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Úvod 
 

Za téma diplomové práce jsem si zvolila právní úpravu ochrany dřevin. 

Řadu let jsem sledovala svého otce, jak v rámci své stavební činnosti se často 

potýká s jednou otázkou. Kácet či nekácet? V mnoha případech se jednalo o 

stromy rostoucí v alejích podél silnic. Po dlouhou dobu jsem slýchávala jeho 

rozčílené argumenty, kdy nedokázal pochopit, jak je možné, že v našem státě je 

možné beztrestně, resp. dokonce v souladu se zákonem pokácet takové množství 

stromů z naprosto vágních důvodů. Vyslechla jsem mnoho historek z praxe, 

některé možná ne úplně pravdivé, přesto mě některé z nich zaujaly. Položila jsem 

si otázku, opravdu je v ČR ochrana dřevin rostoucích mimo les na tak nízké 

úrovni? Když jsem pak vybírala téma diplomové práce, rozhodování nebyl 

problém. Jak jsem již výše zmínila, tématem mé práce je právní úprava ochrany 

dřevin. Ve své práci jsem se zaměřila na ochranu dřevin rostoucích mimo les, a to 

zejména na úrovni ZOPK. Primárně jsem se zabývala právní úpravou dřevin 

v rámci obecné ochrany dřevin upravené v § 7-9 ZOPK. Podrobně jsem 

prozkoumala možnosti jejich kácení. Za účelem komplexního pohledu na věc, 

jsem se rovněž zabývala zvláštní ochranou dřevin dle ZOPK, zejména ochranou 

památných stromů. V samostatné kapitole se také zabývám ochranou dřevin ve 

vztahu k ustanovením jiných zákonů. Zde jsem mimo jiné narazila na téma kácení 

dřevin v souvislosti se stavební činností. Celkově jsem se snažila podat ucelený 

výklad k stávající ochraně dřevin rostoucích mimo les. Úprava prošla za poslední 

roky řadou proměn, ať už v rámci novely ZOPK z roku 2009 či v souvislosti 

s přijetím vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. 

Tato vyhláška navíc v poměrně krátké době po svém přijetí prošla další neméně 

významnou změnou. Mým cílem tedy bylo komplexně shrnout současný stav 

v rámci jedné práce. Vzhledem k přijetí NOZ bylo zapotřebí také nově osvětlit 

problematiku „vlastnictví dřevin“ a sousedských práv.  



6 
 

Celkově jsem práci rozdělila do 6 kapitol. V prvé kapitole jsem vymezila 

základní pojmy a význam dřevin rostoucích mimo les. V druhé kapitole jsem 

shrnula soukromoprávní úpravu dřevin. V třetí kapitole jsem vymezila obecně 

základy veřejnoprávní ochrany dřevin, spočívající ve výčtu pramenů a nástrojů, 

které se mnou zvolené materie dotýkají. Čtvrtá kapitola je v podstatě jakýmsi 

jádrem, které velmi podrobně shrnuje současnou obecnou právní úpravu ochrany 

dřevin upravenou v ust. § 7-9 ZOPK, včetně úpravy v podzákonném právním 

předpise, resp. vyhlášce č. 189/2013 Sb.  Jedná se zejména o vyčerpávající exkurs 

do problematiky kácení na základě povolení či v případech, kdy zákon povolení 

nevyžaduje. Kapitolu jsem vzhledem k velkému množství materie rozdělila na 5 

podkapitol. V prvém z nich se zabývám principem ochrany a péče, v dalších pak 

povolovacím a oznamovacím principem. V třetí podkapitole je upraveno kácení 

bez nutnosti povolení či oznámení, které bylo vyčleněno do samostatné 

podkapitoly, neboť se v podstatě jedná o výjimku jak z principu povolovacího, tak 

defacto i oznamovacího. Úprava této problematiky je navíc obsažena především 

v rámci výše zmíněné vyhlášky. V poslední páté podkapitole se zabývám 

principem náhradní výsadby. V páté kapitole se věnuji zvláštní ochraně dřevin 

rostoucích mimo les v rámci ZOPK. Poslední šestá kapitola přináší náhled do 

úpravy ochrany dřevin rostoucích mimo les v souvislosti s dalšími právními 

předpisy.. 
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1. Úvodní exkurs do problematiky 
 

 Na počátku této práce bych se ráda zaměřila na vymezení ústředního 

pojmu dřevina rostoucí mimo les a také na vymezení významu těchto dřevin 

v současné době. Správná interpretace pojmu je základním předpokladem pro 

korektní výklad zákonných ustanovení týkajících se dané problematiky. Také 

vymezení významu dřevin rostoucích mimo les značným způsobem přispívá 

k pochopení předmětné materie, zejména způsobů ochrany dřevin rostoucích 

mimo les. Je tedy vhodné se na úvod této práce blíže s předmětnou materií 

seznámit.  

1.1 Pojem dřevina rostoucí mimo les v kontextu práva 
 

Pojem dřevina rostoucí mimo les je v naší právní úpravě definována na 

zákonné úrovni, konkrétně v ZOPK. Definice pojmu přímo v zákoně přitom může 

značným způsobem přispět k jednotnému výkladu pojmu, bez zbytečných 

sporných nejasností. Klíčovým ustanovením je paragraf 3 odst. 1 písm. i) ZOPK, 

který definuje pojem následujícím způsobem: „Dřevina rostoucí mimo les (dále 

jen dřevina) je strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i 

v sídleních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond.“ Ustanovení zákona 

v této části odkazuje prostřednictvím poznámky pod čarou na jiný složkový 

zákon, a to zák. č. 61/1977 Sb., o lesích.1 Nicméně tento zákon byl již zrušen a 

nahrazen novým LesZ. Nový LesZ však pojem lesní půdní fond nezná. Jedná se o 

relikt předchozí právní úpravy, který se v současné době již v našem právním řádě 

nenachází. Přitom územní vymezení, kde se dřevina nachází je jedním z klíčových 

prvků definice dřeviny rostoucí mimo les. Platný LesZ pracuje s pojmem 

pozemky určené k plnění funkcí lesa, jež můžeme považovat za adekvátní 

náhradu dosavadního pojmu lesní půdní fond.2 Jedním z hlavních důvodů pro 

nahrazení pojmu lesní půdní fond byla pravděpodobně jeho zaměnitelnost 

                                                             
1 Definice pojmu lesní půdní fond byla obsažena v ustanovení § 2 zák. č. 61/1977 Sb, o lesích. 
2 Viz ust. § 2 písm. a) a ust. § 3 odst. 1 LesZ ve znění pozdějších předpisů 
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s jinými blízkými pojmy, zejména pozemkový fond, vyskytující se v některých 

právních předpisech paralelně s pojmem lesní půdní fond.3  

Pro rozlišení dřevin rostoucích mimo les a lesních dřevin je tedy zapotřebí 

především správně kategoricky zařadit pozemky, na kterých dřeviny rostou, tedy 

zda se jedná o pozemky určené k plnění funkcí lesa či nikoli. Za pozemky určené 

k plnění funkcí lesa přitom LesZ označuje jednak „lesní pozemky“ a dále „jiné 

pozemky“4, přičemž v pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí 

lesa, rozhoduje orgán státní správy lesů. Tyto pozemky jsou evidovány v katastru 

nemovitostí jednak jako lesní pozemky5 a dále jako vodní plocha či případně 

ostatní plocha6. Pozemky určené k plnění funkcí lesa však nejsou výlučně 

pozemky takto vedené v katastru nemovitostí, řadí se mezi ně i pozemky zahrnuté 

do lesního půdního fondu k účinnosti zák. č. 61/1977 Sb., o lesích, které však 

nebyly později zákonným postupem z tohoto fondu vyjmuty.7 

Vzhledem k vymezení věcné materie ZOPK, se na dřeviny rostoucí na 

pozemcích určených k plnění funkcí lesa ZOPK nevztahuje. Výjimku však tvoří 

                                                             
3 Např. zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku. 
4 Ust. § 3 odst. 1 LesZ: „Pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou 
a) pozemky s lesními porosty a plochy, na nichž byly lesní porosty dočasně 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“),  
b) 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.“ 
5 Definice v příloze -Technické podrobnosti pro správu katastrů (bod 10) k vyhlášce Českého 
úřadu zeměměřického a katastrálního č.357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 
se kryje s definicí pozemků určených k plnění funkcí lesa dle ust. § 3 odst. 1 písm. a) LesZ. 
6 Pro pozemky určené k plnění funkcí lesa dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) LesZ se nabízí kategorie 
druhů pozemků vodní plocha (příloha- Technické podrobnosti pro správu katastrů (bod 11) k 
vyhlášce Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č.357/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
(katastrální vyhláška) či ostatní plocha (příloha- Technické podrobnosti pro správu katastrů (bod 
14) k vyhlášce Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č.357/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí (katastrální vyhláška)) v závislosti na jejich povaze. 
7 Viz PEKÁREK Milan, DAMOHORSKÝ Milan, PRŮCHOVÁ Ivana, PÁLENSKÁ Drahomíra. 
Zákon o ochraně přírody a krajiny a předpisy související : komentované znění. 1. vyd. Brno :  
Masarykova univerzita, 2000. 23-24 s.  
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dřeviny chráněné ve zvláštním režimu. Kupříkladu les8 je chráněn v rámci ZOPK 

jako významný krajinný prvek9, kdy zákon označuje všechny lesy za významné 

krajinné prvky. Dále též i dřeviny rostoucí na pozemcích určených k plnění funkcí 

lesa mohou být chráněny jako zvláště chráněné druhy rostlin, či památné stromy. 
10 

ZOPK definuje dřevinu rostoucí mimo les nejen negativní vymezením, 

kdy označuje za dřeviny rostoucí mimo les pouze dřeviny na pozemcích mimo 

lesní půdní fond, nýbrž i pozitivním způsobem, kdy naopak vymezuje, jaké 

dřeviny lze pod tuto definici podřadit. ZOPK za dřeviny rostoucí mimo les 

považuje stromy i keře, aniž by však obsahoval definici těchto pojmů. Rozlišení 

těchto pojmů tak může být poněkud problematické, neboť další vědní obory 

(zejména biologické) se ve svých výkladech ne vždy zcela shodují. Obecně pak 

můžeme dřeviny definovat jako víceleté rostliny se zdřevnatělým stonkem-keře, 

polokeře, stromy a liány.11 Některé odborné publikace pod pojem dřevina rostoucí 

mimo les řadí remízky, keře, keřové porosty, stromy rostoucí jednotlivě i ve 

skupinách, ve stromořadích, sadech, břehové porosty toků a vodních nádrží, 

dřevinný doprovod komunikací včetně stromů ovocných.12 Ochrana dle ZOPK se 

vztahuje nejen na dřeviny rostoucí jednotlivě, ale i na dřeviny rostoucí ve 

skupinách13, a to ať ve volné krajině, či v sídelních útvarech14 bez ohledu na to, 

                                                             
8 Jelikož ZOPK neobsahuje definici pojmu les, užije se definice uvedená v ust. § 2 písm. a) LesZ : 
„Pro účely tohoto zákona se rozumí lesem lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené 
k plnění funkcí lesa.“ Zákon však již nikde neuvádí, co se rozumí pod pojmem lesní porosty. 
9 Viz ust. § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK. 
10 Viz PRCHALOVÁ Jana. Zákon o ochraně přírody a krajiny a NATURA 2000 : úplně znění 
zákona s komentářem, judikaturou a prováděcími předpisy. 2. vyd. Praha : Linde Praha, 2010. 29 
s.  
11 Viz MIKO Ladislav, BOROVIČKOVÁ Hana. Zákon o ochraně přírody a krajiny : komentář. 2. 
vyd. Praha : Beck, 2007. 86 s. 
12 Srov. KÁŠOVÁ Eva. Právní režim ochrany dřevin podle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Právo-Časopis pro právní teorii a praxi. 2009, roč. 
II., č. čtvrté, s. 32. 
13 Viz KÁŠOVÁ Eva. Právní režim ochrany dřevin podle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Právo-Časopis pro právní teorii a praxi. 2009, roč. 
II., č. čtvrté, s. 32 : „Pokud se jedná o pojem dřeviny rostoucí ve skupinách, zabýval se jeho 
výkladem Městský soud v Praze ve svém rozsudku ze dne 23.9. 2005, č.j. 4 Ca 5/2005-33. Podle 
výkladu uvedeného soudu jde o skupinu dřevin i v případě, kdy stromy rostou osamoceně a netvoří 
souvislejší útvar, postačí, že jde o více pospolu rostoucích dřevin.“ 
14 Definovat pojem „sídelní útvar“ je poněkud komplikovanější. V současné platné legislativě 
žádný z právních předpisů neobsahuje vymezení tohoto pojmu.  Až do 30.6. 1998  s pojmem 
sídelní útvar operoval zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním  řádu (stavební 
zákon),  který také v ust. § 14 definoval pojem jako „každou jednotku osídlení, která tvoří 
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zda se jedná o planě rostoucí či kulturní dřeviny. Ač to možná na první pohled 

není zcela zřejmé, uvedená definice dřevin rostoucích mimo les se skutečně 

vztahuje nejen na dřeviny planě rostoucí, ale i dřeviny kulturní, opačný výklad by 

nepochybně vedl k rozporu s účelem ustanovení na ochranu dřevin obsaženým v § 

7 ZOPK.  Matoucí je v tomto směru zejména ust. § 2 odst. 1 ZOPK15, který pod 

ochranu přírody a krajiny výslovně podřazuje péči o planě rostoucí rostliny, aniž 

by se jakkoli zmiňoval o rostlinách kulturních. Nicméně již v navazujícím 

odstavci 2 téhož paragrafu obsahujícím  příkladmý výčet nástrojů ochrany přírody 

a krajiny zákonodárce tyto pochyby vyvrací, neboť kromě zmíněné ochrany planě 

rostoucích rostlin, samostatně uvádí též ochranu dřevin rostoucích mimo les. 

Zákonodárce tedy vyčlenil ochranu dřevin rostoucích mimo les z obecné ochrany 

planě rostoucích rostlin, což mu dává možnost zaměřit se i na ochranu rostlin, 

resp. dřevin kulturních. V následném ust. § 3 ZOPK pak tuto domněnku potvrdil 

samostatnými definicemi planě rostoucích rostlin 16 a dřevin rostoucích mimo 

les.17 Takto specificky vyčleněným režimem dřevin rostoucích mimo les 

upraveným v ust. § 7 – 9 ZOPK se budu v práci zabývat dále. 

1.2. Význam a funkce dřevin rostoucích mimo les  
 

                                                                                                                                                                       
uzavřený, od jiných jednotek osídlení prostorově oddělený útvar“. Novelou tohoto zákona  účinnou 
ke dni 1.7. 1998 však došlo ke změně používané terminologie a pojem sídelní útvar byl ze zákona 
zcela vypuštěn (tento stav přetrvává i v novém stavebním zákoně č.183/2006 Sb, o územním 
plánování a stavebním  řádu, ve znění pozdějších předpisů). Tato změna se však nijak neprojevila 
v rámci ZOPK a ZOPK tak nadále tento pojem ve svých ustanoveních využívá. Nový stavební 
zákon namísto pojmu územní plán sídelního útvaru užívá pojmu územní plán obce. V žádném 
případě se však nedá pro účely ZOPK pojem sídelní útvar zaměnit za pojem obec. Osobně se 
přikláním k názoru, že tento pojem by se měl v rámci ZOPK nadále vykládat ve smyslu původní 
zákonné definice obsažené ve stavebním zákoně č. 50/1976 Sb, tedy úžeji než-li pojem obec. 
Laicky řečeno-v rámci jedné obce může být více „sídelních útvarů“.  V tomto se odkazuji na 
rozsudek NSS, č.j. 5 As 48/2006 – 75 ze dne 29.8. 2008, dostupný též z CODEXIS, který se touto 
problematikou zabývá. 
15 Ust. § 2 odst. 1 ZOPK: „Ochranou přírody a krajiny se podle tohoto zákona rozumí dále 
vymezená péče státu a fyzických i právnických osob o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny 
a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péče o 
ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny.“ 
16 Viz ust. § 3 odst. 1 písm. c): ……„planě rostoucí rostlina (dále jen „rostlina“) je jedinec nebo 
kolonie rostlinných druhů včetně hub, jejichž populace se udržují v přírodě samovolně. …..“ 
17 Viz PEKÁREK Milan, DAMOHORSKÝ Milan, PRŮCHOVÁ Ivana, PÁLENSKÁ Drahomíra. 
Zákon o ochraně přírody a krajiny a předpisy související : komentované znění. 1. vyd. Brno :  
Masarykova univerzita, 2000. 23 s.  
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Význam dřevin rostoucích mimo les by se neměl v žádném případě 

podceňovat. Mimolesní zeleň plní velmi významnou funkci především ve 

městech, kde zlepšuje kvalitu života obyvatel. Dřeviny ve městech zejména 

zachycují jemné prachové částice, které dráždí dýchací ústrojí a jsou příčinou řady 

nepříjemných onemocnění. Vegetace tak působí jako přirozený filtr škodlivých 

látek, které se vyskytují v ovzduší.  Kromě toho také stromy působí pozitivně na 

mikroklima. Jednak zlepšují kvalitu vzduchu, neboť jej přirozeně zvlhčují. Kromě 

toho však mají také schopnost vyrovnávat teplotní rozdíly. V době největšího 

parna, rozkošatělý strom poskytuje příjemný stín, ale také např. snižuje okolní 

teplotu v důsledku odpařování vody ze vzduchu. V zimě zase může zafungovat 

jako tepelná izolace v blízkosti domů. Významnou funkcí je také jejich schopnost 

fotosyntézy, kdy vyrábí kyslík. Vzhledem k masivnímu kácení pralesů po celé 

planetě si myslím, že si nemůžeme dovolit luxus odmítat i byť jen osamocené 

stromy jako továrny na kyslík. Ve městech, zejména podél silnic fungují také jako 

přirozené protihlukové bariéry. Neméně důležitá je také jejich schopnost zachytit 

srážkovou vodu a zabránit tak jejímu okamžitému odtoku. V obzvlášť deštivých 

obdobích je to velmi cenná schopnost, díky, které je možno předcházet povodním. 

Stromy však plní i v krajině také významnou funkci jako případné biotopy. 

V korunách stromů, ale i v dutinách kmenů a často také často v rozkošatělých 

keřích žijí nejrůznější živočichové. Mnohdy jsou to ohrožené druhy ptáků či např. 

netopýrů. Zejména postarší stromy jsou zpravidla ukázkou uceleného ekosystému, 

kde se prolíná život menších živočichů s dalšími rostlinami. V neposlední řadě je 

třeba také zmínit meliorační funkci, kdy jsou dřeviny schopné stabilizovat břehy 

vodních toků. 

 Nezbytnou funkcí dřevin je také funkce estetická. Dřeviny jednak dotváří 

specifický ráz různých lokalit, ale také mohou velmi zpříjemnit pohled z okna. 

Zejména v zahuštěných oblastech výstavby je velmi příjemné zahlédnout alespoň 

část přírodního bohatství.  Parky ve městech přispívají k duševní pohodě obyvatel. 

Mohou také ale zhodnocovat bydlení v dané lokalitě a přilákat i do menších měst 

nové obyvatele. V konečném důsledku mají dřeviny také funkci hospodářskou, 

neboť zejména ovocné dřeviny přináší výnosný zisk v podobě chutných plodů. 
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2. Soukromoprávní úprava dřevin 
 

Ačkoli ústředním tématem této práce je ochrana dřevin rostoucích mimo 

les upravená v právních předpisech veřejnoprávní povahy, je neméně důležité si 

zohlednit postavení těchto dřevin i v rámci soukromoprávní úpravy. V oblasti 

soukromého práva se postavení dřevin věnuje zejména NOZ. V souvislosti 

s přijetím NOZ 18, prošla soukromoprávní úprava dřevin mnohými změnami, 

zejména je třeba zmínit oblast sousedských práv, které se budu níže věnovat. 

V rámci NOZ a potažmo celé oblasti soukromého práva nejsou dřeviny, resp. 

stromy a keře19 chráněny jako jednotlivé složky životního prostředí, nýbrž v rámci 

vlastnického práva jednotlivých osob. Do popředí se tak dostává soukromoprávní 

zájem vlastníků pozemků, na nichž se dřeviny nacházejí, na ochraně jejich 

vlastnictví. V mnohých případech pak dochází ke střetu veřejnoprávního zájmu se 

zájmem soukromoprávním.20 Vlastnictví jako takové ale není neomezené, byť se 

stále objevují i názory, že vlastnictví je neomezeným panstvím nad věcí. Ve 

skutečnosti se dá pouze říci, že vlastnictví je ze všech subjektivních práv omezeno 

ve svém výkonu nejméně. Přinejmenším je však třeba dbát stejných práv dalších 

vlastníků.21 Omezení vlastnického práva se přitom dá dovodit již na ústavní 

úrovni, kdy Listina uvádí, že „vlastnictví zavazuje“22. Jedná se o vnitřní omezení, 

které vyplývá již z podstaty věci, tedy z pojmu vlastnictví. Neméně důležitý je i 

zákaz zneužití vlastnictví a zákaz porušování lidského zdraví, přírody a životního 

prostředí uvedený v čl. 11 odst. 3 Listiny.23 Další imanentní omezení nalezneme i 

v samotném NOZ, kupříkladu zákaz imisí. Jiná omezení vnějšího charakteru pak 

vyplývají z rozhodnutí soudu či správního orgánu, z právního jednání, kdy 
                                                             
18 NOZ nabyl účinnosti 1. ledna 2014 a nahradil tak dosavadní zákon č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník. V souvislosti s jeho přijetím, byla také zrušena či změněna řada dalších právních předpisů 
na něj navazujících. 
19 NOZ užívá pojmů stromy a keře, případně jiné rostliny. 
20 Typickým příkladem je střet soukromoprávního zájmu vlastníka pozemku, který chce pokácet 
vzrostlý strom na jeho pozemku vyrůstající, a veřejnoprávního zájmu na zachování stromu jako 
složky životního prostředí. Vlastník chce se svým vlastnictvím nakládat dle vlastní vůle, musí však 
dodržet i veřejnoprávní předpisy upravující ochranu dřevin. 
21 Viz ŠVESTKA Jiří, DVOŘÁK Jan, a kol. Občanské právo hmotné 1. 5.vyd. Praha : Wolters 
Kluwer, 2009.  283 s.  
22 Viz čl. 11 odst. 3 Listiny. 
23 Čl. 11 odst. 3 Listiny, který stanoví, že vlastnictví: „Nesmí být zneužito na újmu práv druhých 
anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské 
zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.“  
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vlastník omezí sám sebe dobrovolným převzetím povinnosti či také ze zákona 

(nikoli však z předpisu nižší právní síly). Veřejnoprávní předpisy přináší celou 

škálu takových omezení v oblasti nakládání s dřevinami, které bude třeba dodržet. 

K tomuto odkazuji na ust. § 1 odst. 1 NOZ, který stanoví, že uplatňování 

soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného.  

2.1 Vlastnictví dřevin 
 

Dle NOZ je vlastníkem dřeviny, tedy stromu či keře, vlastník pozemku, ze 

kterého tyto dřeviny vyrůstají. Toto pravidlo vyplývá z ust. § 507 NOZ, který 

říká, že součástí pozemku je rostlinstvo na něm vzešlé. Netřeba zmiňovat, že 

součást věci není samostatnou věcí v právním slova smyslu a veškerá právní 

jednání týkající se věci samotné se tak týkají zároveň i její součásti. Předchozí 

úprava v OZ porosty na pozemku neoznačovala výslovně za jeho součásti, 

výsledek byl však stejný. Dle ust. § 120 odst. 1 OZ součásti věci bylo vše, co k ní 

dle povahy náleželo a nemohlo být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila. 

Z tohoto ustanovení bylo zřejmé, že porosty na pozemku se považují za součást 

pozemku.24 Současné ust. § 507 vychází ze znovu zavedené zásady superficies 

solo cedit, tedy „povrch ustupuje půdě“, ze které vycházel ještě občanský zákoník 

z roku 1811. V zásadě to znamená, že rostliny neoddělitelně spjaté s pozemkem 

také náleží k tomuto pozemku. Podstatné pro nás bude propojení kořenovým 

systémem. Pakliže strom či keř již stihl zakořenit, bude pro nás neoddělitelný a 

bude tedy součástí samotného pozemku. Rostliny, které si vypěstujeme ve 

vlastních květináčích či jiných přenosných nádobách, pak budou dle tohoto 

pravidla samostatnou věcí. V případě osetí pozemku cizím semenem či v případě 

osázení pozemku cizími rostlinami, nabude vlastnictví k takto vzrostlým rostlinám 

také vlastník tohoto pozemku. I zde však platí, že rostliny mu náleží až od chvíle, 

                                                             
24 Uvedené vyplývalo, resp. stále vyplývá i ze zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických 
vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, jehož § 2 odst. 2 říká: „Pro účely tohoto zákona je 
vlastník pozemků vlastníkem porostů na něm vzešlých; tím není dotčeno vlastnické právo 
zemědělských družstev k porostům na pozemcích jejich členů podle předpisů o zemědělském 
družstevnictví.3) U pozemků daných smluvně do užívání je vlastníkem jiných než trvalých porostů 
uživatel, pokud se s vlastníkem nedohodne jinak.“ 
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kdy zapustí kořeny.25 V tomto případě však musíme počítat s případnou náhradou 

za použité osivo či rostliny.  

Zásada superficies solo cedit se projevuje zejména u staveb. Zatímco 

předchozí OZ výslovně stanovil, že „stavba není součástí pozemku“26, současný 

NOZ se vrací k původnímu pojetí, kdy stavby zřízené na pozemku byly jeho 

součástí. Zde je vhodné citovat příslušné ustanovení NOZ, konkrétně § 506 odst. 

1: „Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na 

pozemku a jiná zařízení (dále jen „stavba“) s výjimkou staveb dočasných, včetně 

toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech.“ Z uvedeného 

ustanovení a contrario vyplývá, že součástí pozemku se stanou pouze stavby 

nikoli dočasného charakteru, tedy s trvalým charakterem. Pro vlastnictví dřevin je 

toto pojetí staveb také důležité. V dnešní době, je již celkem běžné pěstovat na 

střechách budov nejrůznější zeleň, stromy a keře nevyjímaje. Mnoho lidí také 

nechává své domy obrůst popínavými rostlinami. Jestliže tyto rostliny budou 

pevně spjaty s takovou stavbou, která je již součástí pozemku, budou i tyto 

rostliny ve vlastnictví vlastníka pozemku. Jen na okraj je třeba poznamenat, že 

s účinností NOZ se nestaly veškeré již stojící stavby na pozemcích jejich součástí. 

Taková retroaktivita by byla zcela nepřípustná. K takovému sloučení došlo pouze 

v případech, kdy vlastník pozemku a vlastník stavby stojící na pozemku byla 

jedna a táž osoba. V ostatních případech zůstalo vlastnictví odděleno a stavba, 

spojená se zemí pevným základem, která dle OZ byla samostatnou věcí, tak 

zůstala samostatnou i nadále.  Pro případ budoucího prodeje stavby či pozemku je 

však v NOZ výslovně zakotveno vzájemné předkupní právo vlastníků stavby a 

pozemku.27 NOZ dále tuto problematiku podrobněji upravuje ve svých 

přechodných ustanoveních.28 

Při určování vlastnického práva k dřevinám je podstatné, z kterého 

pozemku vyrůstá kmen stromu.29 Kde se nacházejí kořeny či větve stromu, resp. 

kam až sahají, není pro určení vlastnictví nikterak rozhodující. Vlastníkem bude 

                                                             
25 Viz ust. § 1088 odst. 1NOZ 
26 Viz ust. § 120/2 OZ 
27 Viz ust. § 3056 NOZ 
28 Viz ust. § 3054-3061 NOZ. 
29 Viz ust. § 1067 NOZ 
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tedy ten, jenž vlastní pozemek, z něhož kmen vyrůstá. Tato zásada není ničím 

novým, podobné ustanovení obsahoval již obecný občanský zákoník z roku 1811 

a také se objevovala v římském právu. Ani toto pravidlo není zcela bezvadné. Ve 

svažitých terénech dochází k postupným sesuvům půdy, v jejichž důsledku může 

dojít i k posunutí stromu. V některých případech by tak mohlo dojít i ke změně 

vlastnictví. Zvláštní úpravy je třeba v případě tzv. hraničního stromu. Hraniční 

strom je strom, který vyrůstá na hranici pozemků různých vlastníků. Tato situace 

by mohla vést k mnoha nepříjemným sporům. NOZ proto výslovně stanoví, že 

hraniční strom je stromem společným. NOZ tak zavádí podílové spoluvlastnictví, 

v němž okruh spoluvlastníků je dán růstem kmene. Jednotlivé podíly budou 

shodné, neboť zákon zde nestanoví jiné pravidlo určení velikosti podílu.30 

Problematice přesahujících větví či kořenů u stromů vyrůstajících u hranice 

pozemků se budu věnovat v rámci sousedských práv. 

Co se týče plodů dřevin, NOZ se o jejich právním režimu zmiňuje hned na 

několika místech. Jednak v případě dřevin, které jsou součástí pozemku (a těch 

bude naprostá většina), je tato problematika upravená v ust. § 1066 NOZ a dále v 

případě dřevin, které jsou samostatnou věcí, připadá do úvahy ust. § 1073 NOZ. 

V obou případech se jedná o tzv. přirozené přírůstky. Definici plodu můžeme 

nalézt v § 491 odst. 1 NOZ, kdy zákon uvádí, že plodem je to, co věc pravidelně 

poskytuje ze své přirozené povahy, jak je dáno jejím obvyklým účelovým určením 

a přiměřeně k němu, ať s přičiněním člověka nebo bez něho. Ust. § 1066 NOZ  

výslovně rozeznává plody pozemku a plody jiných nemovitých věcí. Přirozené 

plody pozemku, tedy takové, které pozemek vydává sám od sebe bez obdělávání, 

náleží vždy vlastníkovi pozemku. Předně se bude jednat o rostliny samovolně 

vzrostlé na pozemku, typickým případem mohou být náletové porosty, resp. 

dřeviny. Plody, které dřevina následně urodí, se dají považovat také za plody 

pozemku, neboť sama dřevina není samostatnou věcí, nýbrž součástí pozemku.31 

Plody, které se ještě neoddělily od stromu či keře náleží vlastníku pozemku, 

z něhož dřevina vyrůstá. Takové plody jsou stále součástí věci, resp. v případě 

                                                             
30 Srov. ŠVESTKA Jiří, DVOŘÁK Jan, FIALA Josef, a kol. Občanský zákoník : Komentář svazek 
III. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Zdroj ASPI : výklad § 1067 
31 Blíže k tomu FIALA Josef, KINDL Milan., a kol. Občanský zákoník : Komentář. Praha : 
Wolters Kluwer, 2009. 429 s. 
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stromu, jež je součástí pozemku, jsou také součástí pozemku. Vlastníkovi dřeviny, 

resp. pozemku musí být umožněno si plody očesat, i kdyby přístup byl možný 

pouze ze sousedního pozemku.32 I v takovém případě však lze již o nich uzavírat 

některé smlouvy, např. kupní smlouvu o koupi věci budoucí (res futurae) dle § 

2083 NOZ33. Plody spadlé ze stromů či keřů na sousední pozemek však náleží 

vlastníkovi sousedního pozemku.34 Výjimkou je pouze situace, kdy sousední 

pozemek je veřejným statkem35, pak dle mého názoru plody takto spadlé náleží 

okamžikem jejich separace vlastníku pozemku, z něhož vyrůstá strom či keř, na 

němž se plody urodily. V předchozí úpravě OZ přitom plody náležely výlučně 

vlastníku pozemku, z něhož strom vyrůstal bez ohledu na to, kam spadly. Do 

úvahy připadá také aplikace ust. § 1072 NOZ, který se týká přírůstku věci movité. 

Přirozený přírůstek věci movité náleží vždy jejímu vlastníkovi. Toto ustanovení je 

však použitelné jen v případě dřevin, které jsou samostatnou věcí. Je třeba zmínit, 

že oddělené plody mohou náležet i poctivému držiteli.36 

2.2 Problematika sousedských práv 
 

Sousedské právo můžeme označit jako souhrn norem upravujících 

(zejména) vztahy mezi vlastníky sousedních nemovitostí. V těchto 

občanskoprávních normách je obsažena celá řada omezeních vlastnického práva. 

Předně se jedná o povinnost zdržet se všeho, co působí, že imise vnikají na 

pozemek jiného vlastníka, resp. souseda v míře nepřiměřené místním poměrům a 

podstatně omezující obvyklé užívání pozemku.37 Ustanovení však nedopadají 

pouze na pozemky, které mají společnou hranici s pozemkem, kde taková činnost 

je konána, v úvahu připadají i pozemky vzdálenější. Zákon obsahuje pouze 

                                                             
32 Důvodová zpráva k NOZ opírá tuto možnost o ust. § 1021, kdy vlastník musí umožnit sousedovi 
vstup na svůj pozemek za účelem nezbytné údržby sousedního pozemku či hospodaření na něm, 
nelze-li tohoto účelu dosáhnout jinak. 
33 Ust. § 2083 NOZ: „Tomu, kdo koupí budoucí užitky věci úhrnkem nebo s nadějí na nejisté 
budoucí užitky, patří všechny užitky řádně vytěžené. Nese však ztrátu, bylo-li jeho očekávání 
zmařeno.“ 
34 Viz ust. § 1016 odst. 1 NOZ 
35 Viz ust. § 490 NOZ, podle něhož je veřejným statkem věc určená k obecnému užívání. 
Rozhodujícím kritériem tedy není, zda se jedná o věc v soukromém či veřejném vlastnictví, ale 
k jakému účelu slouží či má sloužit. 
36 Viz ust. § 996 odst. 2 NOZ ve spojení s § 992 NOZ. 
37 Viz ust. § 1013 odst. 1 NOZ 
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demonstrativní výčet imisí, řadí mezi ně odpad, vodu, kouř, prach, pach, světlo, 

stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky. Ustanovení se vztahuje i na vnikání 

zvířat. V souvislosti s dřevinami přichází do úvahy zejména stínění stromů či 

keřů, ale také spad listí na sousední pozemek. Sousedské spory může zapříčinit 

také podrůstání kořenů či převisy větví.  

2.2.1 Převisy větví a podrosty kořenů 
 

Větve stromu přesahující nad sousední pozemek jsou obdobně jako 

neoddělené plody součástí pozemku a tedy ve vlastnictví vlastníka pozemku, ze 

kterého strom vyrůstá. Předchozí úprava OZ umožňovala vlastníku sousedního 

pozemku (dále „soused“), nad kterým byly převislé větve, šetrně a ve vhodné 

roční době tyto přesahující větve odstranit. Stejné pravidlo platilo i pro podrosty 

kořenů stromu. NOZ však podmínilo tuto možnost další povinností. Soused musí 

nejprve vlastníka pozemku požádat, aby převislé větve či podrostlé kořeny sám 

odstranil. Až v případě, že vlastník pozemku takto neučiní v přiměřené době po 

této žádosti, smí soused tyto převisy a podrosty odstranit sám a to šetrným 

způsobem a ve vhodné roční době38. Jedním z důvodů přijetí tohoto nova byla 

snaha o vylepšení péče o dřeviny. Obecně totiž platí, že lidé mají sklon se chovat 

ke svému majetku šetrněji, než-li k tomu cizímu. Hlavním důvodem však byl 

zájem na snížení počtu soudních sporů v této oblasti. Slušná předchozí žádost 

souseda, aby si vlastník pozemku sám převislé větve či podrostlé kořeny odstranil, 

může předejít vleklému soudnímu sporu. Další podmínkou je, že tyto převisy a 

podrosty musí sousedovi působit škodu či jiné obtíže převyšující zájem na 

nedotčeném zachování stromu.39 Důvodová zpráva k NOZ k tomu přímo uvádí, že 

„ kořeny a větve stromu lze odstranit nikoli jen šetrně a ve vhodné době, ale také 

po zvážení míry obtěžování vlastníka sousedního pozemku“. Takové zvážení míry 

obtěžování je však spíše subjektivním rozhodováním, což může vést k nejistotě 

oprávněného souseda, zda skutečně může převisy či podrosty odstranit. Tato 

                                                             
38 Za vhodnou roční dobu můžeme považovat období vegetačního klidu dřevin, tedy období kdy 
jsou fyziologické a ekologické funkce dřeviny v přirozeném útlumu. Viz § 5 vyhlášky č. 189/2013 
Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. 
39 Např. podrostlé kořeny narušují statiku celého plotu či berou sousednímu pozemku nutné živiny, 
převislé větve brání sousedovi ve výhledu či mu stíní nad jeho zahrádkou. 



18 
 

nejistota se ještě prohlubuje v případném soudním sporu, kdy by soused jen těžko 

usuzoval, jak bude jeho situace vyhodnocena. Je třeba si uvědomit, že i přes 

pravidla uvedená v NOZ, se při odstraňování převisů či podrostů musíme podřídit 

i veřejnoprávním předpisům upravujícím ochranu dřevin. Umožňuje-li NOZ tyto 

převisy či podrosty odstranit, nejsou tím nijak dotčeny veřejnoprávní povinnosti 

stanovené v jiných zákonech (např. ZOPK). Odstraněné převislé větve a podrostlé 

kořeny se stávají vlastnictvím souseda, který je odstranil.  

Části jiných rostlin než stromů přesahující na sousední pozemek je možno 

odstranit již bez dalších omezení. Jedinou podmínkou je šetrný způsob jejich 

odstranění. Uvedené ustanovení § 1016 odst. 3 NOZ se tedy týká i keřů a lián. I 

zde je však třeba počítat s možnými omezeními ze strany veřejnoprávních 

předpisů. 

2.2.2 Stromy v blízkosti hranic mezi pozemky 

  
Jednou z nepříjemných imisí může být také spad listí či jehličí na sousední 

pozemek. Dle NOZ by měl úklid těchto listů či jehličí být věcí vlastníka 

sousedního pozemku. Soused se může za splnění zákonných podmínek případně 

bránit odstraněním převislých větví, ze kterých listí opadává. V krajním případě 

by mohlo dojít až k odstranění celého stromu, byť si to lze jen obtížně představit. 

Stínění, tedy bránění přístupu světla na sousední pozemek v důsledku vzrostlých 

stromů či keřů může být další významnou imisí. Obranu proti stínění nalezneme 

v ust. § 1017 NOZ. Uvedené ustanovení připouští jak preventivní ochranu před 

stíněním, tak pozdější nápravu prostřednictvím odstranění rušivé dřeviny. 

Ust. § 1017 NOZ upravuje sázení stromů v blízkosti hranic mezi pozemky. 

Vlastník pozemku může požadovat, aby se soused zdržel vysazování stromů 

v těsné blízkosti společné hranice pozemků. Toto ustanovení zakotvuje 

preventivní opatření v případech, kdy ještě nedošlo samotnému vnikání imisí na 

sousední pozemek, ale okolnosti tomu do budoucna nasvědčují. Vlastník pozemku 

však pro takový zásah do sousedových práv musí mít rozumný důvod. Takový 

rozumný důvod může mít dle důvodové zprávy k NOZ kupříkladu vlastník 

zemědělského pozemku, počne-li soused v těsné blízkosti hraniční čáry vysazovat 
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stromy, které hrozí v budoucnu vyčerpat podstatnou měrou podzemní vláhu i pod 

zemědělským pozemkem nebo které hrozí v budoucnu tento pozemek zastínit. 

Dalšími důvody můžou být kupříkladu vysazení stromů, u kterých hrozí riziko 

narušování staveb na sousedním pozemku či stromů, jež svým vysokým vzrůstem 

mohou v budoucnu stínit. Z obdobných rozumných důvodu může vlastník 

pozemku po sousedovi požadovat i odstranění vysazených či již dokonce 

vzrostlých stromů. Otázkou je, zda lze dané ustanovení aplikovat i v případě 

stromů vysazených již před účinností NOZ. V případě, že soused žádosti 

nevyhoví, je možné se obrátit s touto žádostí k soudu. Lze se jen domnívat, jakým 

způsobem to ovlivní již tak napjaté vztahy mezi sousedy bojujícími o každý ničím 

nerušený kousek pozemku.  

NOZ podpůrně také stanovuje, co si představit pod souslovím v těsné 

blízkosti od společné hranice. V § 1017 zavádí jako přípustnou vzdálenost od 

společné hranice pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 metry 

minimálně 3 metry a pro ostatní stromy 1,5 metru. Tyto vzdálenosti jsou pouze 

subsidiární, nestanoví-li jiný právní předpis či neplyne-li z místních zvyklostí 

něco jiného. Místní zvyklosti mohou mít velký význam zejména ve městech, kde 

je zástavba často velmi nahuštěná a vzdálenosti od společných hranic uvedené v 

NOZ by se tak jen stěží daly dodržet.  

Uvedené ust. § 1017 se samostatně uplatní jen za předpokladu, že jeho 

aplikaci nebrání jiný právní předpis. I v tomto případě je třeba dbát 

veřejnoprávních předpisů, zejména ZOPK, který ve svém ust. § 8 odst. 1 vyžaduje 

pro kácení dřevin rostoucích mimo les povolení orgánu ochrany přírody. 

V dalších odstavcích téhož § pak ZOPK ve spojení s vyhláškou č. 189/2013 Sb., o 

ochraně dřevin a povolování jejich kácení uvádí i další možnosti kácení bez 

povolení. Orgán ochrany přírody by pak v řízení o vydání povolení sice přihlédl 

k soukromoprávním zájmům žadatele, nicméně při vydání povolení by stejně 

postupoval zcela v souladu s veřejnoprávními požadavky na ochranu dřevin. 

Dospěl-li by k závěru, že odstranění stromu je v rozporu s těmito zákonnými 

požadavky, povolení by nevydal a vlastník pozemku by i přes splnění všech 

podmínek v NOZ strom či případně keř nemohl pokácet. 
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Ustanovení § 1017 odst. 1 se také nepoužije v případech, kdy na 

sousedním pozemku se nachází les nebo sad40 nebo když stromy v těsné blízkosti 

hranice pozemků vzrostlé tvoří rozhradu41. Ustanovení se také nepoužije, jedná-li 

se o strom zvlášť chráněný podle jiného právního předpisu. Takto zvlášť 

chráněným stromem je zejména památný strom42. 

 

3. Veřejnoprávní úprava ochrany dřevin 
 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, veřejnoprávní úprava je 

v oblasti ochrany dřevin rostoucích mimo les klíčová. Na úrovni soukromého 

práva je dřevinám poskytována ochrana spíše prostřednictvím institutu vlastnictví, 

kdy hlavním zájmem je ochrana vlastnictví jednotlivce. Dřevina je chráněna spíše 

jen proto, že je majetkem určité osoby, aniž by záleželo na jejím významu jako 

takovém. Naopak v oblasti veřejného práva je podstatná ochrana samotných 

dřevin jakožto součástí přírody, resp. složky životního prostředí. Jak již bylo 

zmíněno výše, uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva 

veřejného.43 Nemůžeme tedy vyloučit jedno či druhé. Soukromé právo je však 

v oblasti ochrany dřevin spíše doplňujícím nástrojem. Veškeré klíčové nástroje 

ochrany dřevin poskytují veřejnoprávní předpisy. Toto neplatí jen ve vztahu 

k dřevinám. Obecně se dá říci, že v oblasti práva životního prostředí se uplatňují 

téměř výlučně veřejnoprávní metody právní regulace vztahů. Právní úprava 

ochrany dřevin rostoucích mimo les není v ČR jednotná, nalezneme ji roztříštěně 

v mnoha právních předpisech různé právní síly. 

 

                                                             
40 Definice pojmu sad je obsažená v ust. § 3i písm e) ZemZ, který označuje za ovocný sad 
zemědělsky obhospodařovanou půdu souvisle osázenou ovocnými stromy či případně ovocnými 
keři. 
41 Stromy by v tomto případě nejspíš tvořily přirozenou rozhradu mezi sousedními pozemky. 
Takové rozhrady jsou dle ust. § 1024 NOZ považovány za společné. Vlastníci sousedních 
pozemků by tak rozhrady měli ve spoluvlastnictví. Jedná se o vyvratitelnou právní domněnku.  
42 Viz ust. § 46 a násl. ZOPK 
43 Viz ust. § 1 odst. 1 NOZ 
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3.1 Prameny právní úpravy ochrany dřevin v ČR 
 

Přestože právní úprava ochrany dřevin rostoucích mimo les je v našem 

právním řádu značně roztříštěná, jeden z právních předpisů můžeme považovat za 

ústřední. Základem celé právní úpravy ochrany těchto dřevin je jednoznačně 

ZOPK. Až do jeho vydání v roce 1992 nebyly v podstatě dřeviny rostoucí mimo 

les u nás chráněny na úrovni zákona. Předchůdce ZOPK, zákon č. 40/1956 Sb, o 

Státní ochraně přírody, byl vůbec prvním zákonem, který komplexně upravoval 

ochranu přírody. Samotným dřevinám rostoucím mimo les se ovšem specificky 

nevěnoval. Zákon byl sám o sobě dost stručný a na mnoha místech spíše jen 

popisoval stávající stav v naší zemi. Ukládal sice řadu povinností44, ale již 

neobsahoval nástroje nutné k jejich vynucování. Povinnosti byly vymezeny také 

velmi obecně, skoro až vágně.  Zákon v podstatě postrádal jakékoli sankce pro 

případ nedodržení právních norem. Tento nedostatek byl do jisté míry napraven 

novelou z roku 198645, přesto však celkový přínos tohoto právního předpisu lze 

spatřovat spíše v tom, že byl první vlaštovkou v této oblasti. Byl prvním 

dokončeným pokusem o ucelený dokument o ochraně přírody. I přes své 

nedostatky zavedl jakousi kostru, na kterou v budoucnu navazovaly další právní 

předpisy. Zákon se zaměřoval na územní i druhovou ochranu. Především 

definoval kategorie chráněných území. Některé ze zavedených pojmů přitom 

nalezneme i v současném ZOPK.46  

Spolu s přijetím vyhlášky č. 142/1980 Sb. k provedení zák. č. 40/1956 Sb., 

o Státní ochraně přírody, se situace ohledně dřevin rostoucích mimo les zásadně 

změnila47. Půdu pro přijetí vyhlášky připravil zákon č. 96/1977 Sb., o hospodaření 

v lesích a státní správě lesního hospodářství s účinností od 1.1. 1978, který ve 

svém § 35 doplnil ust. § 13 a § 19 zákona o Státní ochraně přírody o druhé 

odstavce. V prvém z nich (§ 13 odst. 2) zavedl do zákona o Státní ochraně přírody 
                                                             
44 Zde nutno poznamenat, že větší mírou zatěžoval spíše tzv. obyčejné lidi, tedy běžné občany, 
než-li průmyslové či jiné podniky.  
45 Novela-zákon České národní rady č. 65/1986.  Tzv. sankční dodatek.  
46 Např. národní park či chráněná krajinná oblast. Na druhou stranu pojmy jako státní přírodní 
rezervace či chráněný přírodní výtvor už ZOPK nevyužívá. 
47 Vyhláška Ministerstva kultury České socialistické republiky, 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. 
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pojem „stromy rostoucí mimo les“ a zároveň svěřil rozhodování o jejich kácení 

místním národním výborům, s možností vyhrazení si této pravomoci ze strany 

okresních národních výborů.48  Druhý z nich (§ 19 odst. 2) nově obsahoval 

zmocnění k vydání podzákonného právního předpisu, konkrétně zmocnění 

Ministerstva kultury České socialistické republiky, aby stanovilo svým obecně 

závazným předpisem podrobnosti o ochraně stromů rostoucích mimo les, o 

postupu při výjimečném povolování jejich kácení a o způsobu využití dřevní 

hmoty z těchto stromů. Nová vyhláška č. 142/1980 Sb. se vztahovala na stromy 

rostoucí mimo les jak v krajině, tak v  sídelních útvarech a také v jejich obytných, 

výrobních a rekreačních zónách. Poskytovala ochranu jak stromům, tak keřům. 

Z předmětu úpravy byly vyloučeny stromy chráněné dle zvláštních předpisů.49 

Stromy byly pro účely vyhlášky roztříděny do dvou kategorií, kdy v kategorii I.50 

byly stromy výslovně takto označené a v kategorii II. ty ostatní. Vyhláška zavedla 

povinnost ochrany stromů spočívající v plánovité péči o stromy a jejich 

zabezpečení před poškozováním a ničením51. Ochranu stromů měli zabezpečovat 

vlastníci, správci a uživatelé stromů. Vyhláška byla postavená na principu 

povolovacím, obdobně jako dnešní úprava ochrany dřevin rostoucích mimo les. I 

zde byly stanoveny výjimky z pravidla. Jednak v případě bezprostředního 

ohrožení života či zdraví osob, v případě hrozby vzniku značné škody na majetku 

či ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení, kdy postačilo skácení stromu 

následně ohlásit místnímu národnímu výboru a dále v případě některých stromů 
                                                             
48 Místní výbory však rozhodovaly pouze o kácení stromů rostoucích mimo les, na něž se 
nevztahovaly zvláštní předpisy. Takovými zvláštními předpisy byly zákon č. 61/1964 Sb., o 
rozvoji rostlinné výroby, vyhláška č. 62/1964 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu 
o rozvoji rostlinné výroby či zákon č. 138/1973 Sb., o vodách. 
49 Mimo jiné zák. č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby. 
50 Viz ust. § 2 odst. 2 vyhlášky č. 142/1980 Sb. : 
„(2) Do kategorie I se zařazují stromy: 
a) v parcích, veřejných sadech, veřejných zahradách a ve stromořadích, 
b) s krajinotvornou nebo estetickou nebo historickou nebo přírodní hodnotou, 
c) v remízech a větrolamech v komplexech zemědělské půdy, dále v podhorských a horských 
oblastech s typickým přechodem mezi zemědělskou krajinou a lesem, 
d) určené k ochraně půdy, pramenišť a rašelinišť, 
e) s ochrannou funkcí v okolí průmyslových, zemědělských a jiných hospodářských objektů, 
f) ostatní s obvodem kmene nad 125 cm (nebo průměru 40 cm) měřeného ve výši 130 cm nad zemí 
a dřeviny keřového vzrůstu o plošné výměře nad 60 m2 , 
g) v likvidovaných, popřípadě opuštěných těžebních prostorech nerostů, včetně hald, výsypek a 
odvalů“. 
51 Viz ust. § 3 vyhlášky č. 142/1980 Sb. 
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zařazených do kategorie II.52, kde nebyla zavedena ani následná oznamovací 

povinnost. Následné oznámení v případě tzv. nouzového kácení nebylo vázáno 

konkrétní lhůtou jako je tomu v dnešní právní úpravě53, skácení stromu postačilo 

ohlásit bez zbytečného odkladu. Vyhláška jako taková byla ve své době poměrně 

zdařilým dílem. Přesto nebylo zrovna vhodné, aby veškeré nástroje ochrany 

dřevin rostoucích mimo les byly obsaženy pouze v podzákonném právním 

předpise. 

Zákon č. 40/1056 Sb., o Státní ochraně přírody i vyhláška č. 142/1980 Sb. 

byly zrušeny ZOPK s účinností ke dni 1.6. 1992. ZOPK již sám obsahoval 

ustanovení na ochranu dřevin rostoucích mimo les. Velkým přínosem oproti 

původní úpravě bylo, že ZOPK vybavil orgány ochrany přírody rozhodovacími 

pravomocemi, což značně posílilo efektivnost ochrany přírody a krajiny. 

Zavedeny byly také správy národních parků či chráněných krajinných oblastí. 

Další významnou změnou bylo právní zakotvení obecné ochrany přírody, v jejímž 

rámci jsou mimo jiné obecně chráněny rostliny, živočichové, jeskyně, 

paleontologické nálezy či krajinný ráz. Předchozí zákon se omezoval pouze na 

konkrétní prvky v rámci přírody, jako jsou vzácné či ohrožené druhy rostlin či 

významné stromy, zejména se zaměřoval na územní ochranu.  

ZOPK definuje dřeviny rostoucí mimo les v § 3 odst. 1 písm. i).54 Obecná 

ochrana dřevin rostoucích mimo les je obsažena v § 7 - § 9 ZOPK. Tyto dřeviny 

jsou však chráněny v rámci ZOPK i prostřednictvím jiných ustanovení. Jednak 

můžeme aplikovat obecnou ochranu rostlin v ust. § 5 ZOPK, neboť dřeviny jsou 

podmnožinou rostlin. Mohou však být chráněny i jako významný krajinný prvek55 

či v rámci krajinného rázu56, za splnění veškerých zákonných předpokladů.57 Lze 

si představit kupř. skupinu dřevin, dotvářející vzhled krajiny, kdy v případě jejich 

                                                             
52 Viz ust. § 4 odst. 2 vyhlášky č. 142/1980 Sb. : 
„Ke kácení stromů zařazených do kategorie II rostoucích na pozemcích v soukromém vlastnictví 
občanů a jimi užívaných nebo v osobním užívání občanů, které jsou součástí pozemků v sídelních 
útvarech nebo vymezených rekreačních oblastech, není třeba povolení“. 
53 Viz ust. § 8 odst. 4 ZOPK, kdy je zapotřebí oznámit pokácení stromu do 15 dnů ode dne jeho 
pokácení. 
54 Podrobněji v podkapitole 1.1 této práce. 
55 Viz ust. §3 odst. 1 písm. b), ust. § 4 odst. 2 a § 6 ZOPK. 
56 Viz ust. § 12 ZOPK. 
57 V podstatě se jedná o nadstavbu obecné ochrany dřevin. 
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pokácení by došlo k zásahu do krajinného rázu. Zvláštní ochrana je poskytována 

památným stromům či zvláště chráněným druhům rostlin v ust. § 46 a násl. 

ZOPK. Dřeviny také můžou být chráněny v rámci územní ochrany, jedná-li se 

např. o dřeviny rostoucí ve zvláště chráněných územích či evropsky významných 

lokalitách a ptačích oblastech. Jsou-li však dřeviny chráněny v rámci těchto 

přísnějších režimů, je vyloučena aplikace § 7 ZOPK, a to i subsidiárně.58 §76 a 

násl. ZOPK pak upravují působnost jednotlivých orgánů na úseku ochrany 

přírody. Odpovědnost jednotlivých osob je obsažena v § 86 a násl. ZOPK. 

ZOPK doplňuje vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování 

jejich kácení. Přijetí této vyhlášky předcházely poměrně rozsáhlé diskuze, do 

kterých se zapojili se svými návrhy i renomovaní odborníci v oblasti ochrany 

přírody. Potřeba jejího přijetí se postupně stupňovala, dlouho však nebylo jasné, 

zda by nepostačilo jen novelizovat stávající vyhlášku č. 395/1992 Sb., resp. její § 

8 upravující ochranu dřevin a povolování jejich kácení.59 S přijetím zákona č. 

349/2009 Sb.60, který mimo jiné novelizoval § 8 ZOPK, se potřeba nové vyhlášky 

ještě umocnila. Novela sjednotila režim povolování kácení dřevin na pozemcích 

fyzických a právnických osob a zároveň zmocnila Ministerstvo životního 

prostředí k vydání prováděcího právního předpisu v oblasti ochrany dřevin 

rostoucích mimo les61. Na podzim roku 2010 AOPK ČR zaslala MŽP svůj návrh 

nové vyhlášky. Po řadě dalších diskuzí a pozměňovacích návrhů byla nakonec 

vyhláška MŽP dne 27.6. 2013 vydána a to v podobě, v níž řada pasáží nebyla 

odborně konzultována.62 Přes mnohá pozitiva, vyhláška v mnoha ohledech před 

odbornou veřejností neobstála a stala se hned v počátcích své existence terčem 

                                                             
58 Viz. PEKÁREK Milan, DAMOHORSKÝ Milan, PRŮCHOVÁ Ivana, PÁLENSKÁ Drahomíra. 
Zákon o ochraně přírody a krajiny a předpisy související : komentované znění. 1. vyd. Brno :  
Masarykova univerzita, 2000. 43 s.  
59 Po nějakou dobu probíhaly přípravy na novelizaci stávající vyhlášky a přijetí nové vyhlášky, 
která by upravovala jen ochranu dřevin a povolování jejich kácení paralelně. 
60 Zák. č. 349/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České 
Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů 
61Viz. ust. § 8 odst. 5 ZOPK: 
„Ministerstvo životního prostředí stanoví prováděcím  právním předpisem nedovolené zásahy do 
dřevin, které jsou v rozporu s požadavky na jejich ochranu,  náležitosti žádosti o povolení kácení 
dřevin rostoucích mimo les, náležitosti oznámení o kácení dřevin a období, ve kterém se kácení 
dřevin zpravidla provádí.“ 
62 KOSEJK Jaromír. Přispěje nová vyhláška k ochraně dřevin? in Ochrana přírody č. 4/2013, 15 s. 
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kritiky. Kritizována byla především pro řadu nejasností a nepřesností, které bylo 

třeba uvést na pravou míru.63 Vyhláška prošla v poslední době významnou 

novelou prostřednictvím vyhlášky č. 222/2014 Sb. Hlavní změna se týkala 

velikosti a charakteristiky dřevin, u kterých není potřeba povolení ke kácení. 

Nově je možné kácet bez povolení ovocné dřeviny rostoucí v zastavěném území, 

evidovaném v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha 

a nádvoří či ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. Podrobněji se 

budu zabývat vyhláškou v rámci dalších kapitol. Další vyhláškou, která provádí 

ZOPK je již výše zmíněná vyhláška č. 395/1992 Sb.64, jež provádí např. 

ustanovení týkající se významných krajinných prvků či zvláště chráněných druhů 

rostlin. V příloze II. k vyhlášce č. 395/1992 Sb. je obsažen seznam zvláště 

chráněných druhů rostlin. Z dřevin zde nalezneme mimo jiné jeřáb krkonošský, 

nacházející se na lavinových svazích Krkonošského národního parku65, mandloň 

nízkou či vrbu borůvkovitou.66 

Zvláštními veřejnoprávními předpisy dotýkajících se dřevin rostoucích 

mimo les jsou např. zák. č. 254/2001 o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon), zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákon č. 266/1994 

Sb., o dráhách, zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 

správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 

zákon), zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), zák. č. 274/2001 

Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 

zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). Za zmínku stojí také zák. č. 

20/1987 Sb., o státní památkové péči  

 Zvláštní skupinou jsou také zákony upravující „rostlinolékařskou péči“. 

Zejména zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých 

souvisejících zákonů. Zákon se týká mimo jiné ochrany rostlin a rostlinných 

                                                             
63 V tomto ohledu částečné vyjasnění přineslo metodické doporučení odboru obecné ochrany 
přírody a krajiny MŽP uveřejněné ve Věstníku MŽP, leden 2015, ročník XV, částka 1.  
64 Vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
65 Viz www.priroda.cz/clanky.php?detail=33 
66 Jmenované dřeviny patří dokonce ke kriticky ohroženým druhům. 
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produktů proti škodlivým organismům a poruchám a také ochrany proti zavlékání 

organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do České republiky 

z ostatních členských států EU a ze třetích zemí, proti jejich rozšiřování na území 

České republiky a proti zavlékání těchto škodlivých organismů na území ostatních 

členských států EU a třetích zemí. V § 76 upravuje mimořádná rostlinolékařská 

opatření, kdy umožňuje i jednorázové zničení rostlin napadených či podezřelých 

z napadení škodlivými organismy67. Okolnosti, za kterých se tyto mimořádné 

opatření nařizují, stanoví § 76 odst. 2 tohoto zákona. Zák. č. 321/2004 Sb., o 

vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

vinohradnictví a vinařství) stanoví rámcovou ochranu vinné révy68 a ochranu 

produktů z ní vyrobených. Neobsahuje však konkrétní nástroje ochrany dřeviny 

v případě kácení. ZOPK ve svém § 7 odst. 1 také přímo odkazuje na některé 

konkrétní zvláštní právní předpisy. Jmenovitě se jedná o zák. č. 61/1964 Sb., o 

rozvoji rostlinné výroby (včetně vyhlášky č. 62/1964, kterou se vydávají 

prováděcí předpisy k zák. č. 61/1964 Sb.) a zák. č. 132/1989 Sb., o ochraně práv 

k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat.  Oba tyto zákony včetně vyhlášky 

již však byly zrušeny. Jedná se tak o další neaktuální odkaz vyskytující se v 

ZOPK.69 Odkazy na tyto předpisy byly významné i z hlediska definice dřeviny 

rostoucí mimo les. Tyto odkazované předpisy se totiž týkají kulturních, resp. 

ovocných dřevin, jedná se tak o další argument pro názor, že ochrana dřevin 

rostoucích mimo les dle ZOPK se vztahuje nejen na planě rostoucí dřeviny, ale i 

na kulturní. V opačném případě by odkaz na tyto předpisy byl zcela irelevantní a 

nadbytečný.70 Zák. č. 132/1989 Sb. byl zrušen a nahrazen zák. č. 408/2000 Sb., o 

ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zák. č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu 

a sadbě pěstovaných rostlin (zákon o ochraně práv k odrůdám)71. U zák. č. 

61/1964 Sb., rozvoji rostlinné výroby je situace složitější. Část zákona týkající se 
                                                             
67 Viz § 76 odst. 1 písm. b) zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých 
souvisejících zákonů. 
68 Réva rodu Vitis L. se řadí mezi keřovité dřeviny. 
69 Dalším je odkaz na složkový zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů v § 3 odst. 1 písm. i) ZOPK. 
70 Srov. 14. Sdělení odboru legislativního Ministerstva životního prostředí, o úpravě ochrany 
ovocných dřevin v rámci zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, jímž se nahrazuje sdělení odboru legislativního č. 2, publikované ve Věstníku 
MŽP, ročník 1995, částka 2. Věstník Ministerstva životního prostředí č. 7/1999. 
71 Zák. č. 92/1996 Sb. byl již také zrušen a nahrazen, a to zák. č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu 
osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) 
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ochrany dřevin byla zrušena zák. č. 93/1996 Sb., o změně právních předpisů 

souvisejících se zák. č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných 

rostlin. Uvedený zák. č. 92/1996 Sb. již však neobsahoval ustanovení na ochranu 

ovocných dřevin před poškozováním, ničením a kácením obsažená v § 29 - § 30 

zák. 61/1964 Sb.72 Zbývající část zákona pak byla zrušena zák. č. 158/1998 Sb., o 

hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a 

substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech). 

Příslušná ustanovení prováděcí vyhlášky k zákonu o rozvoji rostlinné výroby byla 

zrušena zák. č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých 

souvisejících zákonů.73 V současné době tak původní ustanovení zákona o rozvoji 

rostlinné výroby týkající se ochrany dřevin nahrazuje hned několik právních 

předpisů, jmenovitě např. zákon o hnojivech či nový zákon o rostlinolékařské 

péči74.  

Na závěr je třeba zmínit také zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, který se 

uplatní subsidiárně v řízeních ve věcech dřevin rostoucích mimo les nebo zák. č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který se 

dřevin rostoucích mimo les dotýká především prostřednictvím územního 

plánování. V případě spáchání trestného činu se také uplatní zák. č. 40/2009 Sb., 

trestní zákoník a potažmo zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řádu soudním (trestní 

řád). V oblasti dřevin by v úvahu přicházelo naplnění zejména následujících 

skutkových podstat trestných činů: poškození a ohrožení životního prostředí (§ 

293 TZ), poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti (§ 294 TZ), 

neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími 

rostlinami (§ 299 TZ), neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími 

živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti (§ 300 TZ), poškození 

chráněných částí přírody (§ 301 TZ), šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových 

rostlin (§ 307 TZ). Tyto trestné činy jsou zařazeny v hlavě VIII označené jako 
                                                             
72 Uvedené paragrafy  se týkaly ovocnářství a vinařství.  
73 Srov. 14. Sdělení odboru legislativního Ministerstva životního prostředí, o úpravě ochrany 
ovocných dřevin v rámci zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, jímž se nahrazuje sdělení odboru legislativního č. 2, publikované ve Věstníku 
MŽP, ročník 1995, částka 2. Věstník Ministerstva životního prostředí č. 7/1999. 
74 Zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, který 
zrušil předchozí zák. č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících 
předpisů.  
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Trestné činy proti životnímu prostředí. Opomenout nesmíme ani zák. č. 418/2011 

Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, neboť s účinností 

od 1.1. 2012, jsou trestně odpovědné i právnické osoby.75 

3.2 Nástroje ochrany dřevin 
 

V této podkapitole stručně uvedu některé nástroje uplatňované v rámci 

ochrany dřevin. Předně si můžeme nástroje rozdělit na přímé a nepřímé. Prvá 

skupina nástrojů je schopna přímo působit na životní prostředí, druhá skupina na 

životní prostředí působí pouze nepřímo v rámci mimoprávní sféry. Zákon jim 

však propůjčuje vlastní formu závazného a vynutitelného pravidla chování76.  

Přímé nástroje můžeme rozdělit na administrativně-právní, koncepční, informační 

a smluvní. Mezi nepřímé nástroje se řadí zejména nástroje ekonomického 

charakteru.  

Administrativně-právní nástroje mají podobu příkazů, zákazů či omezení, 

kdy adresát normy nemá na výběr a jeho chování je tak přímo ovlivňované těmito 

nástroji. Prostřednictvím administrativně-právními nástroji je možno adresátům 

ukládat nejrůznější povinnosti spočívající v konání i případném nekonání. 

Povinnosti buď stanoví přímo zákon či jsou pouze uloženy na základě zákona 

individuálními či normativními akty veřejnoprávních orgánů. Takovými akty jsou 

např. povolení ke kácení, souhlasy, stanoviska či vyjádření orgánů. Dalšími jsou 

např. kategorizace objektů ochrany, kdy ZOPK zejména rozděluje úpravu ochrany 

dřevin na obecnou a zvláštní. Uvedeným dělením se také řídím v rámci struktury 

své práce. Významnou skupinou je také odpovědnost a sankce. ZOPK v ust. § 86 

a násl., který upravuje odpovědnost na úseku ochrany přírody. Jednak se jedná o 

povinnost navrátit poškozenou, poničenou či nedovoleně změněnou část přírody a 

krajiny do původního stavu a v případech kdy to není možné učinit 

prostřednictvím přiměřených náhradních opatření alespoň částečnou nápravu. 

                                                             
75 Právnické osoby se mohou trestně odpovědné za všechny mnou vyjmenované trestné činy 
s výjimkou trestného činu šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin (§ 307 TZ). Srov. § 
7 zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 
76 DAMOHORSKÝ Milan, a kolektiv. Právo životního prostředí. 3 vyd. Praha : C.H. Beck, 2010. 
37 s. 
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Vedle toho je také uložit postih za přestupek či jiné protiprávní jednání, popř i 

trestný čin.  Vymezení odpovědnosti je však už nad rámec mé práce proto se mu 

budu věnovat jen okrajově v tomto ustanovení, případně dílčím způsobem 

v jednotlivých kapitolách problematiky kácení. V ust. § 87 ZOPK jsou vymezeny 

skutkové podstaty přestupků a výše pokut za ně ukládaných, v ust. § 88 ZOPK 

pak správní delikty, resp. protiprávní jednání právnických a fyzických osob 

spáchaných při výkonu podnikatelské činnosti. Do skupiny administrativně-

právních nástrojů také náleží výkony rozhodnutí, standardy a také kontrola a 

dozor. Na úseku ochrany přírody a krajiny dozor či kontrolu zajišťují jednotlivé 

orgány státní správy a dále Česká inspekce životního prostředí.77  Česká inspekce 

životního prostředí může např. v případech hrozící škody nařídit omezení či 

případně úplné zastavení škodlivé činnosti až do doby odstranění příčin.  

Koncepční nástroje ochrany dřevin mají zpravidla podobu různých 

programů, plánů či koncepce. Dělíme je dle jejich závaznosti na obligatorní a 

nezávazné. V oblasti ochrany dřevin se příliš nevyskytují. Alespoň se jí dotýká 

institut územního plánování či posuzování vlivů na životní prostředí. Mezi 

obligatorní patří např. politika územního rozvoje či zásady územního rozvoje. Na 

celostátní úrovni však nemáme právně závazné koncepční nástroje. 

Informační nástroje se mohou uplatňovat např. prostřednictvím 

občanských sdružení, resp. dnes spolků, které mají právo být účastníky řízení ve 

věcech ochrany přírody a krajiny a také mají právo být upozorněna na probíhající 

řízení. Další možnosti je uplatnění prostřednictvím práva na informace o životním 

prostředí, které je zaručeno i na ústavní úrovni. Smluvní nástroje jsou v oblasti 

práva životního prostředí spíše výjimečné. Jejich doménou je soukromé právo.  

Ekonomické nástroje paří mezi nástroje nepřímého působení. V oblasti 

ochrany dřevin se zatím objevují spíše výjimečně. ZOPK upravuje např. 

povinnost odvodů do rozpočtu obcí v případech, kdy nebude uložena náhradní 

výsadba. Odvody jsou určeny především jako stimul pro investory, kteří chtějí 

kácet dřeviny v souvislosti s novou výstavbou. Bohužel však do dnešního dne 

                                                             
77 Viz ust. § 80 ZOPK. 
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nebyl přijat zvláštní právní předpis, který by umožnil aplikaci tohoto zákonného 

ustanovení (ust. 9 odst. 3). 

4. Obecná ochrana dřevin rostoucích mimo les 
 

Obecná ochrana dřevin rostoucích mimo les obsažená v ZOPK se vztahuje 

na dřeviny rostoucí mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa78. Obecná právní 

úprava ochrany těchto dřevin je obsažená v ustanoveních § 7 - § 9 ZOPK. §7 

ZOPK formuluje obecnou ochranu těchto dřevin. Následující § 8 a § 9 se věnují 

problematice kácení dřevin. Uvedená právní úprava je založena na 6 základních 

principech. Předně se jedná o princip ochrany a princip péče, vyplývající 

především z ust. § 7, a také princip povolovací, kdy ZOPK v podstatě zakazuje 

kácení bez povolení, není-li stanoveno jinak79. Dále se jedná o princip 

oznamovací (na místo povolení v zákonem stanovených případech postačí 

oznámení), princip reparace a princip náhradní výsadby obsažený zejména v § 9 

ZOPK.  

Na úvod této kapitoly je vhodné zmínit také obecnou ochranu rostlin 

obsaženou v § 5 ZOPK, kdy zákon obecně chrání všechny druhy rostlin před 

zničením, poškozováním či sběrem, aby nedocházelo k ohrožení jejich druhu či 

dokonce k úplnému zániku. Smyslem tohoto ustanovení není ochrana jednotlivce, 

nýbrž ochrana celého druhu, kdy kupříkladu nadměrný sběr či poškozování rostlin 

by mohlo vést k naprostému vymýcení určitého rostlinného druhu, resp. k zničení 

ekosystému, jehož jsou tyto druhy součástí. Zákon pro případ porušení těchto 

zákazů umožňuje orgánu ochrany přírody omezit takovou rušivou činnost 

stanovením závazných podmínek. Takové rozhodnutí je v působnosti obecních 

úřadů obcí s rozšířenou působností, nejedná-li se o zvláště chráněné druhy. 

V případě blíže neurčeného okruhu osob, se tyto závazné podmínky vydávají 

formou opatření obecné povahy.80 V dalších odstavcích se ust. § 5 také zabývá 

ochranou rostlin při provádění zemědělských, lesnických či stavebních prací, 

                                                             
78 Blíže k definici dřevin rostoucích mimo les podkapitola 1.1. této práce. 
79 Viz DAMOHORSKÝ Milan a kolektiv. Právo životního prostředí. 3.vyd. Praha : C.H. Beck, 
2000. 368 s  
80 Viz § 77 odst. 1 písm. c) ZOPK 
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případně při vodohospodářských úpravách či v dopravě a energetice, tak aby 

nedocházelo k jejich nadměrným úhynům, a dále ochranou rostlin před 

negativními dopady rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin.81 

Záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin82 do krajiny, stejně 

jako záměrné rozšiřování kříženců druhů rostlin, je vázáno na povolení orgánu 

ochrany přírody, kterým je opět obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

4.1 Princip ochrany a princip péče 
 

 Jak již bylo výše zmíněno, ústředním ustanovením pro princip ochrany a 

princip péče v ZOPK je § 7. V odst. 1 je obecně formulována ochrana dřevin83, a 

to konkrétně před poškozováním a ničením. Uvedené ustanovení se však 

nevztahuje na dřeviny, které jsou přísněji chráněné v rámci ZOPK či jejichž 

ochranu obsahují zvláštní právní předpisy. Zákon jako přísněji chráněné přímo 

označuje památné stromy (§ 46 ZOPK) či zvláště chráněné rostliny (§ 48 ZOPK).  

V případě zvláštních právních předpisů, zákon výslovně na některé z nich 

odkazuje. Jedná se o zák. č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby (včetně 

vyhlášky č. 62/1964, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zák. č. 61/1964 Sb.) 

a zák. č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům 

zvířat. Vzhledem k tomu, že tyto zvláštní právní předpisy již byly zrušené, se 

jedná o další zastaralý odkaz v ZOPK. Domnívám se, že by bylo zcela nasnadě 

tyto odkazované předpisy nahradit v odkazu novými, aktuálními, aby v budoucnu 

nedocházelo k případným nejasnostem.84 Zvláštními právními předpisy 

obsahujícími ochranu dřevin jsou také LesZ či VodZ. LesZ se vztahuje na 

ochranu dřevin rostoucích na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. V případě 

VodZ je vhodné odkázat na dílčí zvláštní úpravu v § 58 odst. 2 písm. a), kdy 

                                                             
81 Problematické jsou zejména tzv. invazní druhy, které systematicky poškozují původní 
ekosystémy. Viz PRCHALOVÁ Jana. Zákon o ochraně přírody a krajiny a NATURA 2000 : úplně 
znění zákona s komentářem, judikaturou a prováděcími předpisy. 2. vyd. Praha : Linde Praha, 
2010. 45 s. ISBN 978-80-7201-806-2. 
82 Definice pojmu geograficky nepůvodní druh je obsažena v § 5 odst. 4 ZOPK, který stanoví, že 
se jedná o „druh, který není součástí přirozených společenstev určitého regionu.“. 
83 Ve smyslu § 3 odst. 1 písm. i) ZOPK 
84 Blíže k problematice viz podkapitola 3.1 této práce. 
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v rámci ochrany vodních děl jsou příkladmo vyjmenovány zakázané činnosti. 

Zejména se jedná o zákaz vysazování dřevin na ochranných hrázích. 

 Na dřeviny vyloučené z působnosti § 7 ZOPK nelze aplikovat režim 

tohoto § ani subsidiárně. Na druhou stranu při kácení těchto dřevin je třeba i tak 

postupovat dle § 8 ZOPK, neboť na něj se vyloučení dle § 7 ZOPK nevztahuje.  

Co si představit pod pojmem poškozování a ničení ZOPK neuvádí. 

V tomto případě je třeba nahlédnout do vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně 

dřevin a povolování jejich kácení. Vyhláška ve svém § 2 odst. 1 definuje 

nedovolené zásahy do dřevin, které jsou v rozporu s požadavky na jejich ochranu. 

Jedná se o takové „zásahy vyvolávající poškozování nebo ničení dřevin, které 

způsobí podstatné nebo trvalé snížení jejich ekologických nebo společenských 

funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření.“. Z této definice 

je zřejmé, že pro porušení zákazu poškozování a ničení dřevin je třeba dřevinu 

poškodit, alespoň tak, aby její základní funkce byly podstatným způsobem 

sníženy, popřípadě sníženy již natrvalo. Při posuzování, zda určitý zásah do 

dřeviny naplnil podmínky zde uvedené, orgán ochrany přírody primárně zjišťuje, 

zda se jednalo o aktivní zásah ze strany člověka. Pro posouzení, zda se jedná o 

nedovolený zásah, je v této fázi nepodstatné, zda dotyčný viník, tak učinil 

úmyslně či z nedbalosti. Následně se zaměřuje na vyhodnocení následků zásahu. 

Podstatné snížení funkcí lze dovodit např. z některých arboristických  standardů 

řady A vydávaných AOPK ČR.85 Zda se jedná o trvalé snížení funkcí dřeviny, se 

zpravidla projeví až s odstupem času, nejdříve v následujícím vegetačním 

období.86 Společenské funkce jsou definovány přímo ve vyhlášce v § 1 písm. b).:„ 

Pro účely této vyhlášky se rozumí společenskými funkcemi dřeviny soubor funkcí 

dřeviny ovlivňujících životní prostředí člověka, jako je snižování prašnosti, 

tlumení hluku či zlepšování mikroklimatu; mezi společenské funkce patří také 

funkce estetická, včetně působení dřevin na krajinný ráz a ráz urbanizovaného 

prostředí.“. V podstatě se jedná o funkce, které pozitivně ovlivňují životní 

prostředí člověka. Při posuzování se bere v úvahu, že ekologické a společenské 

                                                             
85 Dostupné na www.standardy.nature.cz 
86 Srov. Metodické doporučení k aplikaci některých ustanovení vyhlášky MŽP č.189/2013 Sb., o 
ochraně dřevin a povolování jejich kácení, Věstník MŽP, leden 2015, ročník XV, částka 1.4 s. 
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funkce dřeviny jsou v mnoha ohledech vzájemně provázány. Při poškození jedné 

z funkcí, tak do budoucna může dojít i ke kolapsu dalších funkcí. Je třeba však 

vždy zohlednit i význam poškozené funkce v dané lokalitě. Přestože orgány 

ochrany přírody mají dnes k dispozici řadu různých pomůcek (zejména standardů 

AOPK ČR), vyhodnocení zda skutečně došlo k nedovolenému zásahu je velmi 

složitým problémem. Ke každému případu je zapotřebí přistupovat specificky a 

zohlednit veškeré okolnosti zásahu. Zejména umístění dřeviny, stáří dřeviny a 

nepochybně též o jaký se jedná druh. To vše v souvislosti s významem jaký tato 

dřevina v dané lokalitě má. Názory na vyhodnocení konkrétního případu se navíc 

i u jednotlivých znalců můžou značně lišit. V některých případech je možné pouze 

odhadovat, jaký dopad na dřevinu určitý zásah bude mít. V tomto případě si však 

nejsem jistá, zda v současné době je možné dojít k zjednodušení prostřednictvím 

pozměnění zákona či vyhlášky. Pravděpodobně si budeme muset počkat na vývoj 

v odborných neprávních kruzích. Troufám si říct, že současné standardy AOPK 

ČR jsou zatím nejlepším řešením. 

I přes naplnění podmínek pro nedovolený zásah dle § 2 odst. 1 vyhlášky č. 

289/2013 Sb., zákon některé z těchto zásahů výslovně označuje za dovolené87. 

Jedná se o následující tři skupiny případů: 

a) zásah prováděný za účelem zachování či zlepšení některé z funkcí dřeviny 

b) zásah prováděný v rámci péče o zvláště chráněný druh rostliny nebo živočicha 

c) zásah prováděný v souladu s plánem péče o zvláště chráněné území. 

V případě bodu a) si lze představit např. ořezávání okrasných dřevin 

v zahradnictví za účelem zlepšení estetické funkce dřeviny. Jiným příkladem 

mohou být i okrasné dřeviny v zámeckých parcích, kde estetická funkce často 

převažuje nad jinými společenskými funkcemi. I v takovém případě je však třeba 

dbát, aby nešlo o tak silný zásah, v důsledku něhož by mohlo dojít k úhynu 

rostliny.  U bodu b) se předpokládá důraz na ekologickou funkci dřeviny jakožto 

biotopu zvláště chráněného druhu. I v tomto případě by se mělo postupovat 

v souladu se zákonnou úpravou ochrany zvláště chráněných druhů. Pokud by péče 
                                                             
87 Viz ust. § 2 odst. 2 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. 
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o takový druh dřeviny vyžadovala porušení některého ze zákazů v § 48 a násl. 

ZOPK, bylo by zapotřebí si nejprve vyžádat povolení výjimky dle § 56 ZOPK. Co 

se týče bodu c), zde se jedná o situaci, kdy je třeba učinit určité zásahy do dřevin 

za účelem péče o zvláště chráněná území.  V podstatě zde ustupuje do pozadí 

zájem na zachování jednotlivé dřeviny. Důvody mohou být různé. Jedním 

z nejčastějších je výskyt tzv. invazních, geograficky nepůvodních druhů dřevin, 

které mohou významné poškodit ekosystém. 

Obecně je třeba si říct, že mezi nedovolené zásahy může patřit jak 

pokácení dřevin, tak i pouhý ořez větví. Byť je pravdou, že pouhý ořez dřeviny 

není vázán na povolení ani ohlášení, přesto je zapotřebí postupovat v souladu s § 

7 ZOPK a § 2 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich 

kácení. Tedy musí jít o takový řez, který dotyčné dřeviny nepoškodí či nezničí. 

Zákon neumožňuje vydání povolení, souhlasu či stanoviska k ořezu dřevin. 

Případný právní akt by tak byl zcela nicotný. Situace se však liší, pokud dřevinu 

chce ořezat z vlastního popudu osoba odlišná od vlastníka pozemku, na němž 

dřevina roste. V takovém případě se uplatní další soukromoprávní podmínky 

upravené v NOZ v oblasti sousedských práv.88 Je třeba také dodat, že případné 

ořezy by měly brát ohled také na další skutečnosti, zejména v jakém cyklu období 

se vegetace nachází či zda se nejedná o období hnízdění ptáků. Vlastník pozemku, 

na němž se dřevina nachází má navíc také povinnost o dřeviny pečovat, zejména 

je ošetřovat a udržovat.  

Případné nešetrné ořezání větví vedoucí k poškození dřeviny by 

nepochybně mohlo vést k uložení pokuty, obzvláště jedná-li se o ořezání na tzv. 

torzo. Ořezání dřeviny na tzv. torzo je bohužel častým pokusem o obcházení 

zákona. Vlastníci pozemků s dřevinami, kteří nedosáhli na povolení kácení, se 

často uchylují k tomuto kroku jako určité alternativě. Dřevina takto ořezaná se 

může znovu zotavit, často však dochází k jejímu úhynu. I z těchto důvodů bych 

doporučovala zavést institut předběžného oznámení ořezu.89 Vlastník pozemku 

                                                             
88 Blíže v podkapitole 2.2 této práce. 
89V tomto případě jsem se volně inspirovala byť s vlastními postřehy názorem JUDr. Jany Kášové, 
Ph.D. vyjádřeném v článku Právní režim ochrany dřevin podle zákona č. 114/1992 Sb., ochraně 
přírody a krajiny v časopisu Právo-časopis pro právní teorii a praxi, číslo čtvrté, ročník II., 2009. 



35 
 

s dřevinou by orgánu ochrany přírody (pravděpodobně obecnímu úřadu, v jehož 

obvodu se dřevina nachází) musel v dostatečném předstihu nahlásit svůj úmysl 

dřevinu ořezat. Obdobně jako v případě oznámení o kácení by musel označit, kde 

se dřevina nachází, o jaký druh dřeviny se jedná a alespoň stručné důvody, které 

ho k ořezu vedou. Dále by uvedl, v jakém rozsahu se chystá dřevinu ořezat. Je 

pravdou, že pokud by příslušný orgán musel zahájit řízení při každém takovém 

oznámení, byl by pravděpodobně brzy přehlcen, což by k efektivnosti příliš 

nepřispělo. Určitou variantou by mohlo být např. zavedení lhůty, ve které je orgán 

povinen se vyjádřit, neučiní-li tak, má se za to, že se k ořezu vyjádřil souhlasně. 

Orgán ochrany přírody by tak některé již na první pohled zanedbatelné zásahy 

mohl pustit ze zřetele. V tomto případě se zase obávám, že příslušný orgán by této 

možnosti mohl zneužívat k odlehčení si od administrativy i v případech 

závažnějších.  

Princip péče vyplývá z ust. § 7 odst. 2 ZOPK. Každý z vlastníků je 

povinen pečovat o své dřeviny. Zákon demonstrativně uvádí, v čem tato péče 

spočívá. Zejména se jedná o ošetřování a udržování dřevin. Blíže již však tuto 

povinnost nespecifikuje. Povinnost péče je ukládána přímo vlastníkům, myšleno 

vlastníkům pozemků, ze kterých dřeviny vyrůstají. Případně si lze představit 

vlastníky budov, na kterých dřevina zakořenila90 či dokonce vlastníky věci 

movité, je-li dřevina věcí samostatnou. Zákon zcela opomíjí případné uživatele 

pozemku či dřeviny. V případě nájmu pozemku či kupř. věcného břemene 

spočívajícím v užívání dotyčného pozemku, by tak z mého pohledu byl 

odpovědným z hlediska veřejnoprávní úpravy stále vlastník pozemku. Je jen jeho 

věcí, jaké podmínky si z hlediska zásady vigilantibus iura s nájemcem či 

uživatelem sjedná. Dotyčný uživatel by se pak zodpovídal vlastníku dle 

příslušných ustanovení soukromého práva. Výlučnou odpovědnost vlastníka za 

péči o dřeviny nepovažuji za nadměrně zatěžující. Myslím, že v oblasti ochrany 

životního prostředí by bylo naopak poměrně zatěžující pro příslušné orgány 

rozklíčovat jaký vztah, resp. povinnosti mají mezi s sebou jednotlivé osoby. Je 

mnohem jednodušší, aby si vlastník v nájemní smlouvě kupř. sjednal přímo 

smluvní pokutu při porušení povinnosti ze smlouvy. Na druhé straně v případě 
                                                             
90 Není-li budova součástí pozemku, na kterém stojí. 
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neoprávněného kácení či jiného poškozování dřeviny, je možné pokutu uložit 

každému, kdo se takového činu dopustí bez ohledu na jeho vlastnická práva. Za 

velký deficit této úpravy ale považuji absenci odpovídající sankce v případě 

nedodržení § 7 odst. 2 ZOPK. Norma je tak v podstatě při troše nadsázky jen 

jakýmsi doporučením. Bylo by jistě vhodné prostřednictvím rozšíření skutkových 

podstat přestupků zavést např. možnost uložení pokuty. Významnou pravomocí je 

ale možnost orgánu ochrany přírody uložit vlastníku provedení nezbytných zásahů 

v případě výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými jejich vážnými 

chorobami. Takovým zásahem by v krajním případě mohlo být i pokácení 

napadených dřevin. Příslušným orgánem je obecní úřad obce s rozšířenou 

působností.91 Povinnost péče o dřeviny vychází i z jiných právních předpisů. 

Jmenovitě se jedná např. o VodZ, zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

či zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 

4.2 Povolovací princip 
 

Jedním z hlavních principů v oblasti ochrany dřevin je zákaz kácení dřevin 

bez předchozího povolení orgánu ochrany přírody. I zde však platí řada výjimek, 

které přináší mírnější režim. Na úvod by bylo vhodné si nadefinovat co si 

představit pod pojmem kácení. Obecně řečeno se jedná o odstranění dřevin i 

s kořeny nebo jen s jejich nadzemními částmi ve výšce pařezu. Za úplné pokácení 

se považuje i situace, kdy došlo k odstranění kmene, ale na jeho místě již vyrůstá 

nová dřevina. Pokud v budoucnu vyroste na pařezu nová dřevina, bude požívat 

stejné ochrany jako každá jiná dřevina. Pařez by měl zůstat vysoký maximálně ve 

výši 1/3 průměru kmene na pařezu. Vyšší „pařezy“, resp. kmeny se považují za 

tzv. torzo stromu. V těchto případech se však vytvoření torza lidským zásahem 

nepovažuje za kácení, nýbrž lze ho případně vyhodnotit jako nedovolený zásah do 

                                                             
91 K problematice se váže rozsudek NSS ze dne 11.8. 2004, č.j. 7A 46/2001-56, který říká: 
„Nachází-li se strom napadený epidemickou chorobou na pozemku, který je průjezdním úsekem 
silnice, pak podle § 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, není 
tento strom jako silniční vegetace součástí ani příslušenstvím průjezdního úseku silnice; orgán 
ochrany přírody nemůže proto vlastníku tohoto pozemku uložit povinnost tento strom pokácet 
podle § 7 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.“  Uvedené převzato 
z následující publikace: PRCHALOVÁ Jana. Zákon o ochraně přírody a krajiny a NATURA 2000 
: úplně znění zákona s komentářem, judikaturou a prováděcími předpisy. 2. vyd. Praha : Linde 
Praha, 2010. 56 s. ISBN 978-80-7201-806-2. 
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dřeviny ve smyslu ust. § 2 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a 

povolování jejich kácení.92  

Ust. § 8 odst. 1 ZOPK zavádí obecný režim, kdy ke kácení dřevin je 

nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. V dalších 

odstavcích jsou pak uvedené výjimky v podobě kácení s předchozím oznámením, 

s následným oznámením či zcela bez oznámení. V případě povolovacího principu 

dle § 8 odst. 1 ZOPK je zapotřebí podat žádost o vydání povolení příslušnému 

orgánu ochrany přírody. Tím je dle § 76 obecní úřad93. Žádost podává vlastník či 

nájemce, příp. uživatel pozemku, kde se dřevina nachází. Je zapotřebí vždy 

doložit vlastnické právo či jiné právo k pozemku94. Pokud je žadatelem nájemce 

či uživatel pozemku, je zapotřebí také doložit písemný souhlas vlastníka 

pozemku. Náležitosti žádosti upravuje podzákonný právní předpis, vyhláška č. 

189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolání jejich kácení95. Vedle obecných 

náležitostí podání dle SŘ je zapotřebí označit nacionále žadatele, katastrální 

území a parcelu, kde se předmětná dřevina rostoucí mimo les nachází (včetně 

stručného popisu a nákresu), dřevinu, o níž se jedná a samozřejmě důvody kácení.  

O vydání povolení se rozhoduje ve správním řízení. Vydané povolení má formu 

správního rozhodnutí. Průběh řízení je upraven jednak ve SŘ a dále s jistými 

odchylkami v ZOPK. Významným je zejm. § 83 odst. 3 ZOPK, který uvádí, že 

v jednoduchých věcech rozhodne příslušný orgán bezodkladně, v ostatních 

případech do 60 dnů od zahájení řízení (což se bude vzhledem obtížnosti 

problematiky týkat také vydání o povolení kácení). Ve zvláště složitých případech 

je možné rozhodnout do 90 dnů od zahájení řízení.  

Dalším podstatným ustanovením je ust. §70 ZOPK, upravující účast 

občanů v řízení, které rozšiřuje okruh účastníků o občanská sdružení. Tato 

sdružení mohou být účastníky řízení za splnění zákonných podmínek. Zejména 
                                                             
92 Srov. Metodický pokyn odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP k aplikaci § 8 a § 9 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, upravujících 
povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a náhradní výsadbu a odvody. Věstník MŽP, 
červenec-srpen 2014, ročník XIV, částka 5. 25 s. 
93 Samozřejmě s výjimkou území národních parků, národních přírodních rezervací, národních 
přírodních památek, přírodních rezervací, přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště 
chráněných území. 
94 Netřeba, je-li možné existenci práva ověřit v katastru nemovitostí. 
95 Konkrétně její § 4 odst. 1. 
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musí mít právní subjektivitu a dle jejich stanov jejich hlavním posláním musí být 

ochrana přírody a krajiny. Je také třeba, aby si občanské sdružení požádalo o 

informování o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných řízeních. Zde však 

nutno podotknout, že žádost o informování může být podána i po zahájení 

řízení.96 Občanské sdružení se stane účastníkem řízení, pokud do 8 dnů od chvíle, 

kdy správní orgán sdružení informuje o zahájení řízení, písemně oznámí svou vůli 

stát se jeho účastníkem. Správní orgán sdružení zařadí mezi účastníky, aniž by ho 

o tom vyrozumíval. Je třeba podotknout, že ačkoli je občanské sdružení 

účastníkem na základě zvláštního právního předpisu (tedy vůči SŘ), je účastníkem 

jako každý jiný účastník. Není tedy vedlejším účastníkem a má stejná práva a 

povinnosti jako ostatní účastníci řízení.97 Zásadním nedostatkem ZOPK je, že 

nijak nereflektoval změny v oblasti občanských sdružení. V souvislosti s účinností 

NOZ totiž k 1.1. 2014 veškerá občanská sdružení zanikla. NOZ zrušil zák. č. 

83/1990 Sb., o sdružování občanů, na jehož základě občanská sdružení vznikala. 

Dosavadní občanská sdružení měli možnost se do konce roku 2013 změnit na 

obecně prospěšné společnosti, pokud tak neučinily, k 1.1. 2014 se staly ze zákona 

spolky98. Občanská sdružení zajišťovala významných způsobem účast občanů 

v řízeních. I přes to, že ZOPK nadále ve svém ust. § 70 umožňuje stát se 

účastníkem řízení občanským sdružením, ve světle NOZ je třeba toto ustanovení 

vykládat nadále tak, uvedená pravidla se vztahují i na spolky.  Otázkou je zda, by 

neměl být umožněn vstup do řízení (včetně práva na informace) také dalším 

osobám. V úvahu by přicházely zejména obecně prospěšné společnosti. Takový 

krok je však v rámci dnešní úpravy nepřípustný. Bylo by zapotřebí změnit 

ustanovení zákona.99 Osobně se domnívám, že tento krok by byl prospěšným, 

neboť řada právnických osob, jejichž účelem je naplňování veřejných zájmu 

v oblasti práva životního prostředí, by v příslušném řízení mohla zajistit jakýsi 

dohled nad uplatňováním ochrany dřevin. Dalšími účastníky řízení jsou vlastník či 

spoluvlastníci pozemku, z něhož dřeviny vyrůstají, případně též nájemce či jiný 
                                                             
96 Srov. rozhodnutí NSS ze dne 16.11. 2011, č.j. 6 As 19/2011-728. 
97 Viz ČERNÝ Pavel a kolektiv. Budeme je žalovat? Právní možnosti ochrany životního prostředí 
a lidských práv. 2.vyd. Brno : Ekologický právní servis, občanské sdružení, 2000. 55 s. ISBN: 80-
902570-7-0. 
98 Viz § 3045 NOZ. 
99 Blíže HAVELKOVÁ Svatava, ZATLOUKAL Petr. Zánik občanských sdružení a účast občanů 
na ochraně přírody. Ochrana přírody č. 6/2013 
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uživatel pozemku. Vždy je účastníkem řízení příslušná obec. Případně též další 

dotčené osoby dle SŘ. 

Při rozhodování ve věci povolení kácení dřevin musí orgán ochrany 

přírody vždy vyhodnotit funkční a estetický význam dřevin. Povolení lze následně 

vydat, jen je-li dán k tomu závažný důvod. Dle rozhodnutí NSS ze dne 21.8. 2008, 

č.j. 4 As 20/2008-84 musí orgán ochrany přírody nejprve objektivně posoudit a 

také náležitě zdůvodnit, zda zájem na pokácení dřevin převyšuje konkurující 

veřejný zájem na jejich zachování. Při té příležitosti vždy zvažuje funkční a 

estetický význam dřevin na straně jedné a závažnost důvodů pro pokácení na 

straně druhé. Funkční význam můžeme chápat jako výsledek vyhodnocení všech 

funkcí společenských a ekologických100 jakožto souboru funkcí ovlivňujících 

životní prostředí. Estetický význam je dán tím, jak daná dřevina působí na člověka 

po citové stránce.  Závažným důvodem pro kácení dřevin jsou skutečnosti, které 

nelze účinně eliminovat přiměřenými a obvykle dostupnými prostředky nebo 

postupy jinak, než pokácením dřeviny.101 Jedná se o pojem neurčitý. Co je 

obsahem pojmu musí v každém jednotlivém případě orgán ochrany přírody 

pečlivě zvážit. Je zde tedy prostor pro správní uvážení. Závěry orgánu však musí 

být přezkoumatelné. Důvody pro kácení mohou být rozličné. Někdy je to 

nadměrné zastínění domu, jindy podrývání stavby kořeny stromu, v některých 

případech i záměr umístit na pozemek stavbu. Je třeba si uvědomit, že stejný 

důvod může být vyhodnocen úplně jinak než předchozí v návaznosti na odlišný 

funkční a estetický význam dřeviny. Roli samozřejmě bude hrát i lokalita, kde se 

strom nachází či jak je strom zasazen do krajiny. I na první pohled zcela zchátralý 

strom může být útočištěm řady chráněných živočichů. Orgán ochrany přírody 

může ještě před vydáním rozhodnutí nechat provést místní šetření, aby si ověřil 

údaje uvedené v žádosti o povolení. Rovněž v rámci místního šetření zjišťuje 

případný souběh s jinými právními režimy, resp. chráněnými zájmy. Jedním 

z důkazů může být také znalecký posudek. Odborné posouzení dřeviny pro orgány 

                                                             
100 Definice společenských funkcí viz ust. § 1 písm. b) vyhlášky č. 189/2013, o ochraně dřevin a 
povolování jejich kácení. 
101 Srov. Metodický pokyn odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP k aplikaci § 8 a § 9 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, upravujících 
povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a náhradní výsadbu a odvody. Věstník MŽP, 
červenec-srpen 2014, ročník XIV, částka 5. 26 s. 
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ochrany přírody primárně zajišťuje AOPK ČR. Je možné však si vyžádat posudek 

i od jiných znaleckých ústavů či soudních znalců v oboru ochrana přírody.102 

V návaznosti na vyhodnocení všech funkcí dřeviny se také vyčísluje hodnota 

pokácených dřevin pro případné uložení náhradní výsadby. Výsledné rozhodnutí o 

kácení dřevin obsahuje výrok, odůvodnění a poučení o odvolání. Ve výroku orgán 

ochrany přírody uvede rozhodnutí ve věci, zda bylo vyhověno úplně či částečně. 

Rozhodnutí o povolení kácení musí vždy odůvodněno. Orgán ochrany přírody 

musí své rozhodnutí zdůvodnit, i kdyby žadateli plně vyhověl. Odvolacím 

správním orgánem je krajský úřad. Rozhodnutí musí také obsahovat dobu kácení, 

ať už jednorázového či prováděného po etapách. Zpravidla se kácí v době 

vegetačního klidu, tedy přibližně v období od 1.11. do 31.3. Dobou vegetačního 

klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí 

dřeviny.103 

Zvláštní úprava platí v případě vydání povolení o kácení na silničních 

pozemcích či u železničních drah. V takovém případě bude zapotřebí předchozí 

dohody s příslušným orgánem. V případě dřevin na silničních pozemcích se bude 

jednat o dohodu se silničním správním úřadem104 a v případě dřevin u 

železničních drah o dohodu s drážním správním úřadem105. Zapotřebí tak bude jak 

dohoda s příslušným orgánem, tak povolení orgánu ochrany přírody. Zákon však 

vždy nebyl tak jednoznačný ohledně tohoto závěru. Před novelou ZOPK 

provedenou zák. č. 349/2009 Sb. mohly silniční a drážní úřady kácet bez povolení 

příslušného orgánu ochrany přírody. Zákon stanovil, že při výkonu oprávnění 

podle zvláštních právních předpisů se kácelo jen na oznámení. Tyto výjimky ze 

zásady povolovací byly však často zneužívány. Docházelo k masivnímu kácení 

dřevin bez skutečného opodstatnění. Novela č. 349/2009 Sb. pak tyto výjimky 

z výše uvedených důvodů drážnímu i silničnímu úřadu odebrala. Novela přinesla i 

                                                             
102 Výjimečně je možné požádat i osobu mimo seznam vedený krajskými soudy (odborného 
arboristu s certifikátem Evropský arborista (ETW)).  
103 Viz ust. § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. 
104 Viz zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 
105 Viz zák. č. 266/1994 Sb., o dráhách. 
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mnohé další přínosné změny, zejména sjednotila úpravu kácení dřevin pro fyzické 

a právnické osoby.106  

4.3 Oznamovací princip 
 

V některých případech je možné pokácet dřevinu i bez povolení orgánu 

ochrany přírody. Jedná se o mírnější úpravu pro kácení dřevin. V zásadě můžeme 

odlišit dva různé okruhy případů. V prvém z nich se jedná o kácení na základě 

oznámení, v druhém z nich kácení s následnou oznamovací povinností. Výjimkou 

z povolovacího principu je také kácení bez ingerence orgánu ochrany přírody, 

které budu rozebírat v samostatné podkapitole. Kácení dřevin s nutností 

předchozího oznámení je upraveno v ust. § 8 odst. 2 ZOPK. Toto ustanovení 

prošlo za doby své existence značným vývojem. Ještě před pár lety jedním 

z případů, kdy nebylo zapotřebí povolení, byl výkon oprávnění podle zvláštních 

předpisů. ZOPK přímo odkazoval na některé z těchto zvláštních předpisů. Byl to 

např. VodZ, zák. č. 51/1964 Sb., o dráhách, zák. č. 79/1957 Sb., o výrobě a 

spotřebě elektřiny (elektrizační zákon), zák. č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a 

využití topných plynů (plynárenský zákon), zák. č. 110/1964 Sb., o 

telekomunikacích. Ustanovení však nebylo jednoznačně vykládáno a přinášelo 

celou řadu problémů (viz např. podkapitola 4.2 této práce). Došlo tak k jeho 

celkové úpravě. Kácení dřevin s dodatečnou oznamovací povinností pak upravuje 

ust. § 8 odst. 4 ZOPK.  

4.3.1 Předchozí oznamovací povinnost 
 

Ust. § 8 odst. 2 ZOPK zná hned několik podstat, kdy postačí ke kácení 

předchozí oznámení, aniž by bylo nutné žádat o povolení. Jedná se o kácení 

z důvodu pěstebních, zdravotních a také v případě některých kácení dle VodZ či 

zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), není-

li v tomto zákoně (tedy v ZOPK) uvedeno jinak. 

                                                             
106 V předchozí úpravě byly právnické osoby více zatěžovány. 
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 Z pěstebních důvodů lze kácet za účelem obnovy porostů nebo při 

provádění výchovné probírky porostů.  Předně je si třeba vymezit pojem porost. 

Porost je „……soubor dřevin (keřovitého, stromovitého vzrůstu nebo jejich 

kombinace), který vytváří kompaktní celek plošného charakteru se specifickými 

podmínkami (např. mikroklimatem, převážně souvislým zápojem, vzájemnými 

vazbami), v němž se dřeviny významně ovlivňují a zpravidla si konkurují, a který 

vyžaduje výchovnou probírku nebo v něm dochází k samovolné redukci počtu 

jedinců…………“ 107 Typickým příkladem je zapojený porost uvedený v § 1 písm. 

a) vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.108  

Základní podmínkou je tedy provázanost dřevin, kdy dřeviny společně vytváří 

zvláštní prostředí, ve kterém se vzájemně ovlivňují, působí na sebe a plní 

primárně funkci jako celek.  Jednotlivé dřeviny zapojené v porostu samozřejmě 

mají i svoji vlastní dílčí funkci, zde ale ustupuje do pozadí. Z logiky věci vyplývá, 

že porostem nemůžou být osamocení jedinci (tzv. solitéři) ani rozvolněné skupiny 

dřevin. V těchto případech je péče o dřeviny založená především na ošetřování 

jednotlivých dřevin. Zatímco v případě porostu se klade důraz na ošetřování 

souboru těchto dřevin jako celku, aby se rozvíjela společná funkce porostu. Ani 

dřeviny tvořící stromořadí či aleje není možné považovat za porosty.109 Tyto 

dřeviny sice plní společnou funkci, ale chybí tu prvek vzájemného ovlivňování a 

působení. Porost přitom může vzniknout samovolně či i cíleně lidskou činností. 

Pokud má vzniknout cíleně, je zapotřebí především promyslet jaká bude skladba 

jednotlivých vysázených dřevin, aby výsledný stav plnil svůj účel. Jako porost si 

lze představit např. sad zapojených ovocných dřevin, plantáže rychle rostoucích 

dřevin či za určitých okolností i větrolamy.  

                                                             
107 Viz společné sdělení odboru obecné ochrany přírody a krajiny a odboru legislativního 
k výkladu pojmů “porost, pěstební důvody kácení dřevin, obnova porostů, výchovná probírka 
porostů”. Věstník MŽP, leden 2014, ročník XIV, částka 1. 122 s. 
108 „….soubor dřevin, v němž se nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají, prorůstají 
nebo překrývají, s výjimkou dřevin tvořících stromořadí, pokud obvod kmene jednotlivých dřevin 
měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm; jestliže některá z dřevin v souboru 
přesahuje uvedené rozměry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina,…“ 
109 Srov. Společné sdělení odboru obecné ochrany přírody a krajiny a odboru legislativního 
k výkladu pojmů “porost, pěstební důvody kácení dřevin, obnova porostů, výchovná probírka 
porostů”. Věstník MŽP, leden 2014, ročník XIV, částka 1. 122 s.: „za porost nelze např. považovat 
stromořadí (liniové uspořádání stromů ve smyslu § 1 písm. d) vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně 
dřevin a povolování jejich kácení)…..“ 
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Jak už bylo výše řečeno, kácení z pěstebních důvodů může proběhnout na 

základě oznámení pouze za účelem obnovy či výchovné probírky porostu. 

Pěstebními důvody kácení dřevin jsou tedy činnosti prováděné za účelem 

„obnovy, zachování či zvýšení funkčního a estetického významu porostů dřevin při 

respektování jejich vývojové dynamiky nebo usměrnění jejich vývoje úpravou 

druhové nebo prostorové skladby“110. Mohlo by se tak jednat i o cílené tvarování 

porostu okrasných dřevin či prosvětlování zarostlých porostů v parcích. Obnova 

porostů spočívá zejména v nahrazování stávajících jedinců novými, kdy cílem je 

především zachovat charakter stávajícího porostu na určité lokalitě i do budoucna. 

Zpravidla se jedná o situaci, kdy určité dřeviny v porostu dosáhnou jistého věku či 

dojde k poklesu jejich výnosu111. V rámci obnovy tak dojde k jejich nahrazení 

novou výsadbou. Ne vždy je třeba vysazovat nové jedince, příroda si v mnoha 

směrech umí pomoci sama.112 Při výchovné probírce jsou odstraňováni nežádoucí 

jedinci za účelem zachování či zlepšení celkové stability porostu. Odstraňování 

jednotlivých dřevin v porostu probíhá kladným či záporným výběrem. V rámci 

kladného výběru jde především o podpoření vývoje zdravých, vitálních či 

vzhledově vyhovujících jedinců, kteří jsou schopni společně naplnit určitou funkci 

porostu. Prosekáním jejich okolí tak uvolnění těchto preferovaných dřevin. Ty se 

pak mohou lépe vyvíjet. V opačném případě, tedy v případě záporného výběru, 

jsou naopak vybírání jedinci s různými vadami, jejichž setrvání v porostu by 

mohlo negativně ovlivnit vývoj dalších zapojených dřevin. Zejména se jedná o 

jedince s růstovými či zdravotními vadami či nepůvodní druhy s případným 

invazním potenciálem. Vždy je třeba tyto jedince vybírat v souvislosti s funkcí, 

kterou má porost splňovat.  

Dalším z důvodu kácení dřevin na oznámení jsou zdravotní důvody. 

V těchto případech je třeba postupovat vždy s největší obezřetností. Každá 

dřevina se posuzuje z hlediska zdravotního stavu samostatně. Aby mohla být 

dřevina takto pokácena, její zdravotní stav již musí být natolik vážný, že 

                                                             
110 Viz Metodický pokyn odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP k aplikaci § 8 a § 9 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, upravujících 
povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a náhradní výsadbu a odvody. Věstník MŽP, 
červenec-srpen 2014, ročník XIV, částka 5. 28 s. 
111 Typicky u ovocných dřevin. 
112 Přirozená obnova ze semen či výmladků rostlin. 
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významně ohrožuje okolní dřeviny113.  Je třeba si uvědomit, že k pokácení 

napadené dřeviny by mělo dojít až ve chvíli, kdy její zdravotní stav nelze zvrátit 

jinými dostupnými prostředky, např. ošetřením dřeviny postřikem. V úvahu je 

však třeba brát i rychlost s jakou se nákaza může šířit na ostatní dřeviny. 

V mnohých případech je riziko nákazy dalších jedinců příliš vysoké na to, aby se 

dalo vyčkávat, zda léčba napadeného jedince zabere. Typickým příkladem jsou 

dřeviny napadené epidemickými chorobami či škůdci a patogeny.114 V případech 

nákazy dřevin epidemickými či jinými vážnými chorobami, je dokonce možné 

vlastníkům pokácení takto napadené dřeviny uložit115. Za zdravotní důvod dle ust. 

§ 8 odst. 2 ZOPK  nelze považovat pouhou nízkou vitalitu dřeviny či její zhoršený 

stav. Dle mého názoru by v opačném případě byla dána další možnost k obcházení 

zákona. Příčinou nízké vitality dřeviny je často nedostatečná péče ze strany 

vlastníků. Bylo by snadné péči o dřeviny účelově zanedbat a následně jen oznámit 

příslušnému orgánu svůj záměr dřevinu pokácet. Navíc za situace, kdy nelze 

oznamovateli uložit náhradní výsadbu. Obdobně není možné ze zdravotních 

důvodů pokácet tzv. soušku, tedy suchou dřevinu. 

Poslední skupinou důvodů kácení na základě oznámení je kácení při 

údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků či k odstraňování 

dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy 

prováděném při provozování těchto soustav.  Udržování břehových porostů na 

pozemcích vodních toků nebo na pozemcích s nimi sousedících je povinností 

správců vodních toků. V rámci této údržby musí zajistit, aby v případě povodňové 

situace nedošlo k zablokování odtoku vody v důsledku popadání dřevin tvořících 

břehové porosty.116 Z povahy věci tak půjde především o odstraňování starých a 

nestabilních jedinců, které by mohla tzv. velká voda strhnout. Ust. § 49 odst. 1 

písm. b) přímo stanoví oprávnění správců vodních toků, kdy jim umožňuje 

                                                             
113 Viz Metodický pokyn odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP k aplikaci § 8 a § 9 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, upravujících 
povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a náhradní výsadbu a odvody. Věstník MŽP, 
červenec-srpen 2014, ročník XIV, částka 5. 29 s. : „Zdravotním důvodem pro kácení dřevin jsou 
situace, kdy stav a rozsah napadení dřevin, významně ohrožuje okolní dřeviny.“ 
114 Např.tracheomykóza, grafióza jilmů, spála růžokvětých či šárka u švestek. 
115 Viz ust. § 7 odst. 2 ZOPK 
116 Viz ust. § 47 odst. 2 písm. b) VodZ, kdy zákon ukládá udržovat břehové porosty tak „aby se 
nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povodni“. 
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z důvodů péče o koryta vodního toku odstraňovat nebo nově vysazovat stromy a 

keře na pozemcích při vodním toku. Jejich oprávnění se však omezuje pouze na 

určitý úsek těchto pozemků. V závislosti na druhu vodního toku jsou oprávněni 

vysazovat či odstraňovat stromy a keře v maximální šířce 6, 8 anebo 10 metrů od 

břehové čáry117. Zákon správcům vodních toků sice umožňuje i výsadbu nových 

porostů, v žádném případě se ale tak nestávají jejich vlastníky. Při nové výsadbě 

bude zapotřebí také přihlédnout k přírodním podmínkám v dané lokalitě. Výběr 

nově zasazených dřevin by měl být odpovídat druhové skladbě, která se v místě 

přirozeně vyskytuje. Před cíleným vysazováním nových dřevin má však přednost 

využití přirozených procesů.118 Lze si představit, že nová výsadba bude probíhat 

zejména z důvodu zpevnění břehů koryta. Chystají-li se správci vodních toků 

k některým z výše uvedených opatření, je třeba nejprve odstranění dřeviny či její 

výsadbu projednat s vlastníkem, případně vlastníky dotčeného pozemku. Pakliže 

při výkonu oprávnění způsobí správce vodního toku vlastníku pozemku škodu, 

bude nutné ji nahradit. Při kácení dřevin je třeba vždy postupovat v souladu s ust. 

§ 8 odst. 2 ZOPK. Před kácením dřevin v rámci údržby břehových porostů dle ust. 

§ 47 odst. 2 písm. b), provede správce vodního toku oznámení příslušnému 

orgánu ochrany přírody. V některých případech však bude zapotřebí i vydání 

závazného stanoviska orgánu ochrany přírody. Takovým případem je kácení 

dřevin, které jsou součástí významného krajinného prvku119. Při zásazích, které by 

mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo 

ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, je opatření závazného 

stanoviska nezbytnou podmínkou120. Úpravu ve VodZ doplňuje vyhláška č. 

178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob 

provádění činností souvisejících se správou vodních toků. Tato vyhláška mimo 

                                                             
117 Viz ust. § 49 odst. 2 VodZ. 
118 Dle Metodického pokynu odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP k aplikaci § 8 a § 9 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, upravujících 
povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a náhradní výsadbu a odvody. Věstník MŽP, 
červenec-srpen 2014, ročník XIV, částka 5. 29 s. se zejména jedná o kořenovou a pařezovou 
výmladnost či využití náletových dřevin. 
119 Ust. § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK obsahuje definici významného krajinného prvku. Zde připadá 
do úvahy vodní tok či údolní niva. 
120 Viz ust. § 4 odst. 2 ZOPK 
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jiné definuje pojem břehový porost (ust. § 2 písm. a) této vyhlášky)121 a 

specifikuje blíže údržbu těchto porostů (ust. § 5 písm d) této vyhlášky). Ze své 

definice vylučuje porost na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. Zajímavostí 

je, že vyhláška již používá obdobně jako VodZ soudobou terminologii LesZ  a 

odkazuje na platný LesZ. ZOPK i po mnohých novelizacích k tomuto kroku stále 

nepřistoupil. 

K odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a 

plynárenské soustavy prováděné při provozování těchto soustav je oprávněn 

provozovatel přenosové soustavy (ust. § 24 odst. 3 písm. g) EZ), resp. 

provozovatel distribuční soustavy (ust. § 25 odst. 3 písm. g) EZ) či provozovatel 

přepravní soustavy (ust. § 58 odst. 1 písm. f) EZ), resp. provozovatel distribuční 

soustavy (ust. 59 odst. 1 písm. g) EZ). EZ jim umožňuje „odstraňovat a 

oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného 

stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování 

zařízení přenosové soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění a 

stanovení rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel..“122. EZ užívá termínu 

„odstraňování stromoví“, je však zřejmé, že v souvislosti s ZOPK, je tím myšleno 

„kácení dřevin“ ve smyslu ust. § 8 ZOPK. Pod pojmem „oklešťování stromoví“ si 

můžeme představit ořez dřevin. V takovém případě je třeba vést řez v souladu 

s ust. § 7 odst. 1 ZOPK tak, aby nedošlo k poškození či ničení dřeviny. 

V případech kácení dřevin dle EZ je zapotřebí splnit určité podmínky, aby 

postačilo oznámení namísto povolení ke kácení. Předně se musí dřevina nacházet 

v ochranném pásmu zařízení elektrizační či plynárenské soustavy. Ochranné 

pásmo je vymezeno v § 46, resp. 68 EZ. Dále je nutné, aby ke kácení došlo při 

provozování těchto soustav. Pro kácení dřevin mimo ochranná pásma, bude 

zapotřebí vydání povolení orgánu ochrany přírody. Výjimku tvoří dřeviny, které 

naplňují některá z dalších ustanovení ZOPK, upravujících výjimky 

                                                             
121 Ve smyslu ust. § 2 písm. a) této vyhlášky je břehovým porostem „dřevinný porost rostoucí na 
břehu koryta vodního toku do 6 m u drobných vodních toků, do 8 m u významných vodních toků 
nebo do 10 m u významných vodních toků, které jsou vodními cestami dopravně významnými, na 
pobřežních pozemcích podél koryta vodního toku na vnější straně břehové čáry nebo na pozemku, 
na kterém leží koryto vodního toku; to se nevztahuje na pozemky určené k plnění funkcí lesa1)“. 
122 Viz ust. § 24 odst. 3 písm. g) EZ. Ust. § 25 odst. 3 písm. g) EZ, ust. § 58 odst. 1 f) EZ či §59 
odst. 1 písm. g) EZ obsahují obdobné oprávnění. 
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z povolovacího režimu.  Tzv. havarijní kácení dle ust. § 8 odst. 4 ZOPK je však 

možné užít pouze v akutních a výjimečných případech, zejména hrozí-li 

bezprostředně pád stromu do vedení či větve zasahují do ochranného prostoru 

okolo živých částí vedení123. V ochranných pásmech soustav platí také určitá 

omezení ve vztahu k dřevinám, zejména je zakázáno nechávat růst porosty 

v ochranném pásmu nadzemního vedení elektřiny nad výšku 3 metrů124 či 

vysazovat trvalé porosty v ochranném pásmu podzemního vedení elektřiny125. Dle 

ust. § 68 odst. 6 EZ je také omezeno vysazování trvalých porostů v oblasti 

umístění plynovodu: „Vysazování trvalých porostů kořenících do větší hloubky 

než 20 cm nad povrch plynovodu ve volném pruhu pozemků o šířce 2 m na obě 

strany od osy plynovodu nebo přípojky lze pouze na základě souhlasu 

provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy, 

provozovatele zásobníku plynu nebo provozovatele přípojky.“ Veškeré činnosti 

prováděné v oblasti ochranných pásem i mimo ně musí být vždy prováděny tak, 

aby nedošlo k poškození energetických či plynárenských zařízení. Oznámení o 

kácení musí učinit vlastník pozemku či uživatel pozemku. Jelikož oznamovací 

princip se zde uplatní jen v případě kácení při provozování elektrizační či 

plynárenské soustavy, bude za potřebí nejprve výzvy ze strany provozovatele 

příslušné soustavy. Pokud vlastník pozemku na výzvu nezareaguje, může 

přistoupit k oznámení a následnému kácení dřevin sám provozovatel soustavy.  

Na pokácené dřevo má však nárok vlastník pozemku. 

ZOPK ve svém ust. § 8 odst. 2 zcela opomenul odstraňování dřevin 

v ochranném pásmu zařízení teplárenské soustavy. Dle ust. § 76 odst. 5 písm. c) 

EZ je držitel licence na rozvod tepelné energie oprávněn „odstraňovat porosty 

ohrožující provoz rozvodných zařízení, pokud tak neučinil po předchozím 

upozornění a stanovení rozsahu vlastník dotčené nemovitosti.“ V takovém případě 

však bude třeba podat žádost o povolení kácení dřevin, bez ohledu na to, zda se 

                                                             
123 Viz Metodická instrukce odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP pro zajišťování agendy 
ochrany dřevin rostoucích mimo les v okolí nadzemních vedení elektrizační soustavy. Věstník 
MŽP, červenec 2013, ročník XIII, částka 7. 91 s.  
124 Viz ust. § 46 odst. 9 EZ 
125 Viz ust. § 46 odst. 10 EZ. 
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dřeviny nachází v ochranném pásmu či mimo ochranné pásmo zařízení na rozvod 

tepelné energie. 

Na závěr je třeba vymezit náležitosti oznámení o kácení dřevin a průběh 

případného řízení. V případech výše uvedených, tedy za podmínek ust. § 8 odst. 2 

ZOPK, se podává oznámení o kácení dřevin. Oznámení je třeba podat písemně 

alespoň 15 dnů předem, a to příslušnému orgánu ochrany přírody. Příslušným 

orgánem bude zpravidla obecní úřad obec s rozšířenou působností.126 Náležitosti 

oznámení stanoví vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich 

kácení.127 Vyžadované náležitosti oznámení jsou v podstatě stejné jako náležitosti 

v případě žádosti o povolení kácení dřevin. Zvláštní postup je uveden  případě 

kácení dřevin při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků a 

při odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské 

soustavy prováděné při provozování těchto soustav128. Pro případ, že by 

oznamované kácení dřevin přesahovalo oprávnění uvedená v ZOPK, či zvláštních 

právních předpisech, je orgánu ochrany přírody svěřen do rukou nástroj k regulaci 

kácení. Tímto nástrojem je správní rozhodnutí orgánu, jímž může takové kácení 

omezit, pozastavit či úplně zakázat.129 V případě jakýchkoli pochybností o tom, 

zda je kácení v souladu s požadavky na ochranu dřevin, orgán ochrany přírody 

zahájí řízení o omezení, pozastavení či zákazu kácení dřevin. Řízení je však třeba 

alespoň zahájit ve lhůtě 15 dnů od obdržení oznámení. V této lhůtě je také třeba 

vydat předběžné opatření dle ust. § 61 SŘ, v němž bude oznamovateli uložena 

povinnost zdržet se kácení. Pokud je to s přihlédnutím k okolnostem případu 

možné, orgán ochrany přírody vydá rozhodnutí o zákazu kácení přímo v 15-ti 

denní lhůtě. Za daných okolností by samozřejmě nebylo potřeba vydávat 

předběžné opatření. Pokud nejsou splněny podmínky pro kácení dle ust. § 8 odst. 

2 ZOPK, je možné podané oznámení považovat za žádost o povolení kácení. 

Podmínkou je souhlas oznamovatele. Pokud orgán ochrany přírody, kterému bylo 

                                                             
126 Viz ust. § 77 odst. 1 písm. h) ZOPK.  
127 Viz ust. § 4 odst. 2 
128 Viz ust. § 24 odst. 3 písm. g) EZ, ust. § 25 odst. 3 písm . g) EZ, ust. § 58 odst. 1 písm. f) EZ, 
ust. § 59 odst. 1 písm. g) EZ. 
129 Viz PRCHALOVÁ Jana. Zákon o ochraně přírody a krajiny a NATURA 2000 : úplně znění 
zákona s komentářem, judikaturou a prováděcími předpisy. 2. vyd. Praha : Linde Praha, 2010. 58 
s. 
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podáno oznámení není příslušným k posouzení žádosti o povolení kácení, 

postoupí žádost příslušnému orgánu. Výraznou nevýhodou kácení na základě 

oznámení je skutečnost, že v případném řízení nelze uložit náhradní výsadbu dle 

ust. § 9 ZOPK. Tento deficit spolu s dalšími bude důkladněji vymezen v závěru 

této práce. 

4.3.2 Následná oznamovací povinnost 
 

V některých případech stav dřeviny vyžaduje náhlý zásah, aniž je možné 

předem zamýšlené kácení oznámit. Na takové případy pamatuje ust. § 8 odst. 4 

ZOPK. Pokud stav dřeviny zřejmě a bezprostředně ohrožuje život či zdraví nebo 

hrozí-li škoda značného rozsahu, je možné dřevinu pokácet bez povolení či 

předchozího oznámení. Takovéto havarijní kácení je však nutné následně oznámit 

příslušnému orgánu ochrany přírody. Lhůta pro podání oznámení je 15-ti denní a 

běží od chvíle pokácení dřeviny. Uvedené ustanovení je možné aplikovat, hrozí-li 

nebezpečí z prodlení. V podstatě se jedná o kácení v krajní nouzi, kdy nezbytný 

zásah může provést v zásadě kdokoli, resp. jakákoli fyzická či právnická osoba. 

Velmi často k takovým situacím dochází v důsledku působení přírodních živlů, 

přírodních katastrof apod. Při povodních může dojít k podemletí břehu, na kterém 

rostou dřeviny. V důsledku toho může dojít snadno k narušení statiky stromu. Po 

vydatných deštích na strmých svazích zase často dochází k sesuvům půdy. Silná 

vichřice může vyvrátit i vzrostlý strom. A úder bleskem zase strom snadno 

rozštěpí či mu alespoň nalomí větev. Společným jmenovatelem je neodkladnost 

zásahu, kdy v případě nečinnosti by byly bezprostředně ohroženy chráněné zájmy. 

Budoucí hrozby nejsou důvodem ke kácení dle § 8 odst. 4 ZOPK. Jedním 

z chráněných zájmů vedle života a zdraví, je také majetek. Uvedené ust. § 8 odst. 

4 ovšem dopadá pouze na případy, kdy hrozí škoda značného rozsahu. Definici 

škody značného rozsahu ale v ZOPK nenajdeme. V daném případě je možné 

podpůrně užít definici obsaženou v TZ v § 138 odst. 1, kdy značnou škodou se 

rozumí škoda dosahující částky nejméně 500 000 Kč.   

Oznámení o pokácení dřevin dodatečně podává osoba, která fakticky 

dřevinu odstranila bez ohledu na vlastnická či uživatelská práva k pozemku. 
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Oznámení je třeba podat příslušnému orgánu ochrany přírody, jímž je zpravidla 

obecní úřad obce s rozšířenou působností130. Formální náležitosti jsou uvedeny 

v ust. § 4 odst. 2 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich 

kácení. Vedle klasického označení katastrálního území a parcely, kde se dřevina 

nachází (včetně stručného popisu umístění a zákresu), specifikaci dřeviny a 

zdůvodnění oznámení bude zapotřebí také doložit skutečnosti, které nasvědčují 

tomu, že byly splněny podmínky dle ust. § 8 odst. 4 ZOPK. V tomto případě bych 

jednoznačně doporučila zdokumentování celé ohrožující situace prostřednictvím 

fotek. Fotodokumentace poslouží jako nezvratný důkaz. Není-li nafocení možné, 

jako důkaz může posloužit i svědecká výpověď, případně posouzení odborníka 

z oboru dendrologie. Po následném oznámení skácení dřeviny totiž orgán ochrany 

přírody posuzuje, zda dřevina byla pokácena v souladu s podmínkami ust. § 8 

odst. 4 ZOPK. Prokáže-li, že dřevina nebyla pokácena v souladu se zákonem, 

hrozí oznamovateli, resp. osobě, která dřevinu pokácela uložení pokuty (ust. § 87 

odst. 2 písm. e), případně ust. § 87 odst. 3 písm. písm. d) ZOPK). Pokud se 

jednalo o fyzickou či právnickou osobu, která se správního deliktu dopustila při 

výkonu podnikatelského oprávnění, pokuta by se ukládala dle ust. § 88 odst. 1 

písm. c) ZOPK) V úvahu by přicházelo i ust. § 86 odst. 2 ZOPK, které umožňuje 

uložit povinnému přiměřená náhradní opatření k nápravě. Nejsou-li naplněny 

podmínky pro havarijní kácení, je nezbytné postupovat dle ust. § 8 odst. 1  ZOPK 

a podat žádost o povolení k příslušnému orgánu131. Ustanovení o havarijním 

kácení je možno užít jen v akutním případě, každé zneužití je třeba přísně 

sankcionovat. Přesto vyhodnocení bezprostřední hrozby může být v některých 

případech velmi obtížné. 

Při poslední novele bylo do vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a 

povolování jejich kácení také vloženo nové ust. § 4 odst. 3. Toto ustanovení 

zjednodušuje doložení skutečností o kácení dřevin uváděné v oznámení pro složky 

integrovaného záchranného systému132. Podmínkou pro využití zjednodušeného 

                                                             
130 Viz ust. § 77 odst. 1 písm. h) ZOPK. 
131 Viz rozsudek NSS, č.j. 5 A 27/2001-34, ze dne 7.8. 2003. V uvedeném případě se jednalo o 
pokácení 12 suchých topolů kanadských. 
132 Např. Hasičský záchranný sbor České republiky. Viz ust. § 4 odst. 1 a odst. 2 zák. č. 239/2000 
Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. 
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oznámení je však skutečnost, že kácení bylo provedeno z rozhodnutí velitele 

zásahu při záchranných nebo likvidačních pracích anebo při ochraně obyvatelstva. 

Typickým příkladem je odklízení škod po povodních či jiných přírodních 

katastrofách.  

4.4 Kácení bez podmínky povolení či oznámení 
 

Ust. § 8 odst. 3 ZOPK upravuje případ, kdy ke kácení dřevin není 

zapotřebí ani povolení orgánu ochrany přírody ani není nutné kácení příslušnému 

orgánu oznamovat. Ustanovení obecně stanoví, že ke kácení dřevin se stanovenou 

velikostí, popřípadě jinou charakteristikou není třeba povolení. Dále obsahuje 

zmocnění k vydání podzákonného právního předpisu, který stanoví konkrétní 

podmínky. Uvedené zmocnění bylo naplněno vyhláškou č. 189/2013 Sb., o 

ochraně dřevin a povolování jejich kácení.  Vyhláška přinesla do oblasti ochrany 

dřevin rostoucích mimo les mnohé změny. V mnoha ohledech zpřísnila předchozí 

úpravu obsaženou v ust. § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. O přijetí vyhlášky, 

která by samostatně upravovala pouze ochranu dřevin rostoucích mimo les, se 

v odborných kruzích usilovalo dlouho předtím. V mnoha ohledech zde panovaly 

výrazné rozpory zejména mezi odbornou veřejností a zákonodárcem. Výsledná 

podoba vyhlášky byla pro mnohé odborníky překvapením. Už v době jejího přijetí 

byla zcela zřetelná potřeba její novelizace.133 

V následujících řádcích se pokusím stručně shrnout vývoj této 

problematiky až do současné podoby. Až do přijetí zák. č. 349/2009 Sb., který 

novelizoval ZOPK, byly podmínky pro kácení bez povolení dle ust. 8 odst. 3 pro 

právnické a fyzické osoby odlišné. Mírnější úprava se vztahovala pouze na 

případy osobního užívání pozemků ve vlastnictví fyzických osob. Dřeviny, které 

se na těchto pozemcích nacházely, bylo možné pokácet bez povolení. Kácení 

nebylo spojeno ani s oznamovací povinností. Povolení se vyžadovalo jen pro 

kácení dřevin většího vzrůstu. Vyhláška č. 395/1992 Sb. v ust. § 8 odst. 2 

obsahovala potřebné parametry dřevin. Kácet bez povolení bylo možné jen stromy 
                                                             
133 Podrobněji viz podkapitola 3.1 této práce. 
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o obvodu kmene do 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm nad zemí) a keře, resp. 

keřové porosty134 s celkovou plochou do 40 m2.  Uvedené vymezení vyjmulo 

z možnosti kácení bez povolení stromy s výškou kmene nižší než 130 cm nad 

zemí.135 Paradoxně tak došlo k situaci, kdy dřevina mnohem menšího vzrůstu 

mohla být pokácena jen na základě vydaného povolení.136  Výjimku tvořily 

dřeviny, které byly zároveň chráněny jako významný krajinný prvek dle ZOPK. 

Také musely být splněny i případné další podmínky v ZOPK či v jiných právních 

předpisech137.  Spolu s přijetím zák. č. 349/2009 Sb. došlo k sjednocení režimu 

kácení u fyzických a právnických osob. Nově tak mohly i právnické osoby 

uplatnit výjimku z povolovacího principu dle ust. § 8 odst. 3 ZOPK. Nové 

ustanovení vycházelo z principu rovnosti, resp. rovného postavení, i přesto však 

přineslo negativní jev v podobě faktického snížení ochrany dřevin. V důsledku 

rozšíření uplatnění výjimky na dřeviny na pozemcích právnických osob, tak došlo 

zároveň i k možnostem kácení bez povolení pro větší množství dřevin. Vzhledem 

k tomu, že většina dřevin na těchto pozemcích vyhovovala velikostním 

podmínkám pro mírnější režim, naprostá většina dřevin tak zůstala v podstatě 

nechráněna138.  

S přijetím vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich 

kácení došlo k zpřísnění ochrany zapojených porostů a stromořadí. Na druhé 

straně vyhláška také přinesla mírnější režim pro plantáže dřevin. Povolení ke 

kácení je tak nyní vyžadováno nejen za předpokladu, že dřevina je součástí 

významného krajinného prvku, ale také vždy pokud je součástí stromořadí.  Tento 

                                                             
134 Přesněji řečeno vyhláška užívala pojem  „souvislé keřové porosty“.  Dle PEKÁREK Milan, 
DAMOHORSKÝ Milan, PRŮCHOVÁ Ivana, PÁLENSKÁ Drahomíra. Zákon o ochraně přírody 
a krajiny a předpisy související : komentované znění. 1. vyd. Brno :  Masarykova univerzita, 2000. 
52 s. se toto ustanovení vztahovalo i na jednotlivé keře. 
135 Viz PEKÁREK Milan, DAMOHORSKÝ Milan, PRŮCHOVÁ Ivana, PÁLENSKÁ Drahomíra. 
Zákon o ochraně přírody a krajiny a předpisy související : komentované znění. 1. vyd. Brno :  
Masarykova univerzita, 2000. 51-52 s. 
136 Samozřejmě pakliže nebyly splněny podmínky pro kácení s ohlašovací povinností. 
137 Např. zák. č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon) vyžadoval povolení vodohospodářského 
orgánu k vysazování, kácení a odstraňování stromů a keřů v zátopových územích  (ust. § 10 
písm.a)) Obdobné ustanovení obsahuje i nový VodZ (§14 odst. 1 písm. a), s tím, že povolení není 
třeba, vykonává-li tyto činnosti správce vodního toku v souvislosti s jeho správou nebo vlastník 
vodního díla v souvislosti s údržbou vodní nádrže. 
138 Srov. PRCHALOVÁ Jana. Zákon o ochraně přírody a krajiny a NATURA 2000 : úplně znění 
zákona s komentářem, judikaturou a prováděcími předpisy. 2. vyd. Praha : Linde Praha, 2010. 59 
s. 
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krok hodnotím jednoznačně jako krok správným směrem. V předchozí úpravě 

bylo možné kácet jednotlivé stromy v stromořadí bez povolení, pakliže nepřesáhly 

stanovené rozměry. Tímto způsobem však mohly být některá stromořadí či aleje 

bez vážných důvodů decimována. Znevýhodněná byla zejména nově zakládaná 

stromořadí a to včetně náhradních výsadeb. Nová vyhláška také zavedla definici 

stromořadí. Ve stejné podobě jen s malou změnou je platná i nyní.  Ust. § 1 písm. 

c) vyhlášky č. 189/2013 Sb. stanoví, že stromořadím je: „…..souvislá řada 

nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy; chybí-li v některém úseku 

souvislé řady nejméně deseti stromů některý strom, je i tento úsek považován za 

součást stromořadí; za stromořadí se nepovažují stromy rostoucí v ovocných 

sadech, školkách a plantážích dřevin“. Stále je však možné kácet dřeviny ve 

stromořadí bez povolení za podmínek ust. § 8 ost. 2 ZOPK, tedy v případech 

kácení v rámci údržby břehových porostů prováděné při správě vodních toků, či 

při odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské 

soustavy prováděném při provozování těchto soustav. Zde je však vyžadováno 

předchozí oznámení. 

Jak již bylo výše zmíněno, nová vyhláška také zpřísnila ochranu 

zapojených porostů. Předchozí úprava umožňovala kácení bez povolení jen 

v případě keřových porostů o celkovém rozsahu do 40 m2. Nová vyhláška však 

rozšířila okruh keřových porostů na veškeré zapojené porosty dřevin. Z výše 

uvedeného tak vyplývá, že nově požívají ochrany také jiné dřeviny než-li keře 

v rámci zapojených porostů dřevin. Veškeré zapojené porosty přesahujících 40 m2 

tak nyní bude možné pokácet na základě povolení. Podmínkou je, aby obvod 

kmene jednotlivých dřevin ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahoval 80 cm. 

Dřeviny v porostu, které přesahují tyto rozměry, budou posuzovány samostatně. 

Ust. § 1 písm. a) vyhlášky č. 189/2013 Sb. definuje pojem zapojený porost 

dřevin139. Zapojeným porostem dřevin není stromořadí.  

                                                             
139 Dle ust. § 1 písm. a) vyhlášky č. 189/2013 Sb. je zapojeným porostem dřevin „zapojeným 
porostem dřevin soubor dřevin, v němž se nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají, 
prorůstají nebo překrývají, s výjimkou dřevin tvořících stromořadí, pokud obvod kmene 
jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm; jestliže některá z 
dřevin v souboru přesahuje uvedené rozměry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina“. 
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V některých bodech naopak vyhláška přinesla zmírnění ochrany. Nová 

vyhláška např. zmírnila ochranu dřevin na plantážích (ust. § 3 písm. c)). Nově je 

tedy možné kácet bez povolení dřeviny rostoucí na pozemcích se způsobem 

využití plantáž dřevin. Pozemky musí být takto vedené v katastru nemovitostí140. 

Pod pojmem plantáž dřevin si můžeme kupř. představit plantáž vánočních 

stromků či energetické biomasy. Největší změnou je však zmírnění ochrany 

dřevin v zahradách. Vyhláška zavedla možnost kácení bez povolení pro dřeviny 

rostoucí v zahradách. Pojem zahrada definovala jako „pozemek u bytového domu 

nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a 

nepřístupný veřejnosti.141“ Cílem tohoto ustanovení bylo snížení administrativní 

zátěže vlastníků nemovitostí, na kterých uvedené dřeviny rostou. Zároveň se tím 

měla snížit i administrativní zátěž orgánů ochrany přírody, které povolují kácení. 

Ustanovení však také přineslo mnoho nejasností. Předně je sporné co si konkrétně 

představit pod pojmem pozemek u bytového domu/rodinného domu. Z uvedeného 

nevyplývá, jak blízko musí pozemek ležet u bytového či rodinného domu. 

Diskutabilní jsou i pojmy stavebně oplocený či nepřístupný veřejnosti.142 Je však 

zřejmé, že uvedené ustanovení se mělo zaměřit na zmírnění režimu kácení dřevin, 

které nejsou součástí veřejně přístupné zeleně. Každý vlastník zahrady splňující 

uvedená kritéria by si měl sám zvážit, jakým způsobem bude zahradu spravovat. 

V mnoha ohledech ale spíš vlastníkům pozemků v souvislosti s nejistotou ohledně 

výkladu definice zahrady svázalo ruce. Otazníkem také zůstává, zda vyjmutí 

z povolovacího režimu u dřevin na plantážích a zahradách není v rozporu se 

zmocněním uvedeným v ust. § 8 odst. 3 ZOPK, kdy uvedené ustanovení 

zmocňuje pouze ke stanovení velikosti či jiné charakteristiky dřevin. Je také 

otázkou, zda vymezení pozemků, na kterých tato dřevina roste, se dá považovat za 

stanovení jiné charakteristiky dřevin.143 Dle mého názoru nikoli.  

                                                             
140 Příloha vyhlášky č. 26/2007 Sb., 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). 
141 Ust. § 1 písm.c) vyhlášky č. 189/2013 Sb. ve znění do 31.10. 2014. 
142 Viz KOSEJK, Jaromír. Přispěje nová vyhláška k ochraně dřevin? Ochrana přírody č. 4/2013 
Sb. 
143 Viz KOSEJK Jaromír. Přispěje nová vyhláška k ochraně dřevin? Ochrana přírody č. 4/2013 Sb 
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Novelou vyhlášky č. 189/2013 Sb. měly být výše uvedené nejasnosti 

uvedeny na pravou míru. Novelu přinesla vyhláška č. 222/2014 Sb., která 

s účinností od 1.11. 2014 zavedla některé změny. Zejména zrušila ustanovení 

týkající se zmírnění režimu v případě dřevin nacházejících se v oplocených 

zahradách u rodinných či bytových domů. Nově je tak možné bez povolení kácet 

pouze „ovocné dřeviny, rostoucí na pozemcích v zastavěném území144 

evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha 

a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň“145. Uvedené 

ustanovení omezilo kácení dřevin na vlastních pozemcích pouze na ovocné 

dřeviny.  Vlastníci uvedených pozemků si mohou jednodušeji ověřit, zda skutečně 

spadají pod ust. § 3 písm. d) vyhlášky č. 189/2013 Sb.. Postačí jim pouhé 

nahlédnutí do katastru nemovitostí, případně nahlédnutí do územního plánu obce. 

Pro případ nejistoty ohledně definice ovocných dřevin, MŽP připravilo seznam 

ovocných dřevin, který je součástí Metodického doporučení MŽP, odboru obecné 

ochrany přírody a krajiny, k aplikaci některých ustanovení vyhlášky MŽP č. 

189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších 

předpisů146. Uvedené doporučení MŽP také obecně definuje pojem ovocná 

dřevina.147 

V současné době je tedy možné kácet bez povolení a dokonce i bez oznámení 
v následujících případech: 
 Ust. § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb.: „Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, 
že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona] 
nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje 
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, 
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených 
porostů dřevin nepřesahuje 40 m2, 
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve 
způsobu využití jako plantáž dřevin3), 
d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v 
katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří 
nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.“ 

 
                                                             
144 Ust. § 2 odst. 1 písm. d) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním  řádu  
(stavební zákon). 
145 Viz. ust. § 3 písm. d) vyhlášky č. 189/2013 Sb. 
146 Věstník MŽP, leden 2015, ročník XV, částka 1. 
147 „dřeviny, které jsou člověkem záměrně vysazeny a pěstovány za primárním účelem sklizně a 
konzumace jejich plodů.“ 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-189/zneni-20141101
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4.5 Princip náhradní výsadby 
 

V případě rozhodnutí o povolení kácení je možné rovněž uložit žadateli 

přiměřenou náhradní výsadbu148. Je nutné si uvědomit, že v případě pokácení 

dřeviny, byť v souladu se zákonem, fakticky vznikne ekologická újma v krajině. 

Pojem ekologická újma definuje zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve svém 

ust. § 10: „Ekologická újma je ztráta nebo oslabení přirozených funkcí 

ekosystémů, vznikající poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a 

procesů v důsledku lidské činnosti.“ Uložení náhradní výsadby je tak jedním 

z kompenzačních opatření k odstranění ekologické újmy dle ZOPK. Alternativním 

opatřením k nápravě ekologické újmy je tzv. finanční kompenzace představují 

odvody do rozpočtu obce, případně do Státního fondu životního prostředí České 

republiky149.  

Podmínky pro uložení náhradní výsadby jsou uvedené v ust. § 9 odst. 1 a 

odst. 2 ZOPK. Primární podmínkou je, že uložení náhradní výsadby je možné 

pouze v řízení o povolení kácení dřevin. Uložení výsadby musí být součástí 

rozhodnutí o povolení kácení dřevin, nelze ho tedy uložit dodatečně. Vzhledem 

k této podmínce je také zřejmé, že náhradní výsadbu nelze uložit ani v případě 

kácení na základě oznámení150. Náhradní výsadba musí být stanovena přiměřeně 

vzniklé ekologické újmě. Konkrétní rozsah je na posouzení orgánu ochrany 

přírody, který rozhoduje o povolení kácení. Je třeba vždy pečlivě zvážit, jaká 

náhrada bude adekvátní. V této oblasti je možné uplatnit několik různých 

metodik. Osobně bych doporučila metodiku „Ohodnocování dřevin rostoucích 

mimo les“ zpracovanou AOPK ČR. 151 Uložení náhradní výsadby je sice dle ust. § 

9 odst. 2 ZOPK volbou orgánu ochrany přírody, přesto by však mělo být uloženo 

vždy, když reálně vznikne ekologická újma. V opačném případě by se jednalo o 

porušení povinností na ochranu životního prostředí. Z rozhodnutí musí vždy 

vyplývat, na jakých argumentech orgán ochrany přírody založil konkrétní rozsah 

náhradní výsadby. O to více je třeba odůvodnit případné neuložení náhradní 
                                                             
148 Viz ust. § 9 odst. 1 ZOPK. 
149 Viz ust. § 9 odst. 3 ZOPK. 
150 A tedy ani v jiných případech výjimek z povolovacího principu. 
151 Viz www.ocenovanidrevin.nature.cz Metodiku doporučuje Arnika. 
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výsadby. V rozhodnutí je také vždy třeba vymezit počet a velikost nově 

vysázených jedinců, jejich umístění a lhůtu k provedení výsadby. Jejich skladba 

by měla odpovídat druhové skladbě vyskytující se na daném stanovišti. Především 

by se mělo jednat o geograficky původní jedince, kteří budou schopni plnit 

stávající funkce zeleně na tomto místě. Uložení náhradní výsadby také musí být 

v souladu s dalšími ustanoveními ZOPK a také ustanoveními jiných právních 

předpisů152.  

Náhradní výsadba může být uložena jak na pozemcích ve vlastnictví 

žadatele, tak i na pozemcích jiných osob. V takovém případě se ale vyžaduje 

předchozí souhlas vlastníka pozemku, kde má být výsadba provedena. Náhradní 

výsadba nemusí být uložena jen na pozemku, kde má dojít ke kácení dřevin. 

Orgán ochrany přírody může rozhodnout, že výsadba bude přínosnější na jiném 

místě. Takové rozhodnutí je však vždy nutné náležitě zdůvodnit.  Obce si také 

vedou přehledy pozemků, které jsou vhodné pro náhradní výsadbu. Zařazení 

pozemku do tohoto seznamu je však třeba předběžně projednat s vlastníkem 

tohoto pozemku153. Současně s uložením náhradní výsadby může orgán ochrany 

přírody také uložit žadateli následnou péči o dřeviny takto vysazené. Takovou 

povinnost je možno uložit jen po nezbytně nutnou dobu, maximálně však po dobu 

5 let. Metodický pokyn odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP k aplikaci 

§ 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, upravujících povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a náhradní 

výsadbu a odvody. Věstník MŽP, červenec-srpen 2014, ročník XIV, částka 5 

výslovně doporučuje v zájmu řádného vývoje náhradní výsadby ukládat provádění 

následné péče po dobu nejvýše možnou, tedy 5-ti let. Následná péče by měla vést 

k optimálnímu vývoji dřeviny. V souladu s tím je tedy třeba učinit veškerá 

opatření k naplnění tohoto cíle154. V rámci náhradní výsadby by neměly být také 

opomíjeny keře. 

Pro případ, kdy nebude v řízení o povolení kácení dřevin uložena náhradní 

výsadba, ZOPK stanovuje povinnost zaplacení odvodu do rozpočtu obce. Využití 

                                                             
152 Např. EZ, VodZ 
153 Viz ust. § 9 odst. 2 ZOPK. 
154 Např. hnojení, prořezávání, plevelení či zbavování škůdců. 
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odvodu je účelově vázáno na zlepšení životního prostředí. Uvedené ustanovení § 

9 odst. 3 se však dotýká pouze osob, které kácely dřeviny z důvodů výstavby. 

Ustanovení o finanční kompenzaci mělo přimět investory k pečlivé úvaze o 

umístění a provedení svých staveb155. V případě protiprávního kácení je třeba 

zaplatit odvod do Státního fondu životního prostředí. Ten kdo tedy kácel bez 

potřebného povolení, bude také stižen povinností odvodů. V takovém případě je 

uložení odvodů výsledkem samostatného správního řízení o uložení povinnosti 

zaplatit odvod156. Výši odvodů, podmínky pro jejich ukládání i případné 

prominutí má stanovit zvláštní zákon. Vzhledem k tomu, že do dnešní doby žádný 

takový předpis nebyl přijat, uvedená ustanovení o odvodové povinnosti se zatím 

neaplikují. Za těchto okolností je jediným prostředkem nápravy vzniklé 

ekologické újmy dle ust. § 9 ZOPK  uložení náhradní výsadby. O to spíše by měl 

orgán ochrany přírody náležitě zdůvodnit případné rozhodnutí o neuložení 

náhradní výsadby. Nepřiměřenost náhradní výsadby by mohla vést až ke zrušení 

správního rozhodnutí. Dle mého názoru by uložení odvodů mělo být pouze 

druhotným rozhodnutím. Primárně bych doporučovala vždy ukládat náhradní 

výsadbu. Je jasné, že v případě kácení ze stavebních důvodů nebude možné 

vysadit nové dřeviny na stejném místě. Je však spousta míst, která na výsadbu 

zeleně stále čekají. Povinná osoba navíc nemusí následně o vysazené dřeviny 

pečovat osobně. Je možné si najmout i specializovanou společnost. Pokud budou 

namísto výsadby odváděny finanční částky do rozpočtů obcí, obávám se (i přes 

jejich účelovou vázanost), že ne všechny obce budou schopny s prostředky naložit  

stejně efektivním způsobem, jaký umožňuje náhradní výsadba. 

Na závěr je třeba připomenout, že uložení náhradní výsadby by nemělo být 

vnímáno jako sankce. Náhradní výsadba se ukládá pouze v případě legálně 

vzniklé ekologické újmy, tedy nikoli při protiprávním kácení. Opačným případem 

je ukládání tzv. nápravných opatření dle ust. § 86 odst. 2 ZOPK. Nápravná 

                                                             
155 Srov. Metodický pokyn odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP k aplikaci § 8 a § 9 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, upravujících 
povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a náhradní výsadbu a odvody. Věstník MŽP, 
červenec-srpen 2014, ročník XIV, částka 5. 40 s. 
156 Blíže PEKÁREK Milan, DAMOHORSKÝ Milan, PRŮCHOVÁ Ivana, PÁLENSKÁ 
Drahomíra. Zákon o ochraně přírody a krajiny a předpisy související : komentované znění. 1. vyd. 
Brno :  Masarykova univerzita, 2000. 56 s. 
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opatření mají také zčásti kompenzační charakter, na druhé straně se však 

projevuje i jejich sankční charakter. Nápravná opatření je možné uložit v případě 

neoprávněných zásahů do částí přírody a krajiny. Spolu s nimi je případně možné 

uložit i pokutu dle ust. § 87, příp. § 88 ZOPK. Na druhé straně zajištěním 

náhradní výsadby či zaplacením odvodů je zároveň splněna i povinnost 

náhradního opatření dle ust. § 86 odst. 2 či náhrady ekologické újmy157.  

 

5. Zvláštní ochrana dřevin rostoucích mimo les 
 

Vedle obecné ochrany upravené v ust. § 7 - § 9 ZOPK, je dřevinám 

rostoucím mimo les poskytována za určitých okolností i zvláštní ochrana dle 

jiných ustanovení ZOPK. V rámci této kapitoly dílčím způsobem vymezíme 

některé další možnosti ochrany dřevin rostoucích mimo les, které poskytuje právě 

ZOPK. Stranou zájmu zůstává úprava ochrany dřevin upravená v jiných právních 

předpisech.  

V rámci ZOPK je možné najít i další ochranné režimy dřevin rostoucích 

mimo les. Pakliže je určitá dřevina chráněna přísnějším režimem, je vyloučena 

aplikace ust. § 7 ZOPK, vymezujícího obecně ochranu dřevin rostoucích mimo 

les, a to i subsidiárně. Nelze však vyloučit postup dle ust. § 8 ZOPK. Při souběhu 

s jiným přísnějším ochranným režimem zpravidla nepostačí ke kácení dřevin 

pouhé povolení či oznámení. V rámci povolovacího řízení je možnost souběhu 

s jiným ochranným režimem dle ZOPK posuzována v rámci vyhodnocení 

funkčního a estetické významu dřevin. Orgán ochrany přírody pro tyto účely 

může nařídit místní šetření, případně se obrátit s dotazem na příslušné orgány. Je 

však v zájmu žadatele o povolení, aby se případný souběh pokusil zjistit již před 

podání žádosti. K urychlení celého procesu by bylo vhodné předložit orgánu 

ochrany přírody spolu s povolením již další potřebné rozhodnutí. Při souběhu 

s jinými ochrannými režimy dle ZOPK je totiž zapotřebí vydání dalšího správního 

aktu. Dle konkrétní úpravy se rozlišují rozhodnutí, stanoviska a souhlasy. Pokud 

                                                             
157 Viz ust. § 9 odst. 4 ZOPK. 
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v rámci řízení o povolení kácení bude zjištěno možné ohrožení jiného zájmu 

chráněného dle ZOPK, bude zapotřebí posoudit případné ohrožení v rámci 

předběžné otázky158. Je možné též řízení přerušit a upozornit žadatele na možnost 

podání žádosti o vydání výjimky dle ust. § 57 SŘ. V rámci rozhodování o kácení 

dřevin dle ZOPK musí mít příslušná stanoviska, souhlasy či povolení vždy 

podobu samostatného správního rozhodnutí.159 Opakem jsou souhlasy a závazná 

stanoviska vydávaná dle ZOPK jako podklad pro rozhodnutí dle zvláštního 

právního předpisu.  Tyto souhlasy a stanoviska jsou závazným stanoviskem dle 

SŘ.160 V případě nesouhlasného rozhodnutí orgánu ochrany přírody, příslušnému 

k posouzení ohrožení jiného zájmu, nebude možné povolit kácení dřeviny dle ust. 

8 odst. 1 ZOPK. V ostatních případech je možné kácení povolit, ale jen v rozsahu 

příslušného stanoviska, souhlasu či rozhodnutí.  Souhlasné rozhodnutí ale 

nezakládá orgánu ochrany přírody povinnost kácení dřeviny povolit. I nadále bude 

zapotřebí postupovat v souladu s ust. § 8 odst. 1 ZOPK. 161   

5.1 Významný krajinný prvek, krajinný ráz 
 

Ochrana významných krajinných prvků a krajinného rázu sice není 

zvláštní právní úpravou v pravém slova smyslu, do této kapitoly jsem je přesto 

zařadila, a to pro jejich specifickou povahu. Významné krajinné prvky jsou stejně 

jako krajinný ráz předmětem obecné ochrany přírody. Svoji povahou však tvoří 

spíše jakousi nadstavbu obecné ochrany. Definice významného krajinného prvku 

je obsažena v ust. § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK. Některé části přírody a krajiny jsou 

významných krajinným prvkem již ze zákona, jiné se jím stávají až registrací dle 

ust. § 6 ZOPK. V obou případech je ale v případě kácení dřeviny, která je 

chráněna v rámci významného krajinného prvku, zapotřebí vydání závazného 

stanoviska orgánu ochrany přírody.  Ust. § 4 odst. 2 ZOPK stanoví:  „Významné 

krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze 

                                                             
158 Samozřejmě za předpokladu, že žadatel již nepředložil příslušné pravomocné rozhodnutí. 
159 Výjimkou jsou stanoviska dle ust. § 45i odst. 1 ZOPK. 
160 Viz ust. § 90 odst. 1 ZOPK a ust. § 149 SŘ. 
161 Viz Metodický pokyn odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP k aplikaci § 8 a § 9 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, upravujících 
povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a náhradní výsadbu a odvody. Věstník MŽP, 
červenec-srpen 2014, ročník XIV, částka 5. 32-33 s. 
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tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich 

stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení 

významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-

stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné 

stanovisko orgánu ochrany přírody.“ Příslušnými orgány ochrany přírody 

k vydání stanoviska jsou buď obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě 

zásahu do významného krajinného prvku ze zákona (ust. § 77 odst. 1 písm. a 

ZOPK) či pověřený obecní úřad v případě registrovaných významných krajinných 

prvků (ust. § 76 odst. 1 písm. a) ZOPK). 

Ochrana krajinného rázu je obsažena v ust. § 12 ZOPK.  Může jím být 

zejména přírodní, kulturní či historická charakteristika určitého místa či oblasti. 

Krajinný ráz je chráněn před činnostmi, které snižují jeho estetickou či přírodní 

hodnotu. V případě zásahu, který by jejich hodnotu mohl snižovat, je zapotřebí 

vydání souhlasu orgánu ochrany přírody.  

5.2 Památné stromy a zvláště chráněné rostliny  
. 

Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí lze dle ust. § 46 

ZOPK vyhlásit rozhodnutím orgánu ochrany přírody za památné stromy. Tímto 

příslušným orgánem je pověřený obecní úřad dle ust. § 76 odst. 2 písm. b) ZOPK. 

Takto vyhlášené památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit 

v přirozeném vývoji. Zakázané jsou tak škodlivé činnosti spojené s ořezem větví 

či kácením stromu, ale stejně tak i zásahy do jeho okolí, které by mohly narušit 

jeho vývoj. V případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany 

přírody, nebo v zájmu ochrany přírody, je možné povolit výjimku z těchto 

zákazů162. Ošetřování památného stromu probíhá jen se souhlasem orgánu, který 

ochranu vyhlásil.163 Památný strom je dále také chráněn v rámci svého 

ochranného pásma. Ze zákona má každý památný strom základní ochranné pásmo 

dle ust. § 46 odst. 3 ZOPK, v rámci kterého je zakázána veškerá pro strom 

škodlivá činnost. Je-li třeba památný strom zabezpečit účinněji, je možné též pro 
                                                             
162 Viz ust. §56 odst. 1 ZOPK.. K uvedenému ust. srov. rozsudek NSS, č.j. 6 As 48/2006-118, ze 
dne 27.3. 2008. 
163 Tento souhlas má také povahu správního rozhodnutí dle SŘ. 
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něj vymezit ochranné pásmo, ve kterém budou stanovené činnosti a zásahy 

vázány předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody. Tyto činnosti by se 

neměly krýt s činnostmi zakázanými dle ust. § 46 odst. 2 ZOPK. Takové ochranné 

pásmo může vymezit orgán, který vyhlásil strom za památný. Ochranné pásmo lze 

také následně zrušit a to za stejných podmínek, jako lze udělit výjimku ze zákazu 

dle ust. § 56 ZOPK. Památný strom lze pokácet v případě rozhodnutí o zrušení 

ochrany památného stromu (příslušným je také pověřený obecní úřad). 

Zvláště chráněné rostliny jsou chráněny dle ust. § 48 a násl. ZOPK. Za 

zvláště chráněné lze vyhlásit ohrožené nebo vzácné, vědecky či kulturně velmi 

významné druhy rostlin. V rámci toho jsou tedy chráněné i některé dřeviny. 

Jmenovitě např. mandloň nízká či bříza zakrslá. Zvláště chráněné rostliny 

následně dělíme dle stupně jejich ohrožení na kriticky ohrožené, silně ohrožené a 

ohrožené.164 Tyto dřeviny, resp. rostliny jsou chráněny ve všech svých 

podzemních a nadzemních částech a stejně tak i ve všech vývojových stádiích. 

V ust. § 49 ZOPK je uveden výčet zákazů. Tyto dřeviny lze v případě nesplnění 

podmínek dle ust. § 49 odst. 2 ZOPK či jde-li o kriticky či silně ohrožené druhy 

kácet jen v případě udělení výjimky dle § 56 ZOPK. 

5.3 Zvláště chráněná území a území Natura 2000 
 

Některé dřeviny jsou také chráněny v rámci územní ochrany. Ust. § 14 

ZOPK vymezuje jednotlivé kategorie zvláště chráněných území. Jsou jimi národní 

parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace a 

národní přírodní památky či přírodní památky. Za zvláště chráněná území se 

vyhlašují, resp. lze vyhlásit území přírodovědecky či esteticky velmi významná 

nebo jedinečná. Příslušnými orgány v rámci zvláště chráněných území jsou 

zejména správy národních parků či chráněných krajinných oblastí, dále též krajské 

úřady, v některých případech též MŽP. Je-li třeba zabezpečit zvláště chráněné 

území, je možné pro ně vyhlásit ochranné pásmo. V rámci ochranného pásma jsou 

stanoveny činnosti a zásahy vázané na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. 

Ochranné pásmo vyhlašuje orgán, který zároveň vyhlásil i zvláště chráněné 

                                                             
164 MŽP stanovilo seznam těchto zvláště chráněných druhů.  
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území. Výjimku tvoří chráněné krajinné oblasti.165   V bližších ochranných 

podmínkách zvláště chráněných území lze také vymezit činnosti a zásahy, které 

jsou vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody 166. Takovou činností 

může být bezpochyby i kácení dřevin v těchto oblastech. V rámci ochrany území 

Natura 2000 167  se vyžaduje stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud by kácení 

mohlo toto území významně ovlivnit168. Vláda také může vymezit ptačí oblasti 

k zajištění přežití určitých druhů ptáků, ve kterých může stanovit činnosti vázané 

na souhlas orgánu ochrany přírody169. Vláda tyto oblasti vymezuje nařízením.  

5.4 Další možnosti souběhu 
 

Vyjma výše uvedených případů může nastat celá řada dalších situací, kdy 

dojde k souběhu ochranných režimů dle ZOPK. Za všechny uvedu příklad dřevin, 

které se můžou stát biotopem zvláště chráněného druhu živočichů. V případě 

zamýšleného kácení, je třeba vždy nejprve zohlednit, zda uvedená dřevina 

neposkytuje domov některému ze zvláště chráněných živočichů. Obzvlášť u 

starších stromů, které mají na sobě dutiny je zvýšená možnost, že strom skutečně 

bude biotopem zvláště chráněného živočicha. Takové stromy by tak před kácením 

měly být řádně prohlédnuty příslušnými odborníky. Zásah do takto obývaného 

stromu je možný jen po udělení výjimky ze zákazu dle ust. § 56 ZOPK. Dále je 

třeba dát také pozor na hnízdění zvláště chráněných ptáků a nerušit je při sezení 

na vejcích a při odchovu mladých. 

6. Kácení dřevin ve vztahu k ustanovením jiných zákonů 
 

 

V některých případech koliduje úprava kácení dřevin obsažená v ZOPK 

s ustanovením jiných právních předpisů. Výjimečně obsahuje jiný právní předpis 

ustanovení, která zpřísňují ochranu dřevin, resp. skutečně chrání dřevinu nad 
                                                             
165 Viz ust. § 37 ZOPK 
166 Viz ust. § 44 odst. 3 ZOPK 
167 Viz ust. § 45a a násl. ZOPK. 
168 Viz. ust. § 45i ZOPK. 
169 Viz ust. § 45e odst. 2 ZOPK. 
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rámec ZOPK. A pokud ano, je taková ochrana zpravidla poskytována druhotně 

v rámci ochrany jiného zájmu. Mnohem častěji však jiné právní předpisy 

obsahují oprávnění k zásahům, resp. k možnostem kácení dřevin či jejich 

prořezávání. I ZOPK kdysi přímo stanovil výjimky z režimu povolení v případech 

zvláštního oprávnění dle jiného právního předpisu. V těchto případech bylo 

možné kácet jen na základě oznámení. Vzhledem k častému zneužívání této 

možnosti bylo toto ustanovení zrušeno. Dnes je kácení na základě oznámení 

podrobněji specifikováno.170 V dalších odstavcích se pokusím dílčím způsobem 

vymezit některé případy kolidující úpravy kácení. Je třeba si říct, že i v takových 

případech je nutné postupovat v souladu s úpravou kácení dle ust. § 8 ZOPK. 

Výjimkou jsou případy, kdy jiný právní předpis použití ZOPK přímo vyloučí.171 

Takové případy jsou však velmi vzácné.  

6.1 Stavební zákon (zák. č. 183/2006 Sb.) 
 

Poměrně často uváděným důvodem kácení je stavební činnost. I v takovém 

případě je třeba v rámci povolovacího řízení ke kácení prokázat závažný důvod. 

Vyhodnocení zda jsou naplněny zákonné podmínky dle ust. § 8 odst. 1 ZOPK 

náleží orgánu ochrany přírody. V rámci těchto úvah je třeba vyhodnotit funkční a 

estetický význam dřevin. Problematická je však otázka posloupnosti jednotlivých 

aktů. V rámci plánované výstavby zpravidla nejprve probíhá územní řízení, jehož 

výsledkem je vydání územního rozhodnutí. Následuje stavební řízení, jehož 

výsledkem bývá vydání stavebního povolení. NSS ve svém rozsudku, č.j. As 

20/2008-84, ze dne 21.8. 2008 uvedl, že „závažný důvod pro pokácení dřevin 

spočívající v plánované výstavbě může být dán teprve v okamžiku, kdy nabude 

právní moci územní rozhodnutí o umístění této stavby(§ 79 stavebního zákona), v 

němž se jednoznačně vymezí rozsah a situování této stavby, a bude tak poprvé 

najisto postaveno, které dřeviny by při realizaci stavby musely být pokáceny“. 

V dalším judikátu pak uvedl, že uvedené územní rozhodnutí o umístění stavby je 

podmínkou pro vydání povolení, resp. před jeho vydáním, není možné shledat 

                                                             
170 Viz podkapitola 4.3 této práce. 
171 Srov. JELÍNKOVÁ Jitka. Povolování kácení ve vztahu k ustanovením jiných zákonů-obecné 
principy a kácení z důvodů výstavby. Ochrana přírody č. 2/2015. 
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závažný důvod pro kácení. Orgán ochrany přírody však nemusí povolení vydat, 

neboť územní rozhodnutí samo o sobě neznamená automaticky, že je dán závažný 

důvod k pokácení dřevin.172 NSS tedy vyžaduje nejprve územní rozhodnutí o 

umístění stavby, aby bylo zcela jisté, kterých dřevin se plánovaná výstavba 

dotkne. V případech, kdy je však stavba již umístěna či povolena, by rozhodování 

o povolení kácení bylo značně ovlivněno. Ve většině případů o povolení kácení 

rozhodují obecní úřady, tedy v zásadě nejnižší složky. Lze si jen těžko představit, 

jakému nátlaku ze strany např. stavebníka musí místní úředníci čelit. V mnoha 

případech, je tak defacto o povolení kácení rozhodnuto již předem v souvislosti 

s územním rozhodnutím o umístění stavby.173 Jedním z navrhovaných řešení, ke 

kterému se osobně přikláním, je varianta, kdy povolení o kácení dřevin by mělo 

být vydáváno ještě před zahájením stavebního řízení, resp. ještě před samotným 

územním rozhodnutím, přičemž v rámci rozhodnutí o povolení bude obsažena 

odkládací podmínka. Žadatel bude moci dřeviny pokácet až ve chvíli nabytí 

právní moci stavebního povolení či po vyslovení či fikci souhlasu s ohlášením 

stavby.174 

6.2 Vodní zákon 

 
Zvláštním případem kácení v souvislosti s VodZ je kácení náletových 

dřevin na hrázích vodních děl. Dle ust. § 51 odst. 1 písm. j) VodZ je vlastník 

vodního díla povinen odstraňovat náletové dřeviny z hrází sloužících k ochraně 

před povodněmi, ke vzdouvání voda a k její akumulaci. Jedná se o jedinou 

výjimku, kdy je vyloučena aplikace ZOPK s výjimkou památných stromů, zvláště 

chráněných druhů rostlin a živočichů a volně žijících ptáků. Před jejich 

odstraněním je vlastník vodního díla povinen oznámit svůj záměr orgánu p 

ochrany přírody. To neplatí hrozí –li nebezpečí z prodlení. Další úpravu 

                                                             
172 Viz rozsudek NSS, č.j.5 As 19/2011-96, ze dne 15. 7. 2011. 
173 Srov. JELÍNKOVÁ Jitka. Povolování kácení ve vztahu k ustanovením jiných zákonů-obecné 
principy a kácení z důvodů výstavby. Ochrana přírody č. 2/2015. 
174 Srov. HAVELKOVÁ Svatava. Otazníky kolem povolování kácení dřevin. Ochrana přírody č. 
4/2011. 
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v souvislosti s údržbou břehových porostů jsem již vymezila v rámci podkapitoly 

4.3.1. 

6.3 Památková péče (zák. č. 20/1987 Sb.) 
 

Pokud jsou dřeviny rostoucí mimo les součástí národní kulturní památky, 

případně kulturní památky chráněné dle zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové 

péči, bude vždy zapotřebí při jejich kácení postupovat ve spolupráci s příslušným 

orgánem památkové péče. Kácení dřevin, které jsou chráněny v rámci zákona o 

státní památkové péči, se nepochybně dotýká zájmů státní památkové péče. 

V takovém případě je třeba si vyžádat závazné stanovisko příslušného orgánu 

státní památkové péče. Ust. § 44a odst. 3 zákona o státní památkové péči stanoví: 

„Závazné stanovisko podle § 14 odst. 1 a 2, je-li vydáno orgánem státní 

památkové péče ve věci, o které není příslušný rozhodovat stavební úřad podle 

zvláštního právního předpisu1), je samostatným rozhodnutím ve správním řízení, 

jinak je úkonem učiněným dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním 

úřadem. Stanoviska uplatněná k politice územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentaci nejsou správním rozhodnutím.“ Závazné stanovisko tak může mít 

v některých případech formu samostatného rozhodnutí. V případě nesouhlasného 

stanoviska nelze povolit kácení. Pokud však příslušný orgán státní památkové 

péče vydá souhlasné stanovisko, orgán ochrany přírody stejně musí posout zdá je 

dán závažný důvod pro kácení. Shledá-li, že nikoli, povolení i přes souhlasné 

stanovisko nevydá. 

6.4 Další právní předpisy 
 

V daném případě by se dalo označit ještě množství dalších právních 

předpisů. Zvláštní úprava platí v případě vydání povolení o kácení na silničních 

pozemcích či u železničních drah175. V obou případech je vedle povolení potřeba 

předchozí dohoda se silničním, resp. drážním správním úřadem. Dohoda má 

                                                             
175 Viz. zák. č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a zák. č. 266/1994 Sb., o dráhách. 
 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-20
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pomoci orgánu ochrany přírody v případě zhodnocení závažnosti důvodu kácení. 

Kácení dřevin v oblasti ochranných pásem zařízení elektrizační a plynárenské 

soustavy prováděné při provozování těchto soustav upravuje EZ. V těchto 

případech postačí předchozí oznámení příslušnému orgánu ochrany přírody.176 

  

 

 

Závěr 
 

 

Právní úprava ochrany dřevin doznala v posledních letech mnohých změn. 

Ochrana dřevin rostoucích mimo les byla dlouho dobu opomíjenou oblastí práva 

životního prostředí. Až v souvislosti s přijetím zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, se právní úprava ochrany dřevin rostoucích mimo les začala 

skutečně rozvíjet i na úrovni zákona. Dnes je již ochrana dřevin rostoucích mimo 

les plnohodnotnou součástí ochrany přírody a krajiny. Nejen lesní dřeviny mají 

svou funkci. Dřeviny rostoucí les také plní řadu významných funkcí. Klíčový 

význam mají pro kvalitu života obyvatel, zejména ve městech. Vzrostlé stromy 

působí jako filtr a zachycují jemné prachové částečky, které mohou být 

nebezpečné pro lidské zdraví. Také zlepšují mikroklima, kdy přirozeně doplní 

vzdušnou vlhkost ve městech. Dále také plní funkci protihlukové bariéry. 

Významná je také jejich estetická funkce. Dřeviny rostoucí mimo les, mohou také 

stabilizovat břehy vodních toků. V neposlední řadě také mohou sloužit jako 

biotopy pro řadu živočichů a rostlin.  

Ve své práci jsem se pokusila podat ucelený výklad stávající ochrany 

dřevin rostoucích mimo les. Jádrem celé práce přitom byla zejména obecná 

úprava kácení dle ust. 7 – 9 ZOPK. V rámci své práce jsem se také zaměřila na 

vývoj některých změn, kterými si úprava v poslední době prošla. V mnohých 

                                                             
176 Blíže viz podkapitola 4.3.1. 
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případech jsem poslední změny podrobila (snad uvážlivé) kritice a pokusila se o 

nastínění řešení některých problematických pasáží.  

Celkově hodnotím stávající úpravu ochrany dřevin na velmi vysoké 

úrovni. V posledních letech si prošla poměrně radikálním vývojem, a přestože 

některé pokusy o novelizace nebyly úspěšné hned napoprvé, v zásadě se nakonec 

podařilo mnohé nedostatky odstranit. Stále však zůstávají některé sporné či 

nejasné body. V prvé řadě jsem byla poměrně překvapená, že ZOPK obsahuje 

mnoho odkazů, které již dávno nejsou aktuální. Za závažný nedostatek považuji 

zejména odkaz v ust. § 3 odst. 1 písm. i) ZOPK, kdy ZOPK stále odkazuje na již 

neexistující zák. č. 61/1977 Sb., o lesích, zejména však nadále užívá již zastaralé 

označení pozemků ležících mimo les, tedy pozemky mimo lesní půdní fond. 

Soudobý LesZ již užívá novou terminologii, která dle mého názoru lépe vystihuje 

podstatu věci. Současný LesZ užívá pojem pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

Vzhledem k tomu, že správná definice základního pojmu celého této úpravy, tedy 

definice dřeviny rostoucí mimo les, je podstatným bodem k pochopení celé 

materie, považuji tento nedostatek za markantní. Obdobných případů je v zákoně 

více. Ve své práci jsem na ně na několika místech výslovně upozorňovala. 

Přestože člověk znalý práva, si je vědom těchto rozporů a v souvislosti se zásadou 

lex posterior, derogat priori, aplikuje již novější, platnou úpravu, mnoho lidí 

v zákonech tápe a doslovně se řídí pravidlem, co je psáno, to je dáno. Právě 

vzhledem k zásadě, že neznalost zákona neomlouvá, považuji tento nedostatek za 

významný.   

Problém neaktuálních odkazů není jediný. ZOPK na mnoha místech stále 

nereflektuje stěžejní změny v úpravě jiných zákonů. Za všechny zmíním např. 

pojem sídelní útvar, který dnes také již není v zák. č. 183/2006 Sb. (stavební 

zákon) používán či problematiku občanských sdružení jakožto účastníků řízení 

dle ZOPK. NOZ s účinností od 1.1. 2014 zrušil občanská sdružení, ZOPK však 

nadále operuje s tímto pojmem a odkazuje na další již neexistující zákon 

upravující existenci občanských sdružení (zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování 

občanů). Touto problematikou se zabývám podrobněji v podkapitole 4.2 v rámci 

účastenství v povolovacím řízení. ZOPK by měl tuto změnu již vnést i do svých 
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ustanovení, aby nedocházelo k případným nedorozuměním. Dle mého názoru se 

nyní namísto občanských sdružení, budou zúčastňovat těchto řízení spolky. ZOPK 

by však měl tento nedostatek zaktualizovat a uvést na pravou míru. V této oblasti 

se také přikláním k možnosti změny zákona, tak aby se řízení mohly zúčastňovat i 

některé právnické osoby, založené za účelem naplňování veřejného zájmu. 

Důvody jsou uvedené ve výše uvedené podkapitole 4.2 této práce. 

V oblasti uplatňování principu ochrany a péče jsem také shledala několik 

nedostatků. Jedním z nich, je dle mého názoru nedostatečná ochrana dřevin před 

rozsáhlými a neodbornými ořezy. Ořezání dřeviny na tzv. torzo je bohužel častým 

pokusem o obcházení zákona. Vlastníci pozemků s dřevinami, kteří nedosáhli na 

povolení kácení, se často uchylují k tomuto kroku jako určité alternativě, kdy 

prostřednictvím neodborného zásahu bez následné péče mnohdy dochází 

k naprostému úhynu stromu. Takové jednání je samozřejmě sankcionováno 

pokutou.  Zatím to však vypadá, že pouhá pokuta některé jedince od těchto kroků 

neodradí. Jako posílení stávající ochrany jsem navrhla zavedení institutu 

předběžného oznámení i v rámci ořezu dřevin. Dalším nedostatkem je imperfektní 

norma, obsažená v ust. § 7 odst. 2. Uvedené ustanovení sice ukládá vlastníkům 

pozemků, na kterých vyrůstají dřeviny povinnost péče o dřeviny, nikde však již 

není obsažena sankce, která motivovala vlastníky k dodržení této povinnosti. 

Přitom správná péče o dřevinu je velmi důležitým faktorem, neboť na něm závisí, 

zda dřevina bude dobře prospívat či nikoli. 

Další otázky jsem si položila v souvislosti s kácením na základě oznámení. 

Byť úprava obsažená v ust. § 8 odst. 2 ZOPK prošla v posledních letech zdařilou 

změnou, kdy bylo omezeno právo kácet dřeviny bez povolení na základě 

oprávnění uvedených v jiných právních předpisech, stále má své nedostatky. 

Hlavní nedostatek spatřuji zejména v nemožnosti uložit náhradní výsadbu mimo 

řízení o povolení kácení. Kácením na základě oznámení je ročně odstraněno 

mnoho dřevin. V mnohých případech je tato situace nevyhnutelná (zdravotní 

důvody), jindy však dochází k zbytečným zásahům (definice pěstebních důvodů a 

potažmo termínu porost činí stále mnohým orgánům ochrany přírody problém). 

Uložení náhradní výsadby v případě oznámení by mohlo značným způsobem 
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pomoci zejména v oblastech, kde je nedostatek městské zeleně. Dalším 

nedostatkem je nemožnost účasti veřejnosti. 

Za velmi zajímavou také považuji skutečnost, že v případě kácení na 

základě oznámení je příslušným orgánem ochrany přírody obecní úřad obce 

s rozšířenou působností, zatímco v případě kácení na základě povolení je tímto 

orgánem pouze obecní úřad, tedy v zásadě nejmenší složka. Je správné, že 

posuzování kácení na základě oznámení svěřili do rukou většího orgánu, který si 

bude lépe vědět rady v v dosti specializovaných případech, které ust. § 8 odst. 2 

ZOPK nabízí. Na druhou stranu mi není známo, proč obdobná změna neproběhla i 

v případě povolovacího řízení. Vždyť na základě povolení jsou káceny velmi 

významné dřeviny, často vzrostlé nad určitou úroveň, či dokonce stromořadí. Za 

velký problém považuji zejména situaci na malých obcích, kdy starosta je 

současně vlastníkem pozemku, na němž se nachází dřevina, jež se má pokácet. 

Dokáži si představit, jakým způsobem bude v takovém případě vyhodnocováno 

kritérium závažného důvodu pro pokácení dřeviny. 

V neposlední řadě bych také ráda zmínila problematiku odvodů a 

nedostatečné ochrany náhradní výsadby. V případě odvodů se odkazuji zejména 

na podkapitolu 4.5 této práce, kde se podrobněji věnuji důvodům, proč si myslím, 

že náhradní výsadba by měla být naprosto prioritní, nejen v situacích vzniklé 

ekologické újmy. Pominu-li úzké možnosti aplikace ustanovení o náhradní 

výsadbě, neboť je spjato pouze s povolovacím řízením, je také v současnosti 

v zásadě jediným nástrojem pro kompenzaci ekologické újmy, v případech kdy 

nedošlo k protiprávnímu jednání. ZOPK sice ukládá povinnost odvodů do 

obecních rozpočtů, zároveň však zmocňuje k vydání zvláštního právního 

předpisu, který by vymezil podrobně podmínky ukládání odvodů a jejich výši. Na 

takový předpis však stále marně čekáme. Uvedené ustanovení § 9 odst. 3 je tak 

v zásadě stále neaplikovatelné. V tomto směru si myslím, že není důvod proč 

s přijetím takové právního předpisu otálet. Další problém spatřuji v nedostatečné 

ochraně náhradní výsadby. Žadateli sice může být (a měla by být) uložena 

následná péče o nově vysazené jedince, po uplynutí stanovené doby je ale možné 

dřevinu pokácet. A to mnohdy i v režimu, kdy není třeba povolení ke kácení. 
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Maximální doba péče o náhradní výsadbu je 5 let. Často však bývá mnohem 

kratší. Po uplynutí této doby, není vždy dřevina ještě tak vzrostlá, aby se na ní 

vztahoval povolovací režim. V tomto případě si myslím, že by bylo vhodné zavést 

zpřísněný režim pro dřeviny tvořící náhradní výsadbu. 

Na závěr bych ještě ráda zmínila soudobou úpravu kácení bez oznamovací 

povinnosti a zároveň bez nutnosti povolení v upravenou zejména ve vyhlášce č. 

189/ 2013 Sb. Po prvotních rozpacích s touto vyhláškou (blíže v podkapitole 4.4 

této práce), se přeci jen prostřednictvím novely podařilo odstranit některé větší 

nedostatky. Nebudu zde znovu opakovat své postřehy uvedené v souvislosti 

s touto problematikou na jiných místech této práce, jednu poznámku na okraj 

bych přeci jen chtěla zmínit. Vyhláška zavedla možnost kácení bez povolení u 

souvisle zapojených porostů, které nepřesahují rozměry 40 m2. Nově se tak 

ustanovení vztahuje nejen na keře, ale v zásadě na jakékoli dřeviny, které 

odpovídají definici souvisle zapojeného porostu. Jednotlivé dřeviny v rámci 

porostu sice nemůžou přesáhnout určitý rozměr kmene, přesto se však často jedná 

o perspektivní mladé stromy, které nyní mohou být snadněji pokáceny. Uvedené 

ustanovení na jedné straně sice posílilo ochranu i dalších dřevin (nejen keřů) 

tvořících porosty, neboť pokud přesáhnout hranici 40 m2, bude třeba si obstarat 

povolení ke kácení. Na druhé straně však umožňuje vlastníkům pozemků kácení 

tzv. salámovou metodou, kdy dotyčný bude postupně bez povolení a v zásadě bez 

jakékoli evidence odstraňovat jednotlivé části zapojeného porostu, aby se vešel do 

hranice 40 m2. V daném případě by nebylo od věci zavést povinnost následného 

oznámení, aby uvedený vlastník mohl být zkontrolován a případně potrestán za 

úmyslné obcházení zákona. Mohlo by se tak zabránit dalším škodám. 

Jelikož jádrem mé práce byla obecná úprava ochrany dřevin rostoucích 

mimo les obsažená v ust. § 7 - § 9, zejména podmínky kácení, celý závěr jsem 

pojala jako kritické hodnocení této oblasti. V oblastech dalších témat, jako je 

soukromoprávní úpráva dřevin či kácení ve vztahu k dalším zákonů, se odkazuji 

na příslušná ustanovení této práce, kde jsou dílčím zůsobem tato témata shrnuta. 

Určitou nevyváženost spatřuji např. v kácení v souvislosti s plánovanou výstabou. 
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Seznam zkratek 
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svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky 
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SŘ – zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

TZ – zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník  

VodZ– zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

ZemZ– zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství  

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

AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

EU – Evropská unie 

ČNR – Česká národní rada 

ČR – Česká republika  

MŽP – Ministerstvo životního prostředí 

NSS – Nejvyšší správní soud 

a násl. – a následující 

č. – číslo 

např. – například 

odst. – odstavec 

písm. – písmeno 
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resp.  – respektive 

s. – strana 

Sb. – Sbírka 

sp. zn. – spisová značka  

ust.– ustanovení 

vyd. – vydání 

zák. – zákon 
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Abstrakt 
 

Tato práce se zabývá právní úpravou ochrany dřevin. V šesti kapitolách se 

snaží podat ucelený výklad této problematiky. Úprava prošla v posledních letech 

významnými změnami. Jádrem práce je tak podrobné shrnutí současné právní 

úpravy ochrany dřevin rostoucích mimo les v rámci zákona ochraně přírody a 

krajiny. Prvá kapitola se věnuje úvodnímu vymezení základního pojmu dřevina 

rostoucí mimo les, včetně významu a funkcí. Další kapitola se pokouší nastínit 

vztah mezi soukromoprávní a veřejnoprávní úpravou dřevin. Zejména se zabývá 

problematikou vlastnictví a sousedských práv. Následující kapitola vymezuje 

obecně základy veřejnoprávní úpravy ochrany dřevin. Čtvrtá kapitola je ústřední 

kapitolou celé práce zabývající se obecnou ochranou dřevin rostoucích mimo les 

v rámci zákona o ochraně přírody a krajiny. Především se jedná o možnosti 

kácení. V závěrečných kapitolách je také dílčím způsobem vymezena zvláštní 

ochrana dřevin v zákoně o ochraně přírody a krajiny či ochrana v souvislosti 

s jinými právními předpisy. Práce obsahuje některé kritické připomínky a návrhy 

k současné úrovni ochrany dřevin v ČR. 

 

Abstract 
 

This diploma thesis deals with legislation concerning the protection of 

wood plants. The six chapters contained within attempt to provide a cohesive 
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overview of this topic as a whole. Legislation in this field has undergone major 

changes in the recent past. The core of the thesis is an overview of the current 

state of legislation as it concerns wood plants growing outside the forest as 

enshrined in the Act on Nature and Landscape Protection. The first chapter deals 

with an introductory definition of what constitutes a wood plant growing outside 

the forest, as well as its functions. The following chapter outlines the relationship 

between public and private law aspects of wood plant legislation. The issue of 

ownership and neighbour’s rights is focused on in particular. The next chapter 

lays out the basics of public law legislation in this field. The fourth chapter is the 

crux of the thesis as it deals with the protection of wood plants growing outside 

the forest as enshrined in the Act on Nature and Landscape Protection, especially 

when it comes to the possibility of felling of wood plants. The closing chapters 

partially deal with special forms of protection as provided by the Act on Nature 

and Landscape Protection in connection with other relevant legislation. The thesis 

also briefly touches on legal responsibility as it concerns the area of wood plant 

protection as well as constructive criticism with regard to the current state of 

legislation in the Czech Republic. 

 

Summary 
 

Legal regulation of the protection of woodspecies 
 

The protection of wood plants growing outside the forest has long been an 

overlooked area of environmental law. It was only with the adoption of Act no. 

114/1992 Sb. on Nature and Landscape Protection (AoNLP) that the protection of 

wood plants growing outside the forest was enshrined at the level of law. Today 

the protection of wood plants growing outside the forest is an integral part of the 

protection of nature and landscape. Wood plants growing outside the forest fulfil a 

variety of important functions. They play a key role in the amelioration of living 

conditions of the population, especially in cities. Fully grown trees perform the 
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function of filtration when it comes to trapping subtle dust particles that have the 

potential to be harmful for human health. They also contribute to the microclimate 

by way of naturally adjusting the air humidity in cities. Furthermore, they also 

serve as sound barriers. Their aesthetic function is not to be overlooked either. 

Wood plants growing outside the forest also stabilise the banks of water courses. 

Last but not least, they may also serve as biotopes for other plants as well as 

animals. 

In this thesis, I focused on the protection of wood plants growing outside  

the forest, in particular in relation to the AoNLP. I primarily dealt with the general 

protection of wood plants as stated in sections 7-9 AoNLP. I thoroughly explored 

the topic of felling of wood plants. For the purpose of providing an exhaustive 

overview, I also dealt with the special protection of wood plants provided by the 

AoNLP. A separate chapter looks at the protection of wood plants in relation to 

other acts. As a result, I attempted to provide a wholesome overview of the 

standing state of protection of wood plants growing outside the forest. Legislation 

in this field has undergone major changes in the recent past. As such, my goal was 

to thoroughly summarise the current state of affairs. Due to the adoption of the 

new civil code, it was also necessary to touch upon the topic of ownership as it 

concerns wood plants as well as neighbour’s rights. 

I have divided the thesis into 6 chapters. In the first chapter, I defined the 

core terminology as well as the importance of wood plants growing outside the 

forest. In the second chapter, I summarised the private law aspects of wood plants. 

In the third chapter I outlined the basics of public law protection of wood plants, 

including a list of sources and tools that may touch upon this topic.  The fourth 

chapter is the core of the thesis so to speak, as it thoroughly details the current 

general protection of wood plants as contained in sections 7 – 9 AoNLP. It is 

foremost an exhaustive account of the issue of permit-based felling of wood, or of 

felling of wood that does not require a permit. Within the fifth chapter I focus on 

the special protection of wood plants growing outside the forest as provided by 

the AoNLP. The sixth, and the final, chapter deals with the protection of wood 

plants growing outside the forest in relation to other legislation.  
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