodnutí  o uvedených  výjimkách podle  usnesení  vlády v  souladu  s  ust.  §  43  odst.  1  a  2 

OchrPřKrZ (více viz 7.2. Územní ochrana, str. 109, poznámka pod čarou č. 369).

9.9. Orgány státní správy lesů   482  

Státní správa lesů je založena na standardním třístupňovém systému (typicky ve formě OÚ 

ORP, KÚ, MZe). Za jistý problém lze označovat kompetentní dvojkolejnost, resp. trojkolejnost, o 

které  lze  hovořit  v  rámci  ústředních  orgánů  státní  správy lesů.  Ústředním orgánem je  MZe,  s 

482Koncepčně zařazuji tuto materii do této části práce z důvodu jistého systematického členění na stránku 
hmotněprávní a procesněprávní.
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výjimkou NP a  jejich  OP,  kde  je  ústředním orgánem MŽP.483 Na základě  zbytkové působnosti 

zakotvené v ust. § 47 odst. 3 LesZ jsou příslušnými v případech NP a jejich OP správní orgány,  

které jsou příslušné i v případech lesů mimo území NP a jejich OP – OÚ ORP. Tato v jistém smyslu 

charakteristická dvojkolejnost je vysledovatelná i na úrovni dozorových orgánů. Dozor na základě 

LesZ  probíhá  ve  dvou  liniích.  Prvou  z  nich  představuje  výkon  vrchního  státního  dozoru 

realizovaného prostřednictvím MŽP.484 Druhou linii  představuje dozor  realizovaný orgány státní 

správy  lesů,  včetně  specializovaného  správního  orgánu  (ve  smyslu  pouze  jeho  dozorových 

kompetencí) – ČIŽP485, která je však funkčně i procesně podřízena nikoliv MZe, ale MŽP.486 Ve 

stručnosti nastíněná státní správa lesů je pro svou dvojkolejnost nevhodná z ryze organizačních, 

popř. provozních důvodů,487 ale ve své podstatě zpochybňuje i účel zákona (blíže viz. 10.1. Účel 

zákona),  vzhledem  k  té  skutečnosti,  že  upřednostňuje  produkční  funkce  lesa  před  funkcemi 

mimoprodukčními.

De lege  ferenda se  domnívám,  že  lesy,  bez  ohledu  na  jejich  územní  výskyt,  by měly být 

svěřeny do rukou jediného ústředního orgánu – MŽP. V opačném případě hrozí,  s  ohledem na 

postavení  Mze,488 upřednostňování  produkční  funkce  lesa  nad  mimoprodukční,  které  z 

dlouhodobého hlediska může ohrožovat jeden ze základních účelů LesZ – trvale udržitelný rozvoj 

lesa.  Z  důvodu  zcela  nevyhovujícího  ČIŽPZ,  zejména  ve  smyslu  neurčitě  formulovaných 

skutkových podstat,  bych se navíc  přimlouval  k  novému zákonu,  který  by se výlučně  zabýval 

postavením  ČIŽP v  ochraně  lesa.  Pro  případ  nepřiznání  statutu  MŽP,  který  navrhuji  výše,  se 

domnívám,  že  by  bylo  vhodným  řešením  rozšíření  kompetencí  ČIŽP  i  na  některé  činnosti 

nedozorového charakteru ve smyslu alternativního preventivního nástroje ochrany lesa (srovnej viz. 

12. Závěr, str. 173).

483Viz. § 47 odst. 3 LesZ. Ve vojenských lesích je státní správou pověřeno na úrovni ústředního orgánu státní správy 
lesů Ministerstvo obrany.

484Ust. § 50 LesZ, které zakotvuje vrchní státní dozor MŽP je velice stručné, nezakládající žádné zvláštní kompetence  
MŽP, které by bylo možné uplatňovat v rámci jeho výkonu. S touto skutečností úzce souvisí i značně komplikované 
postavení MŽP ingerovat do kompetence orgánů státní správy lesů v rámci jejich dozorové činnosti.

485Postavení ČIŽP jako dozorového orgánu je poměrně komplikované. LesZ existenci ČIŽP jako dozorového orgánu 
vůbec  nepředpokládá.  Jeho postavení  vyplývá  pouze na základě  "zřizovacího zákona" ČIŽPZ,  jehož  prioritním 
účelem v době jeho vzniku bylo zajistit  organizační  stránku tohoto orgánu. ČIŽPZ přiznává ČIŽP oprávnění k 
ukládání pokut i nápravných opatření, ale je samozřejmé, že nelze v souvislosti s tímto 20 let starým zákonem,  
koncipovaným prioritně na organizačním základě, hovořit o vyčerpávající, bezmezerovité úpravě kompetencí ČIŽP. 
Skutkové podstaty, zakotvené v ust. § 4 ČIŽPZ, jsou koncipovány značně obecně a mezerovitě s nejednoznačným  
vyřešením druhu odpovědnosti ve smyslu míry zavinění v souvislosti s fyzickým osobami (jiné správní delikty, resp. 
přestupky /srovnej § 2 odst. 1 PřestZ, z čehož lze dovozovat neaplikovatelnost PřestZ).

486Domnívám  se,  že  celkem  výstižně  se  v  této  souvislosti  hovoří  o  obecné  státní  správě  na  straně  jedné  a 
environmentální  státní správě na straně druhé, z kterého pramení nejednotný systém aplikace stejných právních 
předpisů (blíže viz. Flora M. – Hlavním problémem je dvojkolejnost SSL in Lesnická práce – časopis pro lesnickou 
vědu a praxi 12/2005, str. 4 – 5).

487Srovnej viz. § 17 odst. 4 LesZ ve spojení s ust. § 1 odst. 3 StFŽPZ.
488Viz. §  15 odst.  1  zákona č.  2/1969 Sb.,  o zřízení  ministerstev a jiných ústředních orgánů státní  správy České 

republiky.
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10. Ochrana lesních dřevin

Má-li být analýza právní úpravy ochrany dřevin kompletní a vyčerpávající, je nezbytné zabývat 

se alespoň v krátkosti i materií upravující problematiku lesa, resp. lesních dřevin (blíže o důvodech 

systematického zařazení předmětné materie do této rigorozní práce viz. předmluva str. 1, poznámka 

č.  1  pod čarou).  Na rozdíl  od  problematiky právní  ochrany dřevin,  která  je  upravena  zejména 

prostřednictvím několika dílčích ustanovení OchrPřKrZ, které lze s ohledem na jejich rozsah nazvat 

"fragmentálními ustanoveními", právní ochrana lesa je upravena samostatně v zákoně,489 který je 

převážně věnován jeho ochraně a hospodaření v něm, a proto jeho vyčerpávající analýza, která by 

přiblížila uceleně veškerá ustanovení,  týkající  se právní ochrany lesních dřevin,  by přesahovala 

rozsah a možnosti této rigorozní práce. Z uvedeného důvodu je cílem této části přiblížení pouze 

základních institutů, které se váží k ochraně lesních dřevin, popř. hlubší analýza institutů, které jsou 

"diskutabilní", a z pohledu de lege ferenda je možno uvažovat o jejich případné změně. Domnívám 

se, že pro případné úvahy de lege ferenda zkoumané materie může být velice přínosná a relevantní 

slovenská legislativa,  konkrétně zákon č.  326/2005 Sb.,  o  lesoch,  v platnom znění,  který lze v 

některých  institutech,  i  s  ohledem  na  dobu  svého  vzniku,  označit  za  progresivnější  zákon  ve 

srovnání s naším vnitrostátním zákonem č. 289/2005 Sb., o lesích, v platném znění, a proto výše 

uvedené zákony, resp. některá jejich ustanovení, blíže zkoumám a komparuji. 

10.1. Účel zákona

Samostatně  se  cílem  speciálního  zákona  -  LesZ,  který  upravuje,  jak  bylo  uvedeno  výše, 

poměrně rozsáhle a komplexně předmětnou problematiku lesa,  zabývám z toho důvodu, že tato 

otázka je důležitá i pro následné posuzování "kvality" lesního zákona. Obecně je třeba konstatovat, 

že v předmětné problematice dochází permanentně k prolínání ústavní zásady o  svrchovanosti a 

ochraně vlastnictví490 se stejně autoritativní zásadou o tom, že vlastnictví zavazuje491 (v podstatě 

podobný problém platí sice i pro dřeviny rostoucí mimo les, ale v případě lesa je tato skutečnost 

489Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). Tento zákon nahradil s  
účinností od 1. 1. 1996 právní úpravu obsaženou v zákoně č. 61/1977 Sb., o lesích  a v zákoně č. 96/1977 Sb., o  
hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství. Lze tedy konstatovat, že v současné době, na rozdíl od 
dřívější koncepce, je zkoumaná materie upravována téměř výlučně prostřednictvím jediného, komplexního  zákona, 
což lze, dle mého názoru, označit jednoznačně jako krok správným směrem. Na druhou stranu je třeba připomenout 
tu skutečnost, že s LesZ velice úzce souvisejí některé další zákony. V této souvislosti je třeba na prvním místě  
připomenout OchrPřKrZ, ale i některé další jako např. TrestZ, ŽivProstřZ nebo ČIŽPZ.

490Viz. čl. 11 odst. 1 LZPS.
491Viz. čl. 11 odst. 3 LZPS.
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mnohem závažnější a vzájemné prolínání obou uvedených ústavních zásad častější,  což je dáno 

prioritně tou skutečností, že les je třeba chápat jako produkční složku životního prostředí a majitel  

může mít snahu na jejím prioritním využívání na úkor ostatních, mimoprodukčích funkcí lesa). Tuto 

skutečnost zákonodárce zohledňuje v § 1 LesZ, když stanoví, že účelem tohoto zákona je stanovit  

předpoklady pro zachování  lesa,  péči  o  les  a obnovu lesa jako  národního bohatství,  tvořícího 

nenahraditelnou  složku  životního prostředí,  pro  plnění  všech  funkcí  a  pro  podporu  trvale  

udržitelného hospodaření v něm.

Identifikace  lesa  jako  národního  bohatství  naznačuje  tu  skutečnost,  že  les  je  nositelem 

mimořádného společenského významu překračujícího hranice, v nichž je les považován pouze jako 

předmět vlastnictví. Spolu s významem lesa ve smyslu nenahraditelné složky životního prostředí se 

tím vyjadřuje veřejný zájem na právní úpravě, z níž plynou pro vlastníka lesa, popř. další osoby 

povinnosti a omezení, které ingerují do vlastnického práva a ve své podstatě ho omezují. Vzájemné 

vztahy  výše  uvedených  ústavních  zásad  –  svrchovanosti  vlastnictví  a  vlastnictví  zavazuje,  ve 

smyslu jejich vzájemných postavení,  resp.  priorit,  lze v globálním smyslu posuzovat z institutu 

trvale udržitelného hospodaření v lese492 - zajištění trvalého plnění produkčních a mimoprodukčních 

funkcí lesa, tedy v časovém horizontu nikoliv pouze pro současnou generaci, ale i pro generace 

příští.

Z výše uvedeného lze tedy obecně konstatovat, že LesZ může být nazván právně perfektním za 

toho předpokladu, že bude postaven  na svrchovanosti vlastnictví, s  omezeními  veřejnoprávního 

charakteru,  mající  povahu  věcných  břemen,  které  vyplývají  z  postavení  lesa  jako  národního 

bohatství a s tím spojenou nutností hospodařit v lese v souladu s trvale udržitelným rozvojem. S 

názory, které jakékoliv omezení vlastnických práv a priori odsuzují s poukazem na relikt doby, kdy 

stát byl takřka monopolním vlastníkem a hospodářem v lesích,493 jsou dle mého názoru mylné, často 

účelově zjednodušující daný problém v tom smyslu, že les chápou pouze a jedině jako předmět 

vlastnických vztahů. Navíc je jejich obhajoba postavena na tržních mechanismech v tom smyslu, že 

vlastník, dle jejich názoru, nebude znehodnocovat svoje vlastnictví, což je argumentace, kterou ve 

vztahu k lesu jako složce životního prostředí lze nazvat za naprosto chybnou a zavádějící – pro 

nemalou  část  vlastníků  bude  atraktivnější  představa  okamžitého,  jednorázového  zisku,  než 

představa dlouhodobé investice.

492V podstatě  lze  konstatovat,  že  pojem trvale  udržitelného  hospodaření  v  lese  se  opírá  a  koncepčně  vychází  z 
definičního pojmu trvale udržitelného rozvoje společnosti, která je zakotvená v ust. § 6 ŽivProstřZ, s tím, že pro 
LesZ - jako zákon speciální, je relevantní ochrana jedné ze složek životního prostředí – lesa.

493Viz např. Suchánek J. – Nové zemědělské a lesní právo, Prospektrum, Praha 1996, str. 182.
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10.2. Pojem les a jeho kategorizace

Podobně jako v případě dřevin, je třeba i les ve smyslu jeho definičního vymezení494 posuzovat 

prioritně z územního pohledu. S ohledem na ust. § 2 písm. a) LesZ 495 ve spojení s ust. § 2 písm. c) 

LesZ  496 je zcela irelevantní pro posouzení, zda – li se jedná o les  de iure nebo nikoliv druhová 

skladba dřevin, ale skutečnost, jedná -li se o dřeviny mimo PUPFL nebo na jeho území (srovnej též 

viz. § 3 odst. 2 LeZ). Z tohoto pohledu všechny stromy a keře, které se nacházejí na PUPFL, jsou na 

základě uvedených ustanovení lesními porosty - lesem, včetně dřevin, obvykle se nacházejících na 

zemědělských a jiných než lesních pozemcích,  jako jsou ovocné dřeviny nebo okrasné dřeviny. 

Dokonce lze  konstatovat,  že  lesem  de iure, s  ohledem na všechny souvislosti  (i  přes  existenci 

poněkud problematického "prostředí lesních dřevin"), je zásadně PUPFL, bez zřetele k tomo, zda na 

něm roste či neroste lesní porost. Přestože tedy zákonodárce obsahově vymezuje les i PUPFL, jedná 

se  o  pojmy,  které  obsahově  znamenají  v  podstatě  totéž.  Zákonodárce  sice  v  souladu  s  ust. 

§ 2 písm. a) LesZ rozumí lesem lesní porosty s jejich prostředím a PUPFL, nicméně interpretace 

per analogie  iuris prostředí  lesních  porostů  s  pojmem životního  prostředí  ve  smyslu  ust.  §  2 

ŽivProstřZ,  a  tím  de  facto i  obsahové  odlišení  pojmů  PUPFL a  les,  by  znamenala  připuštění 

předmětu vlastnických vztahů na věci všem lidem společné (res omnium communes), tedy pravidlo, 

které je z pohledu pozitivního práva neaplikovatelné.497

Pozemky,  které  jsou  součástí  PUPFL,  je  třeba  rozlišovat  na  2  druhy s  ohledem na  právní 

skutečnosti na základě nichž vznikly jako součást PUPFL:

1) lesní pozemky498 – Jedná se o pozemky, které se stávají součástí PUPFL ex lege, tedy přímo 

ze zákona.  Conditio sine qua non je, že se nejedná o pozemky, které jsou součástí zemědělského 

půdního fondu.

2) Tzv. jiné pozemky,499 u kterých může na základě ust. § 3 odst. 1 písm. b) in fine LesZ dojít k 

494Za zmínku stojí, že se nejedná o jedinou definici lesa na úrovni zákona (srovnej viz. § 3 ŽivProstřZ).
495 Lesem se rozumí lesní porosty s jejich prostředím a PUPFL.
496Lesními porosty jsou stromy a keře lesních dřevin, které v daných podmínkách plní funkci lesa.
497Blíže k pojmu "les" a jeho vztahu k pojmu "PUPFL" viz.  Flora M. – Několik poznámek k pojmu "les" podle  

§ 2 písm. a) lesního zákona in Lesnická práce Časopis pro lesnickou vědu a praxi č. 3/2001, str. 128 – 130.
498Viz. § 3 odst. 1 písm. a) LesZ – Pozemky určené k plnění lesa jsou pozemky s lesními porosty a plochy, na nichž  

byly lesní porosty odstraněny za účelem obnovy, lesní průseky a nezpevněné lesní cesty, nejsou – li širší než 4 m, a  
pozemky, na nichž byly lesní porosty dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů podle  
§ 13 odst. 1 tohoto zákona (dále jen "lesní pozemky").

499Pozemky určené k plnění funkce lesa jsou zpevněné lesní cesty, drobné vodní plochy, ostatní plochy, pozemky nad  
horní hranicí dřevinné vegetace (hole), s výjimkou pozemků zastavěných a jejich příjezdních komunikací, a lesní  
pastviny a políčka pro zvěř, pokud nejsou součástí zemědělského půdního fondu a jestliže s lesem souvisejí nebo  
slouží lesnímu hospodářství (dále jen "jiné pozemky"). U těchto pozemků může orgán státní správy lesů  nařídit  
označení jejich příslušnosti k pozemkům určeným k plnění funkcí lesa.
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označení jejich příslušnosti k PUPFL.500 

PUPFL (lesní pozemky, vodní plocha, ostatní plocha /viz. poznámka pod čarou č. 500, str. 153/) 

se zapisuje v souladu s ust. § 2 odst. 1 písm a) KatZ do katastru nemovitostí. Před 1. 7. 1996 se v  

katastru nemovitostí evidovaly nájmy a výpůjčky lesních a zemědělských pozemků, jestliže trvaly 

nebo měly trvat alespoň po dobu 5 let. V této souvislosti, ve spojení s dalším právním vývojem, 

došlo k velice nepříjemné situaci ohledně možností zjišťování nositele veřejnoprávní povinnosti, 

který  vyplývá  z  LesZ.  S  ohledem na  ust.  §  58  odst.  1  LesZ,  které  předpokládá  veřejnoprávní 

delegaci povinností na nájemce, popř. podnájemce lesa, je pochopitelné, že obligatorní náležitostí 

pro právní perfekci nájemní nebo podnájemní smluvy, případně smlouvy o výpůjčce, je její písemná 

forma, která je navíc v zákonem stanovené lhůtě oznámena orgánu státní správy lesů.501 Současná 

právní  legislativa  však v této  souvislosti  vytváří  nemalý paradox,  který spočívá  v tom, že  tato 

povinnost je předpokládána (navíc se sankcí neplatnosti v případě jejího nesplnění) pouze a jedině 

pro smlouvy, které trvají nebo mají trvat méně než 5 let. Původním úmyslem zákonodárce v ust. § 

12  odst.  2  LesZ  bylo  pravděpodobně  zajištění  stejně  přísných  právních  podmínek  pro  vznik 

uvedených smluv bez ohledu na délku jejich trvání. Vzhledem k tomu, že zákon č. 344/1992 Sb., o 

katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) v ust. § 2 odst. 1 písm. f) před 1. 7. 1996 

upravoval obligatornost písemné formy a jejího oznámení u nájemních smluv a smluv o výpůjčce v 

případě  zemědělských  a  lesních  pozemků,  jestliže  trvají  nebo  mají  trvat  alespoň  5  let,  ust. 

§  12  odst.  2  LesZ je  jejím doplňkem,  které  mělo  reagovat  na  zrušení  ustanovení,  které  řešilo 

předmětný problém v případě smluv, které trvají nebo mají trvat déle než 5 let. 

De lege ferenda zejména v souvislosti s případným zahajováním sankčních řízení za nesplnění 

veřejnoprávních povinností je naprostou nezbytností současný právní stav odstranit a pro předmětné 

smlouvy zavést stejně přísný právní režim bez ohledu na naznačené časové hledisko.

500Uvedené ustanovení je velice diskutabilní s ohledem na jeho nejednoznačnost. Předně nelze s dikce ustanovení  
jednoznačně dovozovat, co zákonodárce rozumí kompetencí k označení jiných pozemků k PUPFL. Zda - li příslušný 
orgán (na základě zbytkové působnosti zakotvené v ust. § 48 odst. 3 LesZ se jedná o obecní úřad obce s rozšířenou 
působností) je oprávněn nařídit  označení jiného pozemku zápisem v katastru nemovitostí  nebo označení jiných 
pozemků k PUPFL je oprávněn označit de facto, tedy přímo v terénu tím způsobem, aby bylo každému zjevné, že se 
jedná o PUPFL. Vyjdeme – li z druhé alternativy pro výklad předmětného ustanovení, za mezerovitost lze označit i 
deficit  individualizace  subjektu,  kterému má být  povinnost  uložena  (viz.  Drobník  J,  Dvořák  P.  -  Lesní  zákon 
Komentář,  Wolters Kluwer,  2010, str.  7).  Za problém lze označit i  evidentní nesoulad mezi definičním pojetím 
PUPFL, zakotveným v LesZ a pojmem, který má alternovat PUPFL - lesní pozemek, zakotvený ve vyhlášce č.  
26/2007  Sb.,  kterou  se  provádějí  zákon  č.  265/1992  Sb.,  o  zápisech  vlastnických  a  jiných  věcných  práv  k 
nemovitostem,  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  zákon č.  344/1992 Sb.,  o  katastru  nemovitostí  České republiky 
(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (katastrální vyhláška). Uvedená vyhláška pojímá lesní pozemek 
(PUPFL) pouze ve smyslu jedné z podmnožin PUPFL dle LesZ – ust. § 3 odst. 1 písm. a) LesZ (viz. příloha uvedené 
vyhlášky  –  Technické  podrobnosti  pro  správu  katastrů  (kód  10),  s  tím,  že  "jiné  pozemky",  dle  ust. 
§ 3 odst. 1 písm. b) LesZ  jsou dle přílohy systematicky zařazeny pod vodní (kód 11), resp. ostatní plochy (kód 14).

501Viz. § 12 odst. 2 LesZ.
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Kategorizaci lesa je třeba chápat v souvislosti  s jeho multifunkčností.  I  když je třeba lesy 

definovat  jako  celek,  lze  konstatovat,  že  mezi  jednotlivými  lesy  jsou  značné  rozdíly,  které  se 

projevují právě zmíněnou kategorizací.502 Zařazení lesa do konkrétní kategorie nicméně neznamená, 

že tento les má plnit jen funkci, která příslušné kategorii odpovídá, a že jeho ostatní funkce budou 

potlačeny.  Opačný  přístup,  který  by  např.  v  lesích  hospodářských  vedl  ve  většině  případů  k 

využívání pouze jediné funkce tohoto lesa - produkční, by nebyl ničím jiným než dezinterpretací 

účelu LesZ. Zákonodárce člení lesy v souladu s ust. § 6 LesZ do tří kategorií:

1) lesy ochranné (na základě individuálního správního aktu).

2) lesy zvláštního určení (kategorizace lesů zvláštního určení zakotvená v ust. § 8 odst. 1 LesZ 

vzniká ex lege, tedy přímo ze zákona, zatímco kategorizace lesů zakotvených v ust. § 8 odst. 2 LesZ 

vzniká na základě rozhodnutí).

3) lesy hospodářské – jedná se o zbytkovou kategorii, tedy všechny lesy, které nejsou zařazeny 

pod kategorii lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení.

V souvislosti s kategorizací lesa, která je rozhodná mimo jiné i pro rozsah veřejnoprávních 

povinností, popř. práv vlastníka, resp. osob zakotvených v ust. § 58 odst. 1 LesZ, je třeba upozornit 

na tu skutečnost, že rozhodnutí o kategorizaci je rozhodnutím ad rem, tedy se jedná o rozhodnutí, 

jejíž výsledek, t. j. zařazení lesa do příslušné kategorie, závisí pouze a jedině na vlastnostech lesa. 

Je naprosto irelevantní skutečností osoba vlastníka, a proto s případnou změnou vlastníka, resp. 

změnou subjektu, který je nositelem veřejnoprávních povinností v souladu s ust. § 58 odst. 1 LesZ, 

je rozhodnutí právně závazné i pro uvedené právní nástupce vlastníka.

Z dikce ustanovení, které se týkají kategorizace lesů,503 lze jednoznačně dovozovat hierarchická 

struktura této kategorizace, s tím, že na vrcholu této pyramidy jsou lesy ochranné, požívající nejen 

vyšší důležitosti ochrany, ale i z tohoto titulu vyplývající přednosti zařazení lesů do této kategorie, 

t.j.  jedná – li  se  o  les,  který lze na základě esenciálních atributů zařadit  pod více kategorií,  je 

zařazen do kategorie s vyšší důležitostí ochrany.

Za poměrně závažný nedostatek zákona,  který má za následek obcházení  zákona ze strany 

orgánů  státní  správy lesa,  lze  vnímat  tu  skutečnost,  že  zákonodárce  neumožňuje  orgánu  státní 

správy lesů, aby zrušil rozhodnutí o kategorizaci lesa s následkem zařazení tohoto lesa do nižší 
502Srovnej viz. Staněk J. - Lesní zákon v teorii a praxi – Úplné znění zákona s komentářem, Matice lesnická, spol.  

s.r.o., Písek, 1996, str. 26 – 27.
503Viz. Předvětí § 8 odst. 1 LesZ - Lesy hospodářské jsou lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů ochranných nebo 

lesů zvláštního určení ve spojení s § 9 odst. 1 LesZ – Lesy hospodářské jsou lesy, které nejsou zařazeny v kategorii  
lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení.
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kategorie, tedy s nižší důležitostí ochrany (pouze lesy kategorizované ex lege mohou být na základě 

pominutí  podmínky  stanovené  zákonem  "překategorizovány"  na  nižší  stupeň  ochrany).  Tento 

legislativní  nedostatek,  který  má  za  následek  nemožnost  změny  kategorizace  způsobem  výše 

naznačeným, a to ani v případě, odpadne – li předmět ochrany, se snaží příslušné orgány státní  

správy lesů řešit způsobem, který zákon nezná, a tedy nepředpokládá – časovým omezením, tedy 

postupem, který de facto může mít v některých případech vliv na ochranu lesa. V této souvislosti se 

rozhodně přimlouvám de lege ferenda pro umožnění překategorizování lesa na nižší stupeň, a to tím 

způsobem,  že  zákonodárce  tuto  možnost  expressis  verbis specifikuje  v  příslušném  ustanovení 

zákona.504

LesZ ani  jiné  předpisy,  upravující  předmětnou problematiku  ,  nerozlišují  lesy podle  formy 

vlastnictví. Nicméně se domnívám, že k jisté diferenciaci de facto dochází i mezi lesy ve vlastnictví 

státu na straně jedné a vlastnictvím subjektu odlišného od státu. Zejména lesy ve vlastnictví státu by 

měly být obhospodařovány takovým způsobem, aby jejich hospodaření nebylo omezeno pouze na 

podnikatelský výsledek. V této souvislosti je žádoucí, aby si stát prostřednictvím svěřených osob, 

předjímaných v ust. § 4 odst. 1 LesZ,505 podržel větší kontrolu nad těmito lesy. Lesy ve vlastnictví 

státu,  resp.  nakládání s nimi,  je zákonem omezeno v tom smyslu,  že právní úkony,  kterými se 

nakládá se státními lesy vyžadují ke své platnosti souhlas Mze.506 Nájem a podnájem státního lesa 

za účelem hospodaření v lese je zakázán.

10.3. Obecné užívání lesů

Jedná  se  o  jeden  z  institutů,  který  ve  své  podstatě  omezuje  ústavní  zásadu  svrchovanosti 

vlastnictní  způsobem v LZPS předjímaným – zákonem,  a  který  zohledňuje postavení  lesa jako 

veřejného statku. S ohledem na jeho povahu a způsob jeho vzniku lze také hovořit o zákonném 

věcném břemeni, které vázne na všech lesích, bez ohledu na vlastníka lesa s výjimkou stanovenou v 

zákoně.507 V ust. § 19 odst. 1 LesZ navíc zákonodárce předjímá právo vstupu do lesa s výjimkami, 

které mohou vyplývat nejen ze zákona, podzákonného právního předpisu – nařízení obce, ale i na 
504Blíže viz. Drobník J., Dvořák P. – Lesní zákon Komentář, Wolters Kluwer, Praha 2010, str. 19 – 20.
505Nejtypičtější svěřenou právnickou osobou, která nakládá s lesy ve vlastnictví státu je státní podnik Lesy České 

republiky. Dalšími typickými subjekty oprávněnými k nakládání se státním majetkem jsou např. Vojenské lesy a 
statky, s.p., ČR nebo Správy národních parků.

506Viz. § 4 odst. 2 LesZ.
507Viz. § 19 odst. 2 LesZ - ......Zákazy vstupu do lesa nebo jiná omezení užívání lesa stanovená zvláštními předpisy  

anebo podle nich vyjádřená, zůstávají nedotčena. Vstup do lesů, které jsou nezbytné pro potřeby obrany státu (dále  
jen "vojenské lesy") se řídí zvláštními zákony.
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základě  individuálního  správního  aktu  popř.  právně  závazného  aktu  neformálního  charakteru 

(pokynu), samozřejmě s respektováním hierarchie právních aktů. Z pohledu časového lze rozdělit 

zákazy  na  trvalé  a  dočasné,  se  stanovením  jejich  maximální  doby  trvání.  Z  práva  vstupu 

samozřejmě  vyplývají  i  povinnosti,  zakotvené  zákonodárcem  v  ust.  §  20  LesZ,  které  jsou 

diferencovány do tří  skupin v závislosti  na subjektu a činnosti  v lese. Vedle zákazů, které jsou 

spojeny s obecným užíváním – relativní zákazy (veškeré povinnosti zakotvené v ust. § 20 LesZ), 

zákonodárce diferencuje zákazy, které platí i na vlastníka, nájemce popř. jiný subjekt, který užívá 

les  z  jiného  důvodu  (nikoliv  z  titulu  vlastnického  nebo  nájemního),  tedy  se  jedná  o  zákazy 

absolutní,508 platící  s  ohledem na jejich  bezprostřední  nebezpečí  na  les  pro všechny.  Absolutní 

vynětí těchto zákazů platí pro takové činnosti, které jsou prováděny v souvislosti s hospodařením v 

lese509 (zde platí povinnosti zakotvené v odlišných ustanoveních LesZ).

10.4. Hospodaření v lese

V souvislosti s hospodařením v lese, kterým LesZ rozumí  obnovu, ochranu, výchovu a těžbu  

lesních  porostů  a  ostatní  činnosti  zabezpečující  plnění  funkcí  lesa,  se  nehodlám  z  důvodu 

omezeného rozsahu rigorozní práce zabývat uvedenými činnostmi, ale mým cílem je prioritně si 

povšimnout subjektu, který je s hospodařením konkrétního lesa úzce spojen -  odborného lesního 

hospodáře,  z  důvodu  některých  neefektivních  ustanovení,  které  s  uvedeným  subjektem 

bezprostředně souvisejí.

Odborným lesním hospodářem je fyzická nebo právnická osoba, vykonávající dozorovou a 

poradenskou činnost při hospodaření v lese pro jeho vlastníka.510 Conditio sine qua non pro výkon 

funkce odborného lesního hospodáře je udělení licence.511 Ačkoliv zákonodárce svěřuje odbornému 

lesnímu  hospodáři  velice  důležité  postavení,  které  je  na  mnoha  místech  srovnatelné  s 

veřejnoprávním  postavením  vlastníka  lesa,  popř.  postavení  vlastníka  dokonce  překračuje, 

zákonodárce nevěnuje odbornému hospodáři náležitou pozornost a dokonce se domnívám, že jeho 

úprava  je  v  některých  otázkách  mezerovitá.  Obecně  lze  konstatovat,  že  povinnosti,  které 

zákonodárce svěřuje lesnímu hospodáři, jsou nesystematicky zakotveny hned v několika zákonech i 

podzákoných  právních  předpisech,  a  tedy  jeho  kontrolovatelnost  je  značně  ztížena.  V  této 

508Viz. § 20 odst. 3 in fine LesZ.
509Viz. § 20 odst. 3 LesZ.
510Srovnej viz. § 37 LesZ.
511Viz. § 44 LesZ.
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souvislosti  se domnívám, že důležitost  postavení odborného lesního hospodáře si  mnohem lépe 

uvědomuje slovenský zákonodárce, a proto lze označit zákon č. 326/2005 Z.z., o lesoch za zákon, 

který by mohl sloužit v této souvislosti v jistém smyslu za podkladový vzor LesZ (blíže viz. 11.2. 

Právní úprava ochrany lesních dřenin na Slovensku, str. 167 - 168).

Zákonodárce poměrně podrobně upravuje překážky udělení licence, na druhou stranu neukládá 

lesnímu  hospodáři  oznamovací  povinnost  vzniku  těchto  překážek,  přestože  se  jedná  o  tak 

závažné skutečnosti,  jako je např. zákaz činnosti,  týkající se provozování činnosti podle licence 

nebo vznik některých funkcí lesního hospodáře, které ve své podstatě zakládající pochybnosti o 

jeho nepodjatosti. Za velice závažný nedostatek považuji deficit oznamovací povinnosti odborného 

lesního hospodáře vůči orgánům státní správy lesa v případě zjištění činnosti, která je v rozporu s 

právními předpisy na úseku lesního hospodářství. V této souvislosti lze konstatovat, že pouze 

část  skutkových  podstat  je  aplikovatelná  na  odborného  lesního  hospodáře  jako  protiva  vůči 

vlastníkovi, jehož postavení je sice srovnatelné po veřejnoprávní stránce s postavením odborného 

lesního  hospodáře,  ale  s  výjimkou  rozsahu  veřejnoprávní  odpovědnosti,  s  ohledem  na 

nesankcionovatelnost neoznámení výše uvedených skutečností, resp. formulace skutkových podstat, 

které  jsou zakotvené v ust.  §  54 LesZ a § 55 LesZ.  Na zodpovědnosti  a pečlivosti  odborného 

lesního hospodáře  rozhodně nepřidává  ani  skutečnost  deficitu  ustanovení,  které  by stanovovalo 

maximální počet vlasníků lesa, pro které může odborný lesní hospodář vykonávat činnost, případně 

nestanovuje maximální výměru PUPFL, na kterém může odborný lesní hospodář vykonávat svou 

činnost.

Postavení  odborného  lesního  hospodáře  je  natolik  důležité,  že  je  de  lege  ferenda naprosto 

nezbytné  pro  efektivní  naplnění  účelu  lesního  zákona  přehledné  a  systematické  stanovení  jeho 

povinností, včetně adekvátních skutkových podstat s tím spojených.

10.5. Odpovědnost v ochraně lesa

Systematické zařazení této problematiky, s ohledem na snahu o jistou koncepčnost v této práci, 

která  se  projevuje  i  propojováním  procesněprávních  institutů  předmětné  materie  jako  celku 

(srovnej např. působnost správních orgánů ochrany dřevin s působností orgánů v ochraně lesa), je 

zapříčiněno  nejen  tou  skutečností,  že  právní  úroveň  předmětného  institutu  v  případě  dřevin  je 
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diametrálně odlišná od právní úrovně v případě lesa, ale zejména pojetím této kapitoly. Přestože je 

odpovědnost  typický  hmotněprávní  institut,  ve  své  kapitole  poměrně  rozsáhle  pojednávám i  o 

problémech  procesněprávní  povahy  (např.  postavení  ČIŽP).  Z  výše  naznačeného  důvodu  se 

domnívám, že pro přehlednost je vhodnější zařadit předmětnou problematiku do kapitoly, která se 

bezprostředně zabývá problematikou lesa.  Z důvodu omezeného rozsahu této rigorozní práce se 

hodlám v této části zabývat pouze nedostatky předmětné materie, které jsou natolik závažné, že 

ztěžují efektivitu právní ochrany, případně si povšimnu některých odlišností mezi odpovědnostmi 

mnou zkoumaných 2 složek životního prostředí – lesa a dřevin. 

10.5.1. Odpovědnost trestní

Skutkové podstaty, o kterých bylo pojednáno v souvislosti s ochranou dřevin, jsou v podstatě 

aplikovatelné  i  na  materii,  týkající  se  lesa.  Tato  skutečnost  je  dána  jejich  charakteristickou 

"obecností  objektu  ochrany" (druhová  ochrana,512 ochrana  životního  prostředí,513 případně 

majetku514).  V  souvislosti  s  "obecností  skutkových  podstat"  je  třeba  zmínit,  že  zákonodárce 

zakotvuje skutkovou podstatu, která se  speciálně zabývá a ochraňuje lesní porosty –  poškození 

lesa.515 Praktická  aplikovatelnost  je  podobně  jako  v  případě  skutkových  podstat,  o  kterých  je 

pojednáno v souvislosti s ochranou dřevin, značně omezena. Tato její omezenost částečně vyplývá z 

"přísnosti" územního rozsahu.516 Nicméně se domnívám, že její praktické využití je mnohonásobně 

větší s ohledem na územní rozsah lesních dřevin (ve srovnání s dřevinami), ale i tu skutečnost, že 

formulace skutkové podstaty předpokládá vznik holé seče na zákonodárcem stanoveném území i 

připojením k již existující holině517(na druhou stranu je třeba si uvědomit, že sčítání jednotlivých 

postižených ploch není možné v případě, kdy se jedná o plochy spolu nesouvisející, což vytváří 

prostor pro obcházení tohoto ustanovení)518.

512Srovnej viz. § 299 TrestZ.
513Srovnej viz. § 293 TrestZ.
514Srovnej viz. např. § 205 TrestZ.
515Viz. ust. § 295 odst. 1 TrestZ.
516Srovnej viz. § 296 odst. 2 TrestZ.
517Srovnej viz. § 181c odst. 1) zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon ve spojení s usnesením Nejvyššího soudu ČR, č. j. 

7 Tdo 639/2003 ze dne 25. 6. 2003.
518Srovnej v této souvislosti viz. § 296 TrestZ.
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10.5.2. Deliktní odpovědnost správní

Deliktní odpovědnost správní v ochraně lesa je členěna diametrálně odlišným způsobem než 

odpovědnost v ochraně dřevin. Zákonodárce diferencuje správní delikty v podstatě na dvě skupiny: 

1) přestupky.

2)  jiné  správní  delikty,  které  lze  dále  členit  z  pohledu  jejich  aplikačního  postavení,  resp. 

postavení subjektu na

a) jiné správní delikty  vlastníka lesa a ve spojení s ust. § 58 odst. 1 LesZ i  nájemce a  

podnájemce lesa. 

b) jiné správní delikty osoby odlišné od vlastníka (nájemce, podnájemce).

c) jiné správní delikty, které nejsou vázané na osobu vlastníka (nájemce, podnájemce) ani 

osoby odlišné od vlastníka.

Vzhledem k značné  nesystematičnosti deliktů zakotvených v ust. § 54 – 55 LesZ, která se 

projevuje jejich poměrně častým  prolínáním a opakováním,  je nejpodstatnější jejich vzájemný 

vztah. Vztah přestupku a jiného správního deliktu vyplývá z ust. § 2 odst. 1 PřestZ, z něhož lze 

dovozovat,  že skutková podstata jiného správního deliktu má vždy přednost  před uplatňováním 

odpovědnosti  za  jednání,  které  naplňuje  skutkovou  podstatu  přestupku.  Skutkové  podstaty 

přestupků nelze posuzovat jako speciální vůči skutkovým podstatám jiných správních deliktů. Z 

výše uvedeného lze konstatovat, že protiprávní jednání, které nemá atributy trestného činu bude 

jiným správním deliktem, a teprve nebude - li splňovat atributy jiného správního deliktu, může být 

přestupkem. Následkem nesystematičnosti a značné obecnosti  skutkových podstat za jiné správní 

delikty,519 které v podstatě vyčerpávají kazuistickou povahu přestupků, dochází k téměř faktické 

neaplikovatelnosti přestupků zakotvených v ust. § 53 LesZ.

Vzhledem k faktické neaplikovatelnosti přestupků, s výjimkou skutkové podstaty, která spočívá 

v nesplnění oznamovací povinnosti pro konání závodů (viz. poznámka pod čarou č. 519), dochází k 

jevu ve složkových zákonem ŽP poměrně unikátnímu –  míra zavinění  u fyzických osob (bez 

ohledu na jejich postavení) je koncipována na objektivní odpovědnosti, tedy bez  zavinění. De 

lege ferenda je třeba výše uvedenou nesystematičnost  odstranit  ve prospěch přestupků v duchu 

jejich skutkových podstat zakotvených v ust. § 53 odst. 1 LesZ. 

519§ 54  odst.  2  písm.  c)  LesZ -  provádí  činnost  v  lese  zakázanou,  t.  j.  v  podstatě  poruší  jakoukoliv  povinnost 
zakotvenou v ust. § 53 odst. 1 LesZ /za jedinou v úvahu přicházející naplněnou skutkovou podstatu přestupku lze  
považovat § 53 odst. 1 písm. p) LesZ/.
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Vedle v LesZ fakticky nefunkčního vztahu mezi přestupky a jinými správními delikty,  tedy 

mezi ust. § 54 LesZ a § 55 LesZ, je patrná charakteristická nesystematičnost a opakovanost i mezi 

jednotlivými skutkovými podstatami jiných správních deliktů, které jsou zakotveny v ust. § 54 LesZ 

a  §  55  LesZ (v  této  sovislosti  je  možné  konstatovat,  že  skutkové podstaty zakotvené ve  výše 

uvedených  ustanoveních  jsou  prakticky  totožné).  Z  tohoto  důvodů  je  pro  praxi  stěžejní  jejich 

vzájemný vztah, který je založen na principu speciality a z něho plynoucího poměru mezi obecným 

a zvláštním. Poměrně neefektivně upravená sankční ustanovení LesZ jsou ještě zvýrazněna jejich 

neaplikovatelností ČIŽP, tedy jedním z klíčových dozorových orgánů státní správy lesů. ČIŽP může 

ukládat pokuty pouze za delikty zakotvené v ust. § 4 ČIŽPZ (blíže viz. 9. 9. Orgány státní správy 

lesů,  str.  149,  poznámka  pod  čarou  č.  485).  Alternativní  nástroj  ochrany,  ve  smyslu  možnosti 

uložení sankce minimálně 2 příslušnými orgány (srovnej viz. 12 Závěr str. 172 – 173), je s ohledem 

na nejednoznačnost skutkových podstat zakotvených v ČIŽPZ jevem poměrně výjimečným.

Zákonodárce  systematicky  zařazuje  pod  sankční  ustanovení  i  institut  nezbytných 

opatření 520dle ust. § 57 LesZ. Na druhou stranu uvedené ustanovení s ohledem na fázi, kdy správní 

orgán může rozhodovat o případném uložení nezbytných opatřeních, je prakticky neaplikovatelné. 

Lze konstatovat, že celková posloupnost jednotlivých kroků je nastavena takovým způsobem, že 

může dojít k prodlení a následným nevratným změnám. Jediným nástrojem, který alespoň z části 

může alternovat nefunkční institut nezbytného opatření je předpokládán v ust. § 51 LesZ. Nebude – 

li  splněno opatření  v ustanovení  předjímané,  které  lze uložit  již  v průběhu nepříznivého stavu, 

příslušný orgán vydá rozhodnutí na plnění nepeněžitého charakteru v souladu s ust. § 103 odst. 1 

SprŘ ve spojení s ust. § 107 a násl. SprŘ.

Nedostatky sankčních ustanovení, spočívající v postavení ČIŽP, nesystematičnosti jednotlivých 

skutkových  podstat  nebo  faktická  neaplikovatelnost  přestupkových  ustanovení,  jsou  takového 

charakteru, že sankce v LesZ neplní efektivně svou funkci individuálně – generálních preventivních 

nástrojů. Z tohoto důvodu se domnívám, že de lege ferenda poměrně rozsáhlá novela, která by na 

jedné  straně  zjednodušila  poměrně  složité  vztahy  mezi  jednotlivými  skutkovými  podstatami, 

odstranila duplicitu skutkových podstat, případně upravila postavení ČIŽP jako dozorového orgánu, 

520Jedná  se  o  institut,  který měl  alespoň částečně  nahrazovat  tzv.  náhradní  správu  lesů,  která  byla  z  původního 
návrhu LesZ vypuštěna z důvodu přílišného zásahu do práv vlastníka lesů. Institut náhradní správy lesů měl být 
prosazen do LesZ posléze v rámci tzv. "malé novely". Ani tato aktivita nakonec nevedla k tíženému cíli z důvodu 
údajného rozsahu tohoto institutu,  který se fakticky,  dle  názoru MV, rovnal  vyvlastnění  (blíže viz.  Drobník J., 
Dvořák P. - Lesní zákon Komentář, Wolters Kluwer, Česká republika, Praha 2010, str. 183 ve spojení s Flora M. –  
Hlavním problémem je dvojkolejnost SSL in Lesnická práce – časopis pro lesnickou vědu a praxi 12/2005, str. 4 –  
5).
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je  téměř  nezbytným předpokladem pro  naplnění  účelu  zákona  v  duchu  ust.  §  1  LesZ  (v  této 

souvislosti  si  myslím,  že  za  výrazný  inspirativní  vzor  může  zákonodárci  sloužit  slovenská 

legislativa,  upravující  předmětnou  materii  /viz.  11.2.  Právní  úprava  ochrany  lesních  dřevin  na 

Slovensku/).  Ohledně  mnou  kritizovaného  institutu  nezbytných  opatření  se  jednoznačně 

přimlouvám za uzákonění institutu tzv. náhradní správy, samozřejmě v rozsahu nezbytně nutném k 

naplnění účelu -  tedy typicky odstranění hrozícího nebezpečí v souladu se zásadou subsidiarity a 

proporcionality.
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11. Srovnání se slovenskou právní úpravou

Výběr  Slovenska  jako  země  vhodné  pro  srovnání  právní  úpravy  ochrany  dřevin  a  lesa  s 

pozitivní  úpravou České  republiky nelze  z  mé  strany rozhodně označit  za  náhodný.  Vhodné a 

efektivní  instituty  neaplikované  v  České  republice,  které  lze  naopak  nalézt  v  jednotlivých 

ustanoveních slovenské legislativy,  budou ve většině případů efektivní i  v tuzemsku. Historické 

tradice, ale i podobné přírodní podmínky, jsou toho dostatečnou zárukou. Navíc je třeba zdůraznit, 

že  zákony SR,  upravující  problematiku  zkoumaných materií,  lze  označit  v  mnoha ohledech za 

modernější (mimo jiné s ohledem na dobu jejich vzniku) a efektivnější. Z toho důvodu, že účelem 

této práce je mimo jiné snaha o vyhledávání nedostatků předmětné materie v České republice, je 

mým cílem komparovat zejména instituty a ustanovení, které jsem kritizoval v rámci analýzy právní 

ochrany dřevin a lesa v České republice. Přestože se domnívám, že v globálním slova smyslu lze 

nazvat  slovenskou  právní  úpravu  za  pokrokovější,  je  samozřejmé,  že  některé  dílčí  instituty  a 

ustanovení jsou upraveny neefektivně (za všechny lze jmenovat státní správu v lesích na území 

NP). Nicméně nedostatkům, které jsou vázány na Slovensko nebudu věnovat prostor ve své práci, 

ale hodlám se zabývat pouze a jedině ustanoveními a instituty, které mohou být vzorem pro českou 

právní úpravu de lege ferenda.

11.1. Právní úprava ochrany dřevin na Slovensku

Práva a povinnosti  při  ochraně dřevin upravuje zejména  zákon č. 543/2002  Z.z.  o ochrane 

prírody a krajiny ve spojení s vyhláškou  MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 

543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Rozdíl mezi českou a slovenskou právní úpravou není 

patrný jen v dílčích ustanoveních, ale i v celkové koncepci a systematickém zařazení zkoumané 

materie. Osobně se domnívám, že zařazení "obecné ochrany dřevin" do části,  která je věnována 

vedle dřevin pouze územní a druhové ochraně, tedy z našeho pohledu ochraně zvláštní (zpřísněné), 

je  krokem,  který  de  facto posiluje  respekt  k  dřevinám i  jejich  postavení  jako chráněné složky 

životního prostředí.  Na této skutečnosti  nic nemění ani jistá nekoncepčnost,  způsobená separací 

obecné ochrany dřevin a rostlin, ke které dochází v zákoně č. 543/2002 Z.z. Vyhláška č. 24/2003 ve 

většině případů naplňuje kritéria prováděcího zákona - tedy zákonem de facto "provádí" a vhodně 

konkretizuje.  Ve  srovnání  s  vyhláškou  č.  395/1992  Sb.  je  slovenská  vyhláška  nesrovnatelně 

podrobnější,  dokonce  v  některých  případech  lze  v  jejím  případě  hovořit  o  kazuistických 

162



ustanoveních,  což na druhou stranu není  -  s  ohledem na její  pozdákonnost,  a  s  tím související  

prováděcí oprávnění vadou, která by měla vliv na její kvalitu.

11.1.1. Péče o dřeviny 

Zákon č. 543/2002 Z.z. je založen na stejných základních principech jako OchrPřKrZ, včetně 

principu péče. Slovenská legislativa tento princip však blíže rozvádí a precizuje prostřednictvím 

vyhlášky č.  24/2003 Z.z.  Z dikce vyhlášky jednoznačně vyplývá,  že porušení  povinosti  péče o 

dřeviny je komisivní i omisivní jednání vlastníka dřeviny, které může bezprostředně nebo následně 

podstatně a trvale  snížit  ekologické a  estetické funkce dřevin anebo zapříčinit  jejich odumření. 

Omisivním jednáním vyhláška nerozumí pouze takové jednání,  které mělo za následek zhoršení 

stavu dřeviny, ale dokonce i takové jednání, které způsobilo, že nedošlo ke zlepšení stavu dřeviny, 

tedy účelem ochrany, resp. péče o dřeviny není jen zakonzervování současného stavu dřevin, ale i 

jeho  zlepšování.521 Na  rozdíl  od  OchrPřKrZ navíc  zákon  č.  543/2002  Z.z.  zakotvuje  speciální 

skutkovou  podstatu  porušení povinnosti  péče  o  dřeviny522 (zákonodárce  dokonce  rozlišuje 

skutkovou podstatu porušení péče o dřeviny ex lege a na základě individuálního správního aktu). 

Osobně se  domnívám,  že  jeden z  nejvýznamnějších  preventivních  nástrojů  v ochraně  dřevin  – 

princip péče, je lépe a precizněji zakotven ve slovenské legislativě, která by z tohoto titulu mohla 

sloužit de lege ferenda za inspiraci české právní úpravě v předmětné materii.

11.1.2. Povolovací režimy k pokácení dřevin

Zákon  č.  543/2002  Z.z.  rozeznává  podobně  jako  OchrPřKrZ  tři  povolovací  režimy 

("standardní"  povolovací,  oznamovací  ex  ante,  oznamovací ex  post). Ohledně  "standardního" 

povolovacího  principu  stojí  jistě  za  povšimnutí  preventivní  nástroj,  jehož  zakotvení  by  v 

OchrPřKrZ mohlo za určitých předpokladů znamenat posílení institutu zákazu a omezení činnosti 

(viz. § 66 OchrPřKrZ), případně jiných alternativních nástrojů (přezkumné řízení) proti vadným 

rozhodnutím  o  povolení  kácení.  Zákon  č.  543/2002  Z.z.  obligatorně  požaduje  pro  povolovací 

521Viz. § § 17 odst. 3 vyhlášky č. 24/2003 Z.z.
522Viz. § 92 odst. 1 písm. n) zákona č. 543/2002 Z.z. jako přestupek, resp. § 90 odst. 1 písm. l) zákona č. 543/2002 Z.z. 

jako jiný správí delikt.

163



princip523 v souladu s ust. § 17 odst. 12 vyhlášky č. 24/2003 Z.z. vedle pravomocného povolení k 

pokácení dřeviny, resp. keře, její označení před samotným výkonem rozhodnutí. Efektivní a účelná 

aplikace alternativních nástrojů v případě nezákoných rozhodnutí o povolení připadá v úvahu pouze 

do  doby existujícího  předmětu  ochrany,  tedy do  výkonu  rozhodnutí,  které  spočívá  v  pokácení 

dřeviny.  Současné  pozitivní  právo  nezakotvuje  mnoho  mechanismů,  které  garantují  možnou 

aplikovatelnost  omezení  a  zákazu  činnosti,  případně  zahájení  přezkumného  řízení  v  době,  kdy 

předmět ochrany nezanikl (vlastní šetření, podnět kteréhokoliv subjektu k zahájení přezkumného 

řízení, aktivní jednání občanských sdružení). Domnívám se, že institut značení stromů před jejich 

pokácením by byl jedním z takových preventivních nástrojů. Není třeba patrně dodávat, že jeho 

míra efektivity by záležela na lhůtě, kterou by zákonodárce stanovil orgánu pro označení dřeviny 

před jejím pokácením.

Conditio sine qua non pro povolení k pokácení dřeviny v rámci "standardního" povolovacího 

režimu podle zákona č. 543/2002 Z.z. je uložení náhradní výsadby nebo finanční náhrady v rámci 

rozhodnutí o povolení k pokácení dřeviny.524 Žadatel je tak negativně stimulován, a tím ovlivňován 

ve  svém  chování,  samozřejmě  s  možností  ponechání  jeho  volby.  Následkem  pravomocného 

rozhodnutí o povolení k pokácení dřeviny dochází bez dalšího k zatížení žadatele prostřednictvím 

uložené povinnosti  náhradní  výsadby nebo finanční  náhrady (jedná se tedy  de facto o nepřímý 

ekonomický  nástroj  negativní  stimulace).  Z  dikce  ust.  §  48  odst.  1  zákona  č.  543/2002  Z.z. 

jednoznačně  vyplývá,  že  povinnost  uložení  finanční  náhrady je  v  subsidiárním postavení  k 

povinnosti  uložení  náhradní  výsadby.  Její  aplikace  přichází  v  úvahu  jedině  za  předpokladu 

nemožnosti uložení náhradní výsadby (např. z důvodu nedostatku pozemků vhodných k náhradní 

výsadbě  nebo  povinnosti  péče  o  jiné  dřeviny  /max.  po  dobu  3  let/  v  rámci  uložení  náhradní 

výsadby).  Samozřejmě,  že  relevantní  alternativou  náhradní  výsadby  může  být  institut  finanční 

náhrady pouze za předpokladu účelové vázanosti těchto příjmů obce na jejich využití pro životní 

prostředí  (v této souvislosti  stojí  za  povšimnutí  ta skutečnost,  že slovenský zákonodárce použil 

relativně přísnou účelovou vázanost finančních náhrad - pouze na jejich využití v péči o dřeviny 

rostoucí na území obce, s čímž v zásadě souhlasím, vzhledem k relativně snadné dohledatelnosti 

splnění této povinnosti).525

523Viz. § 47 odst. 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
524Viz. Košičiarová S. a kolektiv autorů – Právo životného prostredia, 2 zmenené a rozšírené vydanie, Bratislavská 

vysoká škola práva, 2009, str. 451 – 452.
525OchrPřKrZ není v tomto ohledu zdaleka tak precizní, protože předpokládá v ust. § 9 odst. 3 odvod do rozpočtu 

obce, která jej použije na zlepšení životního prostředí (srovnej viz. též. § 88a OchrPřKrZ).
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Finanční náhradu jako subsidiární náhradu ekologické újmy526 uloží orgán ochrany přírody do 

výšky společenské hodnoty dřeviny.527 Samotnou společenskou hodnotu jednotlivých druhů dřevin 

s ohledem na jejich velikost zakotvuje příloha č. 33 k vyhlášce č. 24/2003 Z.z. ve spojení s tzv.  

přirážkovým indexem zakotveným v příloze č. 35 k vyhlášce č. 24/2003 Z.z. V případě, že se jedná 

o  nezařaditelnou  dřevinu,  jejíž  taxonomické  znaky neumožňují  zatřídění  konkrétního  jedince  k 

druhu podle přílohy č. 33, použije se pro jeho zařazení příbuzný druh.528

Z právního pohledu (jako laik na dendrologii nejsou kompetentní posoudit, zda – li vyčíslení 

společenské hodnoty jednotlivých dřevin skutečně odpovídá jejich biologické, ekologické a kulturní 

hodnotě  s  přihlédnutím  na  jejich  vzácnost,  ohroženost  a  plnění  mimoprodukčních  funkcí)  se 

domnívám,  že  se  jedná  o  poměrně  jasné,  relativně  jednoduché  vyčíslení  společenské  hodnoty 

dřevin,  navíc  předjímající  veškeré  možné  problémy,  které  mohou  v  souvislosti  s  vyčíslením 

společenské hodnoty dřevin vzniknout (nízké dřeviny,529 dřeviny zničené požárem530 apod.).

S ohledem na deficit zvláštního zákona, jehož vznik zákonodárce předjímá v ust. § 9 odst. 3 in 

fine OchrPřKrZ se domnívám, že současná slovenská legislativa, upravující předmětný problém, 

může posloužit jako zdroj cenných informací, popř. vzor de lege ferenda pro brzké přijetí zvláštního 

zákona, který by měl navíc předjímat přísnou účelovou vázanost  finančních odvodů po stránce 

územní i věcné.

Oznamovací  povinnost  ex  ante,  tedy  povinnost  oznamovat  pokácení  dřeviny  předem,  je 

založena na pojetí, které panovalo v české právní úpravě ochrany dřevin před přijetím zákona č. 

114/1992 Sb., ve znění zákona č. 349/2009 Sb. Oznamovacímu principu ex ante podléhají dřeviny, 

u nichž práva a povinnosti k jejich pokácení vyplývají ze zvláštních zákonů s tím, že kompetentním 

orgánem k přijetí  oznámení  je  obec.531 Komparovat  v  současné  době obě  pojetí  oznamovacího 

režimu z pohledu jejich kvality a efektivity je, dle mého názoru, velice obtížné. V části věnované 

české právní úpravě jsem vyjádřil  jistou pochybnost nad diferenciací některých zákonů ohledně 

526Tento pojem lze patrně nazvat v souvislosti se slovenskou legislativou za poněkud zavádějící, nicméně jej užívám u 
vědomí českého pojetí ekologické újmy (srovnej viz. 8 odpovědnost v ochraně dřevin). Podle § 48 odst. 1 zákona č. 
543/2002 Z.z.  povinnost  zaplatit  finanční  náhradu vzniká i  tomu,  kdo pokácel  dřeviny bez  souhlasu do výšky 
společenské hodnoty dřeviny. Případná další aplikovatelnost institutu společenské hodnoty dřeviny viz. Košičiarová 
S. a kolektiv - Právo životného prostredia, 2 zmenené a rozšírené vydanie, Bratislavská vysoká škola práva, 2009, 
str. 450.

527Viz. § 95 odst. 1 zákona č. 543/2002 Z.z.
528Viz. § 36 odst. 1 vyhlášky č. 24/2003 Z.z.
529Viz. § 36 odst. 4 vyhlášky č. 24/2003 Z.z.
530Viz. § 36 odst. 9 vyhlášky č. 24/2003 Z.z.
531Viz. § 69 odst. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z.z. ve spojení s § 47 odst. 7 zákona č. 543/2002 Z.z.
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rozsahu právní ochrany dřevin532 a presumpcí odbornosti OÚ ORP.533 Z ryze subjektivního pohledu 

jsem  navrhoval  místo  výše  uvedených  rigidních  opatření,  která  bez  ohledu  na  odbornost 

konkrétních  OÚ  omezují  jejich  kompetence  ve  prospěch  OÚ  ORP,  využívání  pružnějších 

nástrojů.534 Problémem  těchto  pružných  nástrojů  je  nutné  aktivní  jednání  správních  orgánů 

nadřízených správnímu orgánu, který v dané věci rozhoduje. Z tohoto pohledu nejsem sofistikovaně 

schopen srovnávat právní kvalitu předmětné materie se Slovenskem, s ohledem na můj znalostní 

deficit  ohledně  odbornosti  a  kvality  obcí  na  Slovensku,  resp.  rozdíl  mezi  odborností  obcí  a 

obvodních úřadů životního prostředí. V této souvislosti je však třeba upozornit na tu skutečnost, že 

odbornost obcí na Slovensku nemusí dosahovat takové úrovně, jako odbornost obecních úřadů v 

České republice, s ohledem na preciznější a konkrétnější prováděcí vyhlášku včetně jejich příloh.

OchrPřKrZ připouští režim následného oznámení pouze v případě "havarijního kácení", aniž 

by blíže stanovil formu oznámení. Zákon č. 543/2002 Z.z. ve spojení s vyhláškou č. 24/2003 Z.z. je 

opět  důslednější,  když  stanoví  expressis  verbis,  že  se  musí  jednat  o  písemnou  formu.535 Vedle 

havarijního kácení, které blíže specifikuje formou demonstrativních příkladů, předpokládá možnou 

subsumci následného oznámení i v případech obnovy produkčních ovocných dřevin. Vzhledem 

na  restriktivní  pojetí  obnovy, které  je  navíc  jasně  a  určitě  specifikováno,536 se  domnívám,  že 

podřazení tohoto institutu pod režim následného oznámení je efektivním opatřením, které ulehčuje 

administrativu příslušnému orgánu – obci.

De lege ferenda  se domnívám, že nezbytnou náležitostí  OchrPřKrZ,  popřípadě vyhlášky č. 

395/1992  Sb.,  je  zakotvení  písemné  formy  oznámení  a  bližší  definiční  specifikace  pojmu 

"obnova"537 nejen  s  ohledem  na  právní  jistotu,  ale  i  z  důvodů  možného  "rozšíření"  institutu 

následného oznámení. 

532Viz. 6.4.1. - Povolovací režim při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů, str. 79 – 80.
533Viz. 6.4. - Kácení dřevin a jeho povolování, str. 72 – 73.
534Zákon č. 543/2002 Z.z. stále předpokládá využití institutu atrakce /viz. § 68 písm. h/, který byl z OchrPřKrZ vyňat  

(viz. 6.4. Kácení dřevin a jeho povolování, str. 73, poznámka pod čarou č. 252). Zákonodárce navíc velice vhodně 
využívá institut atrakce i na případy tzv.  systémové podjatosti,  tedy otázky, která není dodnes v České republice 
vyčerpávajícím způsobem vyřešena (srovnej viz. 6.4. Kácení dřevin a jeho povolování, str. 74 – 76).

535Viz. § 47 odst. 6 zákona č. 543/2002 Z.z.
536Viz. § 17 odst. 5 vyhlášky č. 24/2003 Z.z.
537Srovnej viz. 6.5. Kácení dřevin na základě předchozího oznámení, str. 85 – 86.
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11.1.3. Veřejnoprávní odpovědnost v ochraně dřevin

V rámci materie,  která se zabývá odpovědností,  se budu blíže zabývat pouze veřejnoprávní 

úpravou, protože jádrem soukromoprávní úpravy jsou stejné prameny práva jako v případě České 

republiky, tedy ObčZ, případně ObchZ.

Trestněprávní  odpovědnost  –  Přijetím  TrestZ  lze  konstatovat,  že  slovenská  koncepce 

trestněprávní odpovědnosti,  opírající se o zákon č. 300/2005 Z.z.,  trestný zákon, je založena na 

obdobných principech jako pojetí TrestZ, včetně deklarace čistě formální stránky trestného činu, ale 

s  ohledem na  dikci  ust.  §  10  odst.  2  zákona  č.  300/2005 Z.z.  de facto s  pojetím formálně  – 

materiálním538 (pro právo ŽP zejména v souvislosti s ohrožujícími trestními činy se jedná o otázku 

poměrně klíčovou). Trestné činy jsou podobně jako v TrestZ založeny prioritně na tzv. blanketních 

normách a obecných skutkových podstatách.  Za  efektivní  prostředek,  který  v jistém smyslu 

napomáhá na Slovensku v boji proti kriminalitě na úseku ŽP, včetně ochrany dřevin, lze paradoxně 

označit vyhlášku č. 24/2003 Z.z. s jejími přílohami, vzhledem k té skutečnosti, že škodou ve smyslu 

§ 124 odst. 3 zákona č. 300/2005 Z.z. se rozumí souhrn ekologické újmy a majetkové škody.539 Pro 

Českou  republiku  by  přijetí  předpokládaného  zákona540 pro  vyčíslení  ekologické  újmy  jistě 

napomohlo  k  efektivnímu  boji  proti  kriminalitě,  přestože  současný  TrestZ  -  na  rozdíl  od 

trestněprávní úpravy účinné do 30. 6. 2002 obligatorně vyčíslení ekologické újmy nepožaduje.541

Deliktní  odpovědnost  správní  je  členěna  v  zákoně  č.  543/2002  Z.z.  obdobně  jako  v 

OchrPřKrZ – Jiné správní delikty a přestupky. Ve srovnání s OchrPřKrZ je slovenská legislativa 

charakteristická větší variabilitou sankcí – některé skutkové podstaty, které jsou naplněny v přímé 

souvislosti s porušením povinností, dotýkajících se ochrany dřevin, předpokládají vedle možnosti 

uložení peněžité sankce i další alternativní institut – napomenutí /viz. § 92 odst. 2 písm. a) zákona 

č. 543/2002 Z.z./. Expressis verbis zákon umožňuje aplikovat i institut propadnutí věci.

538Viz. Košičiarová S. a kolektiv – Právo životného prostredia, 2 zmenené a rozřírené vydanie, Bratislavská vysoká  
škola práva, 2009, str. 271.

539Více viz. Košičiarová S. a kolektiv – Právo životného prostredia,  2. zmenené a rozšírené vydanie,  Bratislavská 
vysoká škola práva, 2009, str. 276 – 277.

540Viz. § 27 odst. 1 ŽivProstřZ.
541Viz. Šámal P., Půry F., Rizman S. – Trestní zákon, komentář II díl, 6 vydání, Praha, C. H. BECK, 2004, str. 1088.  

Pro výpočet výše škody z pohledu pozitivního trestního práva v ČR srovnej též Jelínek J. a kolektiv – Trestní právo  
hmotné Obecná část Zvláštní část, 2 vydání, Leges, s.r.o., 2010, str. 718 – 720.
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11.2. Právní úprava ochrany lesních dřevin na Slovensku

Slovensko upravuje podobně jako ČR předmětnou právní materii prioritně jediným zákonem – 

zákon č.  326/2005 Z.z.,  o lesoch v znení  neskorších predpisov.  Podobně jako LesZ lze v jeho 

souvislosti  hovořit  o výlučném účelu tohoto zákona -  ochrany prioritně jediné složky životního 

prostředí – ochraně lesa. Osobně se domnívám, že výsledek srovnání právní úrovně obou zákonů 

jednoznačně odpovídá době jejich vzniku. Zákon č. 326/2005 Z.z. se opírá a definuje blíže pojmy, 

které  LesZ  nezná,  případně  je  nedefinuje.  Za  příklad  lze  uvést  pojem  trvale  udržitelného 

hospodaření v lesích,542 tedy pojem naprosto klíčový pro samotnou věcnou působnost LesZ (srovnej 

viz. § 1 LesZ). S ohledem na deficit jeho vymezení v LesZ nezbývá, než aplikovat nejobecnější 

zákon životního prostředí – ŽivProstřZ, který navíc nedefinuje v ust. § 6 pojem totožný, ale pouze 

analogický – trvale udržitelného rozvoje společnosti.  Pojmy a s tím spojené činnosti,  které jsou 

charakteristické v lesích teprve koncem 20. století,  které by však měly být, s ohledem na jejich 

masový rozvoj, předmětem zájmu zákonodárce, LesZ mnohdy nezná – energetický lesní porost,543 

zkušební  plocha  lesního  pozemku544 apod.  Uvedené  nedostatky  sice  na  jedné  straně  ztěžují 

efektivitu  LesZ,  nicméně  se  nedomnívám,  že  se  jedná  o  takové  nedostatky  (na  rozdíl  od  níže 

popsaných), které by bezprostředně ohrožovaly účel zákona, a tím i samu ochranu jedné ze složek 

životního prostředí – lesa.

Podrobně se hodlám zabývat a blíže komparovat zejména institut odpovědnosti, který je v LesZ 

ve značně nedokonalé podobě - a naopak, v případě zákona č. 326/2005 Z.z., se jedná o poměrně 

efektivní, preventivní nástroj napomáhající k naplnění účelu zákona.

Jak  bylo  uvedeno  v  části  10.4.  Hospodaření  v  lese,  str.  156  –  157,  je  velice  důležitým 

subjektem,  který  má  přispívat  k  efektivní  ochraně  lesa,  odborný  lesní  hospodář.  Vznik 

odpovědnosti  lesního  hospodáře  v  České  republice  je  poměrně  komplikovaný,  není  –  li  úplně 

vyloučený,  a  to  i  v  případech,  v  kterých  by  odpovědnost  lesního  hospodáře  -  jako  subjektu 

veřejnoprávní  povahy,  byla rozhodně na místě.  Na rozdíl  od LesZ si  slovenská legislativa plně 

uvědomuje a respektuje jeho postavení – nejen, že zakotvuje expessis verbis jeho zodpovědnost za 

plnění povinností, které jasnou a přehlednou formou specifikuje v rámci jediného paragrafového 

542Viz. § 2 písm. i) zákona č. 326/2005 Z.z. V souvislosti s tímto ustanovením se navíc domnívám, že tato klíčová 
definice je mnohem méně antropogenní (výstižnější pro její vymezení bude patrně pojmenování jako systémová),  
než definice zakotvená v ust. § 6 ŽivProstřZ, která se prioritně zabývá uspokojováním lidských potřeb.

543Viz. § 2 písm.s) zákona č. 326/2005 Z.z.
544Viz. § 2 písm. t) zákona č.326/2005 Z.z.
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znění (viz. § 48 odst. 1 a 2 zákona č. 326/2005 Z.z.), ale u vědomí jeho postavení jako dozorového 

orgánu zakotvuje zákonodárce i jeho oznamovací povinnost –  hospodář je povinný upozorňovat  

obhospodařovatele lesa a orgán státní správy lesního hospodářství na každou činnost, která je v  

rozporu  s  právními  předpisy  na  úseku  lesního  hospodářství.  Hospodáře  lze  tedy  posuzovat  z 

pohledu slovenské legislativy jako rovnocenného nositele nejen poradenských, ale i dozorových545 

práv a povinností. V souvislosti s hospodářem se domnívám, že velice progresivním - a z pohledu 

české legislativy inspirativním zdrojem, může být i ust. § 47 odst. 6 zákona č. 326/2005 Z.z., které 

územně omezuje rozsah možného hospodaření  jedním hospodářem a minimalizuje  tak  možnost 

nečinnosti hospodáře z důvodu "zaneprázdněnosti".

Deliktní  odpovědnost  správní,  která  je  zakotvena  v  zákoně  č.  326/2005  Z.z.  je  mnohem 

logičtěji a přehledněji členěna než v LesZ. Zákon č. 326/2005 Z.z. diferencuje správní delikty na 

2  skupiny  –  přestupky  a  jiné  správní  delikty, přičemž  jiného  správního  deliktu  se  může 

dopustit pouze a jedině právnická osoba nebo fyzická osoby – podnikatel .546 Je tedy vyloučeno, 

aby  fyzická  osoba  naplnila  dle  zákona  č.  326/2005  Z.z.  skutkovou  podstatu  jiného  správního 

deliktu. Zákon č. 326/2005 Z.z. nediferencuje skutkové podstaty v závislosti na vztahu subjektu k 

předmětnému lesu, což rozhodně považuji za krok správným směrem - z důvodu přehlednosti a 

minimalizace  překrývajících,  duplicitních  skutkových  podstat,  které  nejsou  v  LesZ  výjimkou. 

Naopak  se  domnívám,  že  poměrně  progresivní  je  diferenciace,  kterou  zákon  č.  326/2005  Z.z. 

provádí v případě prekluzivních lhůt, kde nejdelší prekluzivní objektivní lhůta – 10 let, je stanovena 

pro porušení  povinností  vlastníka,  správce nebo obhospodařovatele  lesa,  tedy subjektů,  u  nichž 

nebezpečnost  protiprávního  jednání  je  paušálně  nejvyšší,  a  tedy  se  snižuje,  resp.  zaniká 

nejpomaleji.547

Protože za jádro rigorozní práce považuji právní ochranu dřevin ve smyslu legislativní zkratky, 

nezabýval  jsem se ochranou lesa zdaleka tak podrobně,  jako právní  ochranou dřevin.  Zákon č. 

326/2005 Z.z. jsem blíže komparoval s LesZ pouze v těch institutech, které jsou z mého pohledu v 

LesZ na takové úrovni, že ve své podstatě ohrožují samotnou podstatu účelu tohoto zákona.

545Z pohledu dozorových orgánů stojí za povšimnutí i orgán státní odborné kontroly pro ochranu lesa, tedy institut  
LesZ zcela neznámý (viz. § 29 zákona č. 326/2005 Z.z.).

546Viz. § 64 předvětí a contrario zákona č. 326/2005 Z.z.
547Srovnej viz. § 65 odst. 2 zákona č. 326/2005 Z.z.

169



12. Závěr:

V této části práce je mým cílem snaha o jisté zesumarizování dřívějších kapitol. S ohledem na 

prioritní  důvod pro který  jsem si  vybral  předmětnou materii  –  deficit  standardních ochranných 

mechanismů, který může mít za určitého předpokladu vliv na celkovou úroveň ochrany dřevin, resp. 

ochranu dřevin bezprostředně ohrožovat, se pokusím posoudit  úroveň současné právní úpravy v 

globálním slova smyslu a detailněji se zabývat de lege ferenda pouze nedostatky, které nepovažuji 

za marginální, ale takové, které se dotýkají dřevin jako celku, případně je nebezpečí jejich dalšího 

rozšiřování. Dílčí nedostatky zkoumané materie jsem se snažil analyzovat na konci jednotlivých 

kapitol,  resp.  subkapitol,  včetně  svého  subjektivního  pohledu  de  lege  ferenda.  Osobně  se 

domnívám,  že  opětným  taxativním  výčtem  všech  nedostatků  současné  právní  úpravy  ochrany 

dřevin by mohlo dojít (a to i v případě jejich pouhého bodového vyjádření) k určitým problémům 

ohledně přehlednosti a zániku důležitosti skutečně závažných nedostatků současné právní úpravy.

V této  fázi  práce  bych rád  upozornil  navíc  na tu  skutečnost,  že  jsem se  prioritně  zabýval 

nedostatky  praktické  povahy,  samozřejmě  bezprostředně  s  právem  související,  s  kterými  se 

setkávám na regionální úrovni. Nedomnívám se, že zkušenosti z jiných částí republiky budou v 

problémech, kterými jsem se zabýval diametrálně odlišné, nicméně regionální specifika - vzhledem 

k existenci regionálního práva, které se na našem území minimálně v některých právních otázkách 

vyskytuje,  se  mohou  projevovat  v  odlišných  problémech,  resp.  v  diferencovaném  nazírání  na 

relevanci  některých mnou analyzovaných  problémů.  Ve svém hodnocení  se  pokusím striktně  a 

důsledně odlišit moje posouzení úrovně právní úpravy ochrany dřevin a ochrany lesních dřevin z 

důvodu mé velice stručné analýzy právní materie zabývající se ochranou lesa a v podstatě i rozdílné 

kvality právní ochrany těchto dvou složek životního prostředí.

Osobně se domnívám, že globální  posouzení  právní  úrovně ochrany dřevin,  včetně zákonů 

předmětnou materii prioritně upravujících, je třeba vnímat a posuzovat ve dvou souvislostech, které 

spolu úzce souvisejí.  Je samozřejmé, že prioritním měřítkem efektivity zákona, jehož účelem je 

ochrana životního prostředí,  resp.  ochrana některé ze složek životního prostředí,  tedy typicky i 

OchrPřKrZ, je  faktické naplnění účelu zákona.  Nicméně je třeba si  uvědomit,  že  vedle účelů 

jednotlivých zákonů je každý zákon součástí právního řádu, a jako takový musí ctít a respektovat 

základní atributy demokratického právního státu, tedy znaky, které svou základní obsahovou 

linii  mají  naznačenou  vedle  ústavních  zákonů  v  idejích,  tedy  principech  charakteristických  s 
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ohledem na jejich "nadzákonnost" a "všeobecnou aplikovatelnost" svou nadčasovostí, resp. časovou 

neměnností.  S  ohledem  na  uvedenou  relevanci  těchto  "základních  atributů  právního  státu"  se 

domnívám, že hlediskem efektivity zákonů, včetně zákona OchrPřKrZ, je vedle faktického naplnění 

účelu zákona i respekt k nadčasovým zásadám a jejich ochrana,  a z tohoto důvodu se pokusím 

posoudit efektivitu OchrPřKrZ v duchu výše uvedené úvahy, tedy z pohledu faktického naplnění 

účelu  zákona  –  efektivní  ochrany  dřevin  v  souladu  se  základními  zásadami  demokratického 

právního státu.

Prioritním  účelem  ochrany  složek  životního  prostředí,  včetně  ochrany  dřevin,  je  zabránit 

protiprávnímu jednání, které směřuje k ohrožení, popř. poškození této složky. Preventivní hledisko 

je v případě materie životního prostředí mnohem důležitější než v jakékoliv jiné materii správního 

práva. Jediným skutečně účinným a efektivním prostředkem ochrany v právu ŽP (včetně dřevin) je 

předcházení naznačeného protiprávního jednání, s ohledem na hrozbu jejího následku - nevratnost 

(ireverzibilitu). Má - li být ochrana dřevin účinná a efektivní, je bezpodmínečně nutné, aby totéž 

platilo o preventivních nástrojích ochrany.  Z tohoto pohledu lze  stricto sensu  považovat každé 

protiprávní  jednání,  jejímž  následkem  došlo  k  nevratné  změně,  za  selhání  zákona  v 

konkrétním (ad hoc)  případě. Nápravná opatření ve většině případů nelze označit za alternativu 

srovnatelnou s preventivním prostředkem. Z uvedeného pohledu je logické,  že efektivitu právní 

ochrany dřevin je třeba prioritně posuzovat s ohledem na preventivní prostředky, a to nikoliv v 

jejich kvantitě, ale faktické kvalitě, tedy ve smyslu účinného prostředku.

Rozhodně nelze pochybovat o tom, že současné pojetí ochrany ŽP, včetně ochrany dřevin, se 

opírá  o poměrně značné množství  preventivních nástrojů.  Osobně se domnívám, že preventivní 

nástroje  ochrany  mohou  plnit  efektivně  svůj  účel  za  předpokladu  jejich  vzájemných  vazeb  a 

souvislostí.  Pro  případy,  kdy  se  některý  z  preventivních  nástrojů  stává  v  konkrétním  případě 

neefektivním, zákonodárce předpokládá alternativu, t. j. aplikaci jiného preventivního nástroje, 

který  neefektivní  nástroj  zastoupí  v  plné  nebo  alespoň  částečné  míře. Domnívám  se,  že 

současné pojetí  tyto alternativní  preventivní  nástroje  zakotvuje.  Jako příklad  lze  uvést  dva 

charakteristické preventivní nástroje ochrany dřevin a jejich vzájemný vztah – princip povolovací, 

předpokládaný v ust. § 8 odst. 1 OchrPřKrZ a institut omezení a zákazu činnosti zakotvený v ust. 

§ 66 OchrPřKrZ. V případě, kdy dojde k selhání povolovacího principu - typicky následkem vadné 

činnosti  orgánu  ochrany  přírody,  který  je  příslušný  k  povolení  ke  kácení  dřevin,  zákonodárce 

předpokládá  institut,  který  je  schopen  selhání  prioritního  preventivního  nástroje  plně  zastoupit 

(samozřejmě za předpokladu, že nedošlo do té doby k zániku předmětu ochrany).
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Navíc  zákonodárce  v  samotném institutu  omezení  a  zákazu  činnosti  předvídá  jeho  možné 

selhání, a z toho důvodu jsou na témže území kompetentní k vydání rozhodnutí podle ust. § 66 

OchrPřKrZ minimálně dva orgány ochrany přírody (častěji se jedná o 3 správní orgány viz. 6.9.1 

Omezení  a  zákaz  činnosti,  str.  100  -  101)548.  Za  alternativní  preventivní  nástroj  -  pro  případ 

"selhání" zvláštních zákonů ve vztahu k životnímu prostředí (včetně ochrany dřevin), lze považovat 

i  ust.  § 65 OchrPřKrZ.  Tímto ust.  si  příslušný orgán ochrany přírody "vynucuje"  pozornost za 

předpokladu, že došlo k jejímu opomenutí ve zvláštních zákonech. K aplikaci ust. § 65 OchrPřKrZ 

dochází  v  případě,  kdy  ustanovení  ve  zvláštních  zákonech  nepředpokládají  ochranu  přísnější, 

typicky zákaz určité činnosti nebo vázanost takové činnosti na povolení. 

V souvislosti s alternativními nástroji ochrany je však třeba upozornit i na jejich potenciální 

nebezpečí,  a  případně  je  vhodnou  legislativou  eliminovat.  Preventivní  nástroje  ochrany,  které 

spočívají  v paralelní kompetenci dvou či  více správních orgánů v téže věci a na témže území, 

způsobují velice často problémy pozitivních nebo negativních kompetentních konfliktů. Z tohoto 

důvodu musí zákonodárce nejen zakotvit paralelní kompetence správních orgánů, ale i jasnou a 

určitou formou stanovit relevantní skutečnosti, které by uvedeným konfliktům předcházely (typicky 

zásada priority, odbornosti, účelnosti apod.). 

Domnívám  se,  že  v  této  souvislosti  stojí  za  povšimnutí  i  nově  zakotvené  ust. 

§ 77 odst. 1 písm. o) zákonem č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 349/2009 Sb., které přiznává OÚ 

ORP postavení dozorového orgánu v územním rozsahu svého správního obvodu s výjimkou ZCHÚ 

a jejich OP a s  výjimkou vojenských újezdů. Osobně si  myslím,  že se jedná o krok správným 

směrem, nicméně tímto uvedeným ust. dochází de facto k situaci, kdy státní dozor OÚ i pověřených 

obecních  úřadů  může  vykonávat  vedle  OÚ  ORP  i  KÚ.  Nebezpečí  zejména  negativního 

kompetentního konfliktu je v těchto případech poměrně značné.

Z  výše  uvedených  skutečností  se  domnívám,  že  současné  pojetí  právní  ochrany  dřevin 

vybavené  značným počtem preventivních  nástrojů,  včetně  "alernativních  preventivních  nástrojů 

ochrany",  lze  označit  z  globálního pohledu za  dostačující,  ve smyslu naplnění  účelu  zákona 

548V této souvislosti stojí za zmínku i minipální kompetentní duplicita ( prostým srovnáním lze konstatovat, že dochází  
ke kopírování   kompetencí  spojených s  vydáním rozhodnutí  dle  §  66 OchrPřKrZ)  orgánů ochrany přírody i  v 
případech ukládání nápravných opatření, tedy prostředku, který je zejména s ohledem na možnost uložení nápravy 
do původního stavu (restitutio in integrum) také v jistém smyslu preventivním prostředkem ochrany (i když se jedná 
v souvislosti  s  ochranou dřevin o institut  výjimečně aplikovatelný) nebo v sankčních řízeních,  které směřují  k 
uložení pokuty (rozhodnutí dle ust. § 87 OchrPřKrZ nebo § 88 OchrPřKrZ), a které je taktéž třeba chápat jako 
individuálně  - generální preventivní nástroj ochrany.
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zakotveného  v  ust.  §  1  OchrPřKrZ.  Poměrně  značné  množství  nedostatků  v  právní  úpravě 

ochrany dřevin lze označit za dílčí, které nemají relevantní význam na právní ochranu dřevin jako 

celku.  Nedostatky,  jako  např.  existence  imperfektních  právních  norem  nebo  nevyjasněnost 

některých právně relevantních pojmů s ohledem na jejich definiční deficit, tedy z pohledu četnosti 

zdaleka  nejčastější  nedostatky  pozitivní  právní  úpravy  ochrany  dřevin,  jsou  v  převážné  míře 

způsobeny specifickou právní materií, kterou ochrana dřevin - s ohledem na její interdisciplinárost a 

značný rozsah, s charakterisickou ingerencí do mnoha jiných materií správního práva, bez diskuzí 

je. Odstranění těchto nedostatků je třeba vnímat jako dlouhodobý proces, jehož délka ve většině 

případů bude záležet i na takových s právem na první pohled nesouvisejících skutečnostech, jako je 

např. úroveň vědeckého poznání.

Vedle uvedených negativ se  na druhou stranu domnívám, že právní  úprava ochrany dřevin 

obsahuje  některé  poměrně  závažné  nedostatky,  charakteristické  ve  srovnání  s  výše  uvedenými 

nedostatky relativně snadnou odstranitelností. Z mého ryze subjektivního pohledu se tedy jedná o 

takové  nedostatky,  které  jsou  z  větší  části  způsobeny  zákonodárcem.  Navíc  se  v  některých 

případech  jedná  o  nedostatky  týkající  se  ochrany  dřevin  jako  celku,  které  sice  bezprostředně 

neohrožují  účel zákona, resp.  účel  ochrany dřevin,  ale  jejich další  "setrvání"  v pozitivní právní 

úpravě rozhodně nedoporučuji - s ohledem na jejich možné další rozšiřování, a tím i zhoršování 

kvality předmětné materie.

V této souvislosti je třeba na prvním místě jmenovat v jistém smyslu systematické porušování 

jedné z nejdůležitějších zásad správního práva – zásady materiální rovnosti. Zákonodárcem de iure 

deklarované  privilegované postavení obcí549,  které je také možné interpretovat jako zlehčování 

nebezpečnosti  protiprávních  jednání  v  případě  porušení,  případně  ohrožení  jednotlivých  složek 

životního prostředí ze strany obcí,  rozhodně nepatří  do právního řádu demokratického právního 

státu. Systematické zneužívání tohoto postavení ze strany obcí, které je navíc doplňováno dalším 

velice  diskutabilním institutem,  který  ve  své  podstatě  preferuje  postavení  obcí  na  úkor  jiných 

subjektů –  systémová (generální) podjatost,550 může mít za následek úbytek dřevin na obecních 

pozemcích,  jejichž  faktická  ochrana  je  s  ohledem  na  výše  uvedené  nedostatky  mnohem 

"zranitelnější", než na ostatních pozemcích. 

Za poměrně závažný nedostatek, který de facto oslabuje efektivitu ochrany předmětné materie 

549Více viz. 3.2. Zásada materiální rovnosti, str. 25 – 27 včetně navrhovaného řešení de lege ferenda.
550Blíže o problému systémové podjatosti viz. 6.4. Kácení dřevin a jeho  povolování, str. 74 – 76 včetně navrhovaného  

řešení de lege ferenda.
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považuji i tu skutečnost, že zákonodárce předpokládá přijetí zvláštních prováděcích předpisů – viz. 

§  9  odst.  3  in  fine  OchrPřKrZ,551 §  27  odst.  1  in  fine  ŽivPrZ552 nebo  §  39  odst.  1  in  fine 

OchrPřKrZ,553 aniž by na tuto skutečnost reflektoval, přestože nelze v žádném případě označit tyto 

zákonodárcem předpokládané právní předpisy za marginální ve vztahu k ochraně dřevin. Zejména 

deficit zákonodárcem předvídaného zvláštního zákona, který má stanovit výši finančních odvodů a 

podmínky jejich ukládání, považuji za závažný nedostatek, s ohledem na tu skutečnost, že jediná 

alternativa finančních odvodů ve smyslu náhrady ekologické újmy – náhradní výsadba, je značně 

mezerovitá.554 Zákonodárce  předpokládal  přijetí  výše  uvedených  prováděcích  předpisů  již  v 

souvislosti s přijetím OchrPřKrZ a ŽivProstřZ, tedy v 90. letech (s výjimkou prováděcího předpisu 

ohledně specifikace smluvní ochrany). S ohledem na značnou časovou prodlevu, která je z části 

způsobena i interdisciplinárností předmětné materie555 se domnívám, že je třeba hledat provizorní 

řešení, které by alternovalo prováděcí předpisy do jejich přijetí. V této souvislosti si myslím, že za 

nejlepší  řešení  je  třeba  považovat  využití  ekonomických,556 případně  koncepčních557 nástrojů 

ochrany.

Prioritním účelem této rigorozní práce je posoudit efektivitu právní ochrany zkoumané složky 

životního prostředí – dřevin rostoucích mimo les. Z tohoto důvodu nelze zcela opominout a alespoň 

v krátkosti zhodnotit z pohledu  de lege ferenda ani soukromoprávní úpravu dřevin, tedy ochranu 

předmětné materie nepřímou, zprostředkovanou. Rozhodně souhlasím s tím názorem, aby byly v 

této souvislosti jasně a určitě vymezeny vztahy mezi sousedy, konkrétně individualizován subjekt, 

který je oprávněný k odstraňování podrostů a převisů. Princip prevence, který je určitým light – 

motivem této  práce  lze  posílit  i  v  rámci  soukromoprávní  úpravy předmětmé materie,  a  to  tím 

způsobem, že v novém občanském zákoníku bude expressis verbis zakotvena vzdálenost od hranice 

pozemků, od kterých je možno sázet stromy.  Samozřejmě,  že zákonodárce by navíc měl  učinit 

předmětem  právního  zájmu  nikoliv  pouze  stromy,  ale  všechny  dřeviny  ve  smyslu  legislativní 

zkratky zakotvené v OchrPřKrZ.558

551Podrobněji viz. 6.1.2. Ekonomické nástroje ochrany dřevin, str. 59 – 60.
552Konkrétněji viz. 8.3. Odpovědnost za ekologickou újmu, str. 126 – 128.
553Blíže viz. 6.1.1. Přímé nástroje ochrany dřevin, str. 56.
554Srovnej viz. 6.4.2. Náhradní výsadba, str. 82 – 84.
555V této souvislosti se domnívám, že za jistý vzor by České republice mohla sloužit slovenská legislativa. Srovnej viz. 

11.1.2. Povolovací režimy k pokácení dřevin, str. 164 – 166.
556Ve smyslu ekonomických nástrojů pozitivní stimulace. Pro aplikaci ekonomických nástrojů negativní stimulace je  

conditio  sine  qua non  existence  zákonodárcem předpokládaných  prováděcích  předpisů.  Blíže  o  ekonomických 
nástrojích ochrany viz. 6.1.2. Ekonomické nástroje ochrany dřevin, str. 60.

557Blíže viz. 6.1.1 Přímé nástroje ochrany dřevin, str. 53 – 56.
558Srovnej viz. Eliáš K. a kolektiv – Občanský zákoník, VELKÝ AKADEMICKÝ KOMENTÁŘ, Linde Praha, a.s., 

2008, str. 551 – 552.
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Ačkoliv materie LesZ je koncepčně nejbližší materii ochrany dřevin, zakotvené v OchrPřKrZ, 

nedostatky LesZ jsou odlišného charakteru. Charakteristická negativa v právní ochraně dřevin – 

deficit koncepčních nástrojů, systematické porušování zásady materiální rovnosti nebo systémová 

(generální)  podjatost  nečiní  při  ochraně  lesa  větších  problémů.  Prioritním problémem LesZ  je 

komplikovaný,  nesystémově (duplicitně)  koncipovaný a v některých případech zcela  vyloučený 

institut vzniku sekundární povinnosti jako následku porušení primární povinnosti – odpovědnost 

(deliktní).559 Osobně se domnívám, že vzorem pro nápravu vytýkaného nedostatku by mohla být 

slovenská  legislativa  –  zákon  č.  326/2005  Z.z.,  a  to  nejen  z  důvodu  jasně  a  přehledně 

koncipovaného předmětného institutu, ale i z důvodu historické a geografické blízkosti Slovenské 

republiky. Za poměrně závažný problém považuji i značně neurčité kompetentní vymezení ČIŽP, 

které  nevyplývá ze  zákona,  který  se  komplexně zabývá ochranou lesa  – LesZ,  ale  ČIŽPZ560 a 

kompetentní dvojkolejnost, resp. trojkolejnost, o které lze hovořit v rámci ústředních orgánů státní 

správy lesů.561 De lege ferenda se domnívám, že lesy, bez ohledu na jejich územní výskyt, by měly 

být svěřeny do rukou jediného ústředního orgánu – MŽP. 

559Více viz. 10.5.2. Deliktní odpovědnost správní, str. 159 – 161.
560Více viz. 9.9. Orgány státní správy lesů, str.149.
561Více viz.  10.5. Orgány státní správy lesů, str.148 – 149.
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13. Summary

In my thesis I tried to describe legal regulation concerning the protection of wood plants valid 

in the Czech Republic. With regard to the concept of the term of the legislature is the core of my 

work wood within the meaning of an abbreviation /see § 3 odst. 1 písm. g) OchrPřKrZ/ - wood 

plants (species) growing outside the forest. For this reason, it is quite understandable that wood 

plants in forest are on the edge of my interest or their legal analysis is the most consise. Investigated 

issues are almost exclusively of interest to the Czech legislature, and therefore the aim of this study 

is reflect this fact and look at the level of legal protection of wood plants in the region of the Czech 

Republic in connection with the above facts.

My thesis is divided into 9 chapters dealing exclusively with legal regulation of wood plants 

growing outside the forest. In the 10th chapter I try to at least briefly analyse the legal regulation of 

wood plants in forest. Legal deficiencies that occur in the individual provisions are dealth with in 

two ways:

1) my own solutions.

2) comparison with the Slovak legislation, which regulates the legal protection of wood plants 

including wood plants in forest in some respects, more efficiently and more effectively than the 

Czech legislation. For this reason 11th chapter deals only with legislation in Slovakia and attemps to 

remove or eliminate deficiencies in the Czech legislation by Slovak regulation.

The purpose of the 12th chapter is to globally assess the level of matter investigated and to 

highlight significant weaknesses.

Although it can be stated that the protection of wood plants growing outside the forest contains 

a relatively large number of gabs is not of such short comings, which would directly threaten their 

existence. On the other hand, it should be noted that some deficiencies are such that their use is not 

desirable. In its essence, is not likely to jeopardize the wood plants growing outside the forest as a  

whole, but in certain areas – patricularly on the municipal land. However, this is quite significant 

and worth futher consideration. For the above reasons, I believe that certain provisions on which I 

discuss further in Czech written part of this thesis should be changed or adapted. 

176



Seznam použité literatury
1. Literatura:

- Amann G. - Stromy a keře lesa, J. Steinberk, Vimperk 2007.

- Bolliger M. a kol. - Keře, Ikar Praha, 1998.

- Damohorský M. - Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí, Univerzita Karlova 

v Praze, Karolinum, 1999.

- Damohorský M. a kolektiv – Právo životního prostředí, 3 vydání, C. H. Beck, Praha 

2010.

- Drobník J., Dvořák P. - Lesní zákon Komentář, Wolters Kluwer, Česká republika, Praha 

2010.

- Eliáš K. a kolektiv autorů – Občanský zákoník, VELKÝ AKADEMICKÝ KOMENTÁŘ, 

1 SVAZEK, Linde PRAHA, a.s., 2008.

- Harvánek J. a kol. - Teorie práva, Aleč Čeněk, Plzeň 2008.

- Hendrych D. a kolektiv – Správní právo, 7 vydání, 2009, C. H. Beck, 2009.

- Holub M., Bičovský J., Wurstová J. - Sousedská práva, Linde PRAHA, a.s., 1999.

- Hrabák J., Nahodil J. - Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou, 

3, aktualizované vydání Wolters Kluwers, 2009.

- Chmelík J. – Ekologická kriminalita a možnosti jejího řešení, Linde PRAHA, a.s., Praha 

2005.

- Jelínek J. a kolektiv – Trestní právo hmotné Obecná část. Zvláštní část, 2 vydání, 

Leges, s.r.o., 2010.

- Kolařík J.  – Péče o dřeviny rostoucí mimo les 1 díl, ČSOP Vlašim, 2003.

- Kolařík J. a kolektiv – Péče o dřeviny rostoucí mimo les 2 díl, ČSOP Vlašim, 2005.

- Kolektiv autorů – Právo životního prostředí, UNIVERZITA KARLOVA, Praha 1988.

- Košičiarová S. a kolektiv – Právo životného prostredia, 2 zmenené a rozšírené vydanie, 

Bratislavská vysoká škola práva, 2009.

- Kružíková E, Petržílek P. - Kodex životního prostředí – zdroj polemik a nadějí, 

Ministerstvo životního prostředí, 2005.

- Miko L., Borovičková H. a kol. - Zákon o ochraně přírody a krajiny, komentář 2 vydání, 

C. H. Beck, Praha 2007.

- Míchal I., Petříček V. a kol. - Péče o chráněná území II. Lesní společenstva, Praha 1999.

- Pekárek M, Damohorský M., Průchová I., Pálenská D – Zákon o ochraně přírody a 

177



   krajiny. Komentované znění, Brno 2000, Masarykova univerzita.

- Pospíšil B. - Právo životního prostředí, státní pedagogické nakladatelství Praha, 1982.

- Prchalová J. - Zákon o ochraně přírody a krajiny a natura 2000, 2. aktualizované a 

rozšířené vydání k 1. 3. 2010, Linde Praha akciová společnost, 2010.

- Příhoda A. - Příroda a člověk, Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1981.

- Simon J., Vacek S. - Výkladový slovník hospodářské úpravy lesů, Mendelova zemědělská 

univerzita v Brně, Brno 2008.

- Staněk J. - Lesní zákon v teorii a praxi – Úplné znění zákona s komentářem, Matice 

lesnická, spol.s.r.o., Písek, 1996.

- Suchánek J. - Nové zemědělské a lesní právo, Prospektrum, Praha 1996.

- Šámal P., Půry F., Rizman S. - Trestní zákon, komentář II. Díl, 6 vydání, Praha, C. H. 

Beck, 2004.

- Švestka J., Jehlička O., Škárová M. a kol. – Občanský zákoník. Komentář, C. H. Beck, 

9 vydání, 2004.

- Vedral J. - Správní řád. Komentář, BOVA POLYGON, Praha 2006.

2. Články a sborníky:

- Autorský kolektiv – Soubor stanovisek k zákonu o ochraně přírody a krajiny v letech 

1992 – 2005, Planeta, Praha 2005.

- Borovičková H., Havelková S. - Nástroje ochrany přírody a krajiny, PLANETA č. 

8/2005, Ministerstvo životního prostředí.

- Damohorský M. - Právní úprava ochrany dřevin v České republice in Ochrana přírody, 

53, 1998, č. 2.

- Damohorský M. - K některým problémům správních deliktů na úseku ochrany životního 

prostředí, životní prostředí a právo, AUC Iuridica 3 – 4/1999, Karolinum Praha, 1999.

- Damohorský M. – Sborník z konference "Právo životního prostředí", Právnická fakulta, 

ediční středisko, 2000.

- Damohorský M., Stejskal V. - Koncepční nástroje ochrany životního prostředí z pohledu 

178



práva, sborník z konference, Univerzita Karlova v Praze, 2003.

- Damohorský M., Stejskal V. - Právní úprava ochrany lesa. Procesní právo ochrany 

životního prostředí, sborník z mezinárodní česko – polsko – slovenské konference, 

Kašperské Hory 2005, Vodnář, Praha 2005.

- Damohorský M. - 50 let od přijetí 1. českého zákona o ochraně přírody in Ochrana 

přírody 61, 2006, č. 6.

- Drobník J., Ondřej M. - Podklady pro diskusi o novém znění zákona o GMO, České 

Budějovice, září 2003.

- Flora M. – Několik poznámek k pojmu "les" podle § 2 písm. a) lesního zákona in 

Lesnická práce Časopis pro lesnickou vědu a praxi č. 3/2001.

- Flora M. - Hlavním problémem je dvojkolejnost SSL in Lesnická práce – časopis pro 

lesnickou vědu a praxi 12/2005.

- Grulich J. - Zkušenosti soudního znalce, postup při povolování kácení stromů in Odborný 

seminář – Povolování kácení stromů ve městech 20.9.2008 Praha, Česká lesnická 

společnost.

- Havelková S. – Nový stavební zákon in Ochrana přírody č. 1/2007.

- Jančářová I. – Změny účelového určení ve vztahu k pozemkům určeným k plnění funkcí 

lesa in Damohorský M., Stejskal V. - Právní úprava ochrany lesa, sborník z mezinárodní 

česko – polsko – slovenské konference Kašperské hory 2005, Univerzita Karlova v Praze, 

Praha 2005.

- Jelínková J – Ochrana dřevin před poškozováním – nástin některých sporných otázek in 

Ekologie a právo č. 1/2006, Praha 2006.

- Jelínková J. - Kácení dřevin na oznámení podle § 8 odst. 2 zákona o ochraně přírody a 

krajiny – ve spojení s postupem obecních úřadů vážná hrozba pro stromy? In Ekologie a 

právo 01/2007, LEXISNEXIS CZ, s.r.o, Praha 2007.

- Jelínková J. - Omezení a zákaz činnosti in Ochrana přírody 2/2008.

- Jelínková J. – Komu uložit sankci za delikt podle zákona o ochraně přírody a krajiny in 

Ochrana přírody 4/2009.

- Kášová E. – Právní režim ochrany dřevin podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů in Právo časopis pro právní teorii a praxi č. 4/2009, 

Ústav práva a právní vědy, o. p. s., Praha 2009.

- Kolektiv odboru řízení státní správy č. j. 52711/ENV/10, 1020/410/10 – Judikatura v 

právu životního prostředí 2009, Ministerstvo životního prostředí České republiky, Praha 

2010.

179



- Komínková P. - Problémy smluvního zajištění ochrany přírody in Ochrana přírody 

1/2009.

- Koukal A., Mareček J. - K právní úpravě státní ochrany přírody a k uplatnění nástrojů 

územního plánování v ochraně velkoplošných chráněných území, OPERA CORCONTICA 

21/1984.

- Langrová V. - Právní odpovědnost za správní delikty v ochraně životního prostředí in 

České právo životního prostředí 2/2004, IFEC, 2004.

- Matějková P., Kletečka Z., Řehounek J. - stromy a hmyz – praktický rádce pro účast ve 

správních řízeních, CALLA, České Budějovice, 2009.

- Reš B., Sůrová B. - Památné stromy, Metodika AOPK, Praha 2008.

- Stejskal V. - Novela zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny opět do 

parlamentu in České právo životního prostředí 1/2004, IFEC, 2004.

- Stejskal V. - Závazné stanovisko je podle Nejvyššího správního soudu ČR správním 

rozhodnutím ve smyslu § 65 s.ř.s. in České právo životního prostředí 1/2009, IFEC, 2009. 

- Stejskal V. - Nový trestní zákoník 2010 in České právo životního prostředí 1/2009, IFEC, 

2009.

- Šmídová L. - Výjimky ze základní ochrany zvláště chráněných území in Ochrana přírody 

3/2010.

- Vrška T., Hort L. - Historie vzniku lesních rezervací ČR do roku 1945 in Ochrana přírody 

1/2008.

3. Judikatura českých soudů

- Rozsudek Vrchního soudu v Praze, č. j. 7 A 506/93 – 22 ze dne 24. 6. 1994.

- Sp. zn. III ÚS 277/1996 ze dne 22. 10. 1996.

- Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích, č. j. 10 Ca 266/97 ze dne 5. 11. 1997.

- Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10, č. j. 9 C5/98 ze dne 19. 10. 1998.

- Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, č. j. 30 Ca 131/98 ze dne 18. 12. 1998.

- Rozsudek Vrchního soudu v Praze, č. j. 6 A 234/96 – 35 ze dne 25. 1. 1999.

- Sp. zn. II ÚS 485/1998 ze dne 30. 11. 1999.

180



- Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, č. j. 22 Cdo 1599/99 ze dne 2. 4. 2001.

- Sp. zn. II ÚS 105/01 ze dne 3. 7. 2001.

- Usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 5 TZ 274/2001 ze dne 28. 11. 2001.

- Sp. zn. II ÚS 142/02 ze dne 28. 5. 2002.

- Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, č. j. Ca 23/2002 – 17 ze dne 3. 10. 2002.

- Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 33 Odo 23/2002 ze dne 27. 2. 2003.

- Rozsudek Krajského soudu v Ostravě, č. j. 22 Ca 121/2002 ze dne 22. 5. 2003.

- Usnesení Nejvyššího soudu ČR, č. j. 7 T do 639/2003 ze dne 25. 6. 2003.

- Rozsudek NSS, č. j. 7 A 28/2000 – 47 ze dne 23. 7. 2003.

- Rozsudek NSS, č. j. 5 A 27/2001 – 34 ze dne 7. 8. 2003.

- Sp.zn. IV ÚS 150/01 ze dne 9. 10. 2003.

- Rozsudek NSS, č. j. 6 A 144/2002 – 49 ze dne 23. 4. 2004.

- Rozsudek NSS, č. j. 5 A 125/2001 - 44 ze dne 15. 7. 2004.

- Usnesení NSS, č. j. 6 A 97/2001 – 39 ze dne 12. 10. 2004.

- Rozsudek NSS, č. j. 2 As 21/2004 – 67 ze dne 16. 12. 2004.

- Pl. ÚS 63/04 ze dne 22. 3. 2005.

- usnesení NSS, č. j. 6 A 25/2002 – 42 ze dne 23. 3. 2005.

- Rozsudek NSS, č. j. 6 As 6/2004 – 98 ze dne 24. 5. 2005.

- Pl. ÚS 24/04 ze dne 28. 6. 2005.

- Rozsudek NSS, č. j. 6 As 57/2004 ze dne 22. 9. 2005.

- Rozsudek NSS, č. j. 7 As 47/2005 – 80 ze dne 22. 12. 2005.

- Rozsudek NSS, č. j. 6 As 19/2005 – 52 ze dne 7. 4. 2006.

- Rozsudek Městského soudu v Praze, č. j. 10 Ca 252/2005 – 117 ze dne 19. 1. 2007.

- Rozsudek NSS, č. j. 4 As 28/2006 – 65 ze dne 22. 3. 2007.

- Rozsudek NSS, č. j. 7 As 6/2006 ze dne 29. 3. 2007.

- Rozsudek NSS, č. j. 8 As 17/2007 – 135 ze dne 31. 5. 2007.

- Rozsudek Městského soudu v Praze, č. j. 5 Ca 126/2005 – 69 ze dne 29. 6. 2007.

- Rozsudek Nejvyššího soudu , č. j. 25 Cdo 1598/2005 ze dne 28. 7. 2007.

- Rozsudek Nejvyššího soudu, č. j. 29 Odo 1395/2005 ze dne 27. 9. 2007.

- Rozsudek Městského soudu v Praze , č. j. 11 Ca 248/2005 – 45 ze dne 18. 10. 2007.

- Rozsudek NSS, č. j. 2 As 35/2007 – 75 ze dne 9. 11. 2007.

- Rozsudek NSS, č. j. 8 As 47/2006 – 93 ze dne 31. 3. 2008.

- Rozsudek NSS, č. j. 4 As 20/2008 – 84 ze dne 21. 8. 2008.

- Rozsudek Městského soudu v Praze, č. j. 11 Ca 249/2007 ze dne 14. 10. 2008.

181



- Usnesení NSS, č. j. 8 As 47/2005 – 86 ze dne 21. 10. 2008.

- Rozsudek NSS, č. j. 8 As 40/2008 – 72 ze dne 31. 12. 2008.

- Rozsudek NSS, č. j. 1 As 96/2008 – 115 ze dne 22. 1. 2009.

- Rozsudek NSS, č. j. 2 As 92/2008 – 76 ze dne 17. 2. 2009.

- Rozsudek Městského soudu v Praze, č. j. 8 Ca 251/2009 ze dne 4. 2. 2010.

- Usnesení NSS, č. j. 1 As 19/2010 – 95 ze dne 21. 4. 2010.

- Rozsudek NSS, č. j. 9 As 67/2010 – 74 ze dne 10. 2. 2011.

4. Judikatura Soudního dvora EU

- Rozsudek Soudního dvora ( IV. senát) ve věci C – 82/09 ze dne 22. 4. 2010 (Dimos Agiou 

Nikolaou – Kritis vs. Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon).

- Rozsudek ESD ve věci C – 355/90 ze dne 2.8 1993 (Komise versus Španělsko /"Marismas 

de Santoňa"/).

5. Elektronické prameny

- ASPI – Server s3. aspi. Cz: 4003 – stav k 8. 5. 2011 do částky 46/2011 Sb. a 22/2011 

Sb. m.s.

- http://cs.wikipedia.org/wiki/stromy

- http://www.arnika.org/petice/zachranme 

   -   http://eur   – lex.europa.eu/cs/index.htm  

-   http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw   mini fr0.htm  

- http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=AnonymZnenilist

182

http://cs.wikipedia.org/wiki/stromy
http://www.nssoud.cz/main.aspx?cls=AnonymZnenilist
http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm
http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw
http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm
http://eur/
http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm
http://www.arnika.org/petice/zachranme


6. Interpretační stanoviska MŽP

- Věštník MŽP 03/2000 - Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních  

předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí č. 7/2000.

-  Věštník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, Ročník 4, částka 2, ze dne 10. 3. 2006, str. 

28 – 30). 

- Věštník MŽP 4/2008.

- rozhodnutí MŽP, č. j. 530/1454 R/08 – Abt/UL ze dne 27. 2. 2009.

- Záznam z jednání výkladové komise ministra životního prostředí ze dne 19. 2. 2010 č. j.: 

453/420/1021753/ENV/10.

183



Resumé

Právní úprava ochrany dřevin

 Tato práce se zabývá problematikou právní ochrany dřevin rostoucích mimo les. Okrajově je 
předmětem této  práce  i  problematika  právní  ochrany lesa.  Autor  se  ve  své  práci  zaměřuje  na 
praktické otázky zkoumané materie, s ohledem na své praktické zkušenosti a navrhuje některá dílčí 
řešení.

 Prioritním cílem autora  není  vyhledání  všech problémových ustanovení,  která  se  dotýkají 
zkoumané materie, ale posoudit úroveň právní úpravy v globálním měřítku. Blíže se zabývá těmi 
nedostatky, které považuje za závažné z pohledu předmětu ochrany a pokouší se o odstranění těchto 
nedostatků  vlastními  návrhy,  případně  zahraniční,  konkrétně  slovenskou  legislativou,  která  z 
globálního pohledu upravuje zkoumanou problematiku v některých případech efektivněji a může 
tak sloužit jako inspirativní vzor pro Českou republiku.

Klíčová slova:  dřevina rostoucí mimo les, památný strom, zvláště chráněná rostlina, zvláště 
chráněný druh, významný krajinný prvek, chráněné území, územní plánování, les. 

Abstract

Legal regulation  of wood plants growing outside the forest

This  thesis  deals  with  legal  regulation  of  wood  plants  growing  outside  the  forest. 
Marginally the thesis examines the issues og legal regulation of the forest.

The author focuses on practical  questions  with regard to his  practical experience and 
suggests some solutions. The main of the author's assessment of the legislation on a global scale in 
conjunction with basic legal principles. Author emphasizes the deficiencies considered serious and 
tries  to  eliminate  them  by  making  own  suggestions  or  through  Slovak  legislation  which  is 
understandable with regard to the quality of Slovak legislation.

Keywords: wood plant growing outside the forest,  tree monument, specially protected plant, 
specially protected species,  significant  landscape component,  protected area,  planning authority, 
forest.
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