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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje  

Název návrhu vyhlášky:  
Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění 

vyhlášky č. 222/2014 Sb. 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
Ministerstvo životního prostředí  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti 
1. 3. 2019 

Implementace práva EU: Ne 

2. Cíl návrhu vyhlášky 

Hlavním věcným cílem je zabránění možných blokací staveb budovaných ve veřejném zájmu, 
pro které je stanoven účel vyvlastnění jiným zákonem (např. dopravní infrastruktury), ze strany 
vlastníků pozemků, a to z důvodu povinnosti doložit vlastnická práva či nájemní nebo uživatelský 
vztah k příslušným pozemkům včetně písemného souhlasu vlastníka s kácením, jako povinné 
náležitosti žádosti o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin v souvislosti se záměrem. 
Dalším cílem návrhu je zajištění ochrany dřevin, které byly vysazeny jako náhradní výsadba 
ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé kácením dřevin a vyloučení možností kácet bez povolení 
orgánu ochrany přírody ovocné dřeviny rostoucí v zastavěném území obce na druhu pozemku 
ostatní plocha se způsobem využití zeleň, kde ovocné dřeviny často plní důležité ekologické 
funkce. Dále pak jde o zjednodušení a zpřesnění vyhlášky úpravou některých definic, které 
vzhledem ke svojí nejednoznačnosti vedou k problémům v aplikační praxi při povolování kácení 
dřevin, a také k možnosti účelově obcházet ustanovení vyhlášky a kácet některé hodnotné 
dřeviny bez povolení orgánu ochrany přírody (porosty dřevin na zemědělských pozemcích 
se způsobem využití plantáž dřevin). 

3. Agregované dopady návrhu vyhlášky 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano  

Snížení administrativní zátěže orgánů ochrany přírody (OOP) v případě povolování kácení 
i vydávání závazných stanovisek ke kácení zapojeného porostu dřevin z důvodu odstranění 
definičních a aplikačních nejasností.  
Mírné zvýšení administrativní zátěže OOP v případě povolování kácení náhradních výsadeb 
a kácení ovocných dřevin rostoucích v zastavěném území obce na ostatních plochách 
se způsobem využití zeleň (725 Kč/1 povolení ke kácení dřevin a odhadem několik desítek 
případů/rok v celé ČR). Mírné zvýšení administrativní zátěže může být zčásti eliminováno, pokud 
vlastník obnovuje ovocné dřeviny z důvodu zachování produkční funkce, což umožňuje, aby toto 
kácení mohlo být pouze oznámeno OOP 15 dnů předem (v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 
ZOPK). 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 
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3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ne 
Urychlení staveb a úspora finančních prostředků při realizaci staveb prováděných ve veřejném 
zájmu, před jejichž realizací je nezbytné kácet dřeviny rostoucí mimo les. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne 

 

3.5 Sociální dopady: Ano 

Snížení administrativní zátěže žadatelů o povolení kácení nebo vydávání závazných stanovisek 
ke kácení zapojeného porostu dřevin z důvodu upřesnění definice. 
Naopak mírné navýšení administrativní zátěže žadatelů z důvodu možnosti kácet pouze 
na povolení OOP ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území obce na ostatních 
plochách se způsobem využití pozemku zeleň, a dále dřeviny, jejichž výsadba byla uložena 
ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin - cca 625 - 1000 Kč/žádost (včetně 
správního poplatku za místní šetření). Kácení z důvodu obnovy ovocných dřevin na ostatních 
plochách se způsobem využití pozemku zeleň z důvodu zachování jejich produkční funkce může 
být pouze oznámeno OOP 15 dnů předem. 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ano 

Vyhláška má pozitivní dopad na životní prostředí v podobě, neboť zabraňuje možnosti kácet 
bez povolení OOP dřeviny, které nemají charakter plantáží dřevin, a přitom jsou v katastru 
nemovitostí vedeny jako zemědělská půda se způsobem využití jako plantáž dřevin. 
Dále vyhláška zajišťuje obdobným způsobem ochranu dřevin, které byly vysazeny jako náhradní 
výsadba ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé kácením dřevin a dřevin rostoucích 
v zastavěném území obce na ostatních plochách se způsobem využití zeleň, neboť na těchto 
pozemcích ovocné dřeviny plní jako součást sídelní zeleně důležité ekologické funkce a jejich 
význam v sídlech roste i s ohledem na nezbytnost adaptace na změnu klimatu. 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

 

3.10 Korupční rizika: Ne 

 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 
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1 Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich 
kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb. 

 

1.2 Definice problému 

Ve stávajícím znění vyhlášky chybí možnost stanovení výjimky pro doložení vlastnického 
práva či nájemního nebo uživatelského vztahu k příslušným pozemkům jako povinné 
náležitosti žádosti o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin v souvislosti 
se záměrem, pro který je stanoven účel vyvlastnění jiným zákonem. Na základě správní 
praxe v období po přijetí zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), se ukazuje, že tak dochází 
k blokacím staveb budovaných ve veřejném zájmu, neboť případné vyvlastnění pozemků lze 
provést až po vydání územního rozhodnutí, přičemž jednou z podmínek pro jeho vydání je 
souhlas vlastníků s kácením dřevin v rámci závazného stanoviska ke kácení, který však 
často nelze získat. Nastalou situaci je třeba urychleně legislativně vyřešit. O rychlé řešení 
tohoto stavu prostřednictvím změny vyhlášky požádal ministra životního prostředí Mgr. 
Richarda Brabce i ministr dopravy Ing. Dan Ťok svým dopisem z 31. 7. 2018 č. j. 220/2018-
520-DOP/1, ve kterém popisuje nastalé problémy při vydávání územních rozhodnutí 
na stavby dopravní infrastruktury, včetně stavby Pražského okruhu 511 Běchovice – D1, 
středočeského úseku dálnice D3, či úseku dálnice D11 Jaroměř – státní hranice. V odpovědi 
na tento dopis ministr životního prostředí dopisem č. j. MZP/2018/610/2611 z 25. 8. 2018 
nápravu tohoto stavu úpravou vyhlášky přislíbil. 

V současnosti činí  problémy také nejasná aplikační praxe stávající definice zapojeného 
porostu dřevin, kvůli níž vznikají pochybnosti jak u správních orgánů, tak u žadatelů 
při rozhodování o kácení zapojených porostů dřevin, a dále možnost kácet bez povolení 
orgánu ochrany přírody (OOP) náhradní výsadby, jejichž výsadba byla uložena 
ke kompenzaci ekologické újmy, a ovocné dřeviny rostoucí v zastavěném území obce 
na ostatních plochách se způsobem využití zeleň, plnící důležité ekologické funkce. Dalším 
problémem je účelové obcházení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (dále 
jen „ZOPK“), a to ustanovení § 8 odst. 1, možností kácet bez povolení OOP dřeviny 
pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž, 
aniž by byl při zápisu do katastru reflektován skutečný stav porostů na těchto pozemcích 
rostoucích, a tudíž i skutečný způsob využití těchto pozemků. To má za následek, že mohou 
být bez povolení OOP káceny i dřeviny, které netvoří porost charakteru plantáže dřevin. 

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
V roce 2013 vydalo MŽP vyhlášku č. 189/2013 Sb., s cílem zajistit efektivní ochranu dřevin 
a zároveň předešlou právní úpravu zjednodušit pro žadatele o kácení dřevin i pro příslušné 
orgány ochrany přírody povolující kácení dřevin. Po přijetí vyhlášky č. 222/2014 Sb., kterou 
se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, došlo 
na základě podnětů z aplikační praxe k úpravám. Jednalo se především o zúžení výjimky 
u dřevin, pro jejichž kácení není třeba povolení OOP, na ovocné dřeviny rostoucí 
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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. Tím byl odstraněn největší nedostatek umožňující bez povolení OOP kácet mnohdy 
velmi hodnotné neovocné stromy na zahradách, komplikovaně a nejednoznačně 
definovaných pro účely vyhlášky jako pozemek u bytového nebo rodinného domu 
v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Přesto 
i nadále aplikační praxe přináší problémy, kdy jsou bez povolení OOP káceny ovocné 
dřeviny rostoucí v zastavěném území obce na ostatních plochách se způsobem využití 
zeleň, plnící důležité ekologické funkce.   

 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

1) Orgány státní správy dotčené tímto zákonem jsou orgány ochrany přírody (OOP) 
vykonávající státní správu na úseku ochrany dřevin, příp. kontrolu: 

• obecní úřady - povolují kácení dřevin podle § 8 odst. 1 ZOPK, vydávají závazné 
stanovisko podle § 8 odst. 6 ZOPK 

• obecní úřady obcí s rozšířenou působností  - přijímají oznámení o kácení dřevin 
podle § 8 odst. 2 ZOPK 

• krajské úřady - povolují kácení dřevin podle § 8 odst. 1 ZOPK, vydávají závazné 
stanovisko podle § 8 odst. 6 ZOPK a přijímají oznámení o kácení dřevin podle § 8 
odst. 2 ZOPK na území PR a PP a jejich ochranných pásem; odvolací orgán proti 
rozhodování obecních úřadů 

• AOPK ČR - povoluje kácení dřevin podle § 8 odst. 1 ZOPK, vydává závazné 
stanovisko podle § 8 odst. 6 ZOPK a přijímá oznámení o kácení dřevin podle § 8 
odst. 2 ZOPK v NPR a NPP a jejich ochranných pásmech  

• správy NP - povolují kácení dřevin podle § 8 odst. 1 ZOPK, vydávají závazné 
stanovisko podle § 8 odst. 6 ZOPK a přijímají oznámení o kácení dřevin podle § 8 
odst. 2 ZOPK na území NP a jejich ochranných pásem 

• MŽP - ústřední orgán státní správy ochrany přírody, orgán pro přezkum rozhodnutí 
krajských úřadů, odvolací orgán proti rozhodnutí AOPK ČR a správ NP 

• ČIŽP – kontrolní orgán 

2) Subjekty kácející dřeviny (včetně investorů staveb ve veřejném zájmu) 
 

1.5 Popis cílového stavu 
Cílem novelizace vyhlášky je stanovení výjimky pro doložení vlastnického práva či 
nájemního nebo uživatelského vztahu k příslušným pozemkům včetně písemného souhlasu 
vlastníka pozemku s kácením, jako povinné náležitosti žádosti o vydání závazného 
stanoviska ke kácení dřevin v souvislosti se záměrem, pro který je stanoven účel vyvlastnění 
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jiným zákonem. Tím by měla být vyloučena blokace staveb budovaných ve veřejném zájmu 
ze strany vlastníků příslušných pozemků, což je způsobováno tím, že případné vyvlastnění 
pozemků lze provést až po vydání územního rozhodnutí, přičemž podmínkou jeho vydání je 
souhlas vlastníků s kácením dřevin, který však často nelze získat.  

Novela vyhlášky by dále měla zamezit obcházení ustanovení § 8 odst. 1 ZOPK a kácet 
bez povolení OOP dřeviny rostoucí na pozemcích, které jejich vlastníci v katastru 
nemovitostí vedou ve způsobu využití jako plantáž, aniž by porosty dřevin na těchto 
pozemcích charakteru plantáží odpovídaly. 

Cílem vyhlášky je dále vyloučit možnost kácet bez povolení OOP náhradní výsadby, jejichž 
výsadba byla uložena ke kompenzaci ekologické újmy, a ovocné dřeviny rostoucí 
v zastavěném území obce na ostatních plochách se způsobem využití zeleň, plnící důležité 
ekologické funkce. Cílem vyhlášky je rovněž zpřesnění a jazyková úprava definice 
zapojeného porostu dřevin. 

 

1.6 Zhodnocení rizika 
Ve stávajícím znění vyhlášky chybí možnost stanovení výjimky pro doložení vlastnického 
práva či nájemního nebo uživatelského vztahu k příslušným pozemkům včetně písemného 
souhlasu vlastníka pozemku s kácením, jako povinné náležitosti žádosti o vydání závazného 
stanoviska ke kácení dřevin v souvislosti se záměrem, pro který je stanoven účel vyvlastnění 
jiným zákonem. Tím dochází k záměrným (i nezáměrným) blokacím staveb budovaných 
ve veřejném zájmu ze strany vlastníků příslušných pozemků, neboť případné vyvlastnění 
pozemků lze provést až po vydání územního rozhodnutí, přičemž podmínkou jeho vydání je 
souhlas vlastníků s kácením dřevin, který však často nelze získat. V konečném důsledku 
hrozí reálné nebezpečí pozastavení povolovacího řízení u těchto záměrů. 

Současné znění vyhlášky umožňuje obcházení ustanovení § 8 odst. 1 ZOPK, kdy jsou 
bez povolení orgánu ochrany přírody káceny dřeviny rostoucí na pozemcích, které jejich 
vlastníci vedou v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž, aniž by porosty dřevin 
na těchto pozemcích měly charakter plantáží. Bez povolení OOP je rovněž možné kácet 
náhradní výsadby uložené ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin, či 
ovocné dřeviny rostoucí v zastavěném území obce na ostatních plochách se způsobem 
využití zeleň, plnící důležité ekologické funkce. 

 

2 Návrh variant řešení 

2.1 Varianta 0 
Zachování současného stavu, kdy dochází k záměrným (i nezáměrným) blokacím staveb 
budovaných ve veřejném zájmu ze strany vlastníků příslušných pozemků, neboť případné 
vyvlastnění pozemků lze provést až po vydání územního rozhodnutí, přičemž podmínkou 
jeho vydání je souhlas vlastníků s kácením dřevin, který však často nelze získat. 
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2.2 Varianta 1 
Vylučuje možné blokace staveb budovaných ve veřejném zájmu ze strany vlastníků 
příslušných pozemků. Zamezuje kácet bez povolení orgánu ochrany přírody dřeviny rostoucí 
na pozemcích, které jejich vlastníci v katastru nemovitostí vedou ve způsobu využití jako 
plantáž, aniž by porosty dřevin na těchto pozemcích měly charakter plantáží, náhradní 
výsadby uložené ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin, či ovocné 
dřeviny rostoucí v zastavěném území obce na ostatních plochách se způsobem využití 
zeleň, plnící důležité ekologické funkce. Rovněž se zpřesňuje a jazykově upravuje definice 
zapojeného porostu dřevin. 

 

3 Novelizační body 

3.1 Vyvlastnění 

3.1.1 Popis cílového stavu 

Stanovení náležitostí žádosti o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin, resp. 
doplnění o stanovení výjimky pro doložení vlastnického práva či nájemního nebo 
uživatelského vztahu k příslušným pozemkům včetně písemného souhlasu vlastníka 
pozemku s kácením, jako povinné náležitosti žádosti o vydání závazného stanoviska 
ke kácení dřevin v souvislosti se záměrem, pro který je stanoven účel vyvlastnění jiným 
zákonem. 

 

3.1.2 Identifikace dotčených subjektů 

• Vlastníci, nájemníci či uživatelé pozemků, které v souvislosti se stavebním záměrem 
podléhají vyvlastnění 

• Investoři stavebních záměrů, pro které je stanoven účel vyvlastnění jiným zákonem 

• Orgány ochrany přírody (OOP) vydávající závazná stanoviska ke kácení dřevin 

 

3.1.3 Návrh variant 

Varianta 0  

Povinnost doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu k příslušným 
pozemkům, jako povinné náležitosti žádosti o vydání závazného stanoviska i ke kácení 
dřevin v souvislosti se záměrem, pro který je stanoven účel vyvlastnění jiným zákonem. 

Varianta 1 

Stanovení výjimky pro doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu 
k příslušným pozemkům včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, jako 
povinné náležitosti žádosti o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin v souvislosti 
se záměrem, pro který je stanoven účel vyvlastnění jiným zákonem. 
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3.1.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Ve stávajícím znění vyhlášky chybí možnost stanovení výjimky pro doložení vlastnického 
práva či nájemního nebo uživatelského vztahu k příslušným pozemkům, jako povinné 
náležitosti žádosti o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin v souvislosti 
se záměrem, pro který je stanoven účel vyvlastnění jiným zákonem. Na základě správní 
praxe v období po přijetí novely stavebního zákona zákonem č. 225/2017 Sb., se ukazuje, že 
dochází k záměrným (popř. i nezáměrným) blokacím staveb budovaných ve veřejném zájmu 
ze strany vlastníků příslušných pozemků, neboť případné vyvlastnění pozemků lze provést 
až po vydání územního rozhodnutí, přičemž podmínkou jeho vydání je souhlas vlastníků 
s kácením dřevin, který však často nelze získat. Nastalou situaci je třeba urychleně 
legislativně vyřešit, neboť vznikají problémy při vydávání územních rozhodnutí na stavby 
dopravní infrastruktury, včetně stavby Pražského okruhu 511 Běchovice – D1, 
středočeského úseku dálnice D3, či úseku dálnice D11 Jaroměř – státní hranice. 

 

b) Varianta 1 

Vyhláška by měla být doplněna o stanovení výjimky pro doložení vlastnického práva 
či nájemního nebo uživatelského vztahu k příslušným pozemkům včetně písemného 
souhlasu vlastníka pozemku s kácením, jako povinné náležitosti žádosti o vydání závazného 
stanoviska ke kácení dřevin v souvislosti se záměrem, pro který je stanoven účel vyvlastnění 
jiným zákonem. 

Přijetí této varianty by mělo mít příznivý dopad na urychlení staveb budovaných ve veřejném 
zájmu, jejichž zahájení nebude v některých případech blokováno ze strany vlastníků 
příslušných pozemků, což následně ovlivní rychlost rozhodování stavebních úřadů 
a povede k úspoře finančních prostředků investorů staveb. Rovněž dojde ke snížení 
administrativní zátěže OOP, které nebudou nuceny řešit neúplné žádosti o vydání 
závazného stanoviska ke kácení dřevin. 
 

3.1.5 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

1. Varianta 1 

2. Varianta 0 

Doporučujeme přijmout Variantu 1, a to z důvodu umožnění (a urychlení) budování staveb 
ve veřejném zájmů na vyvlastněných pozemcích, a dále z důvodu snížení administrativní 
zátěže OOP, které nebudou nuceny řešit neúplné žádosti o vydání závazného stanoviska 
ke kácení dřevin. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB8JD5GY4)



 

8 
 

3.2 Zapojené porosty dřevin 

3.2.1 Popis cílového stavu 
Zjednodušení a zpřesnění definice zapojeného porostu dřevin, a tím odstranění pochybností 
při rozhodování o kácení zapojených porostů dřevin a sjednocení postupu OOP 
při provádění kontrolní činnosti. 
 

3.2.2 Identifikace dotčených subjektů 

• Orgány ochrany přírody (OOP) povolující kácení zapojených porostů dřevin včetně 
kontrolních orgánů. 

• Subjekty žádající o kácení zapojených porostů dřevin 

 

3.2.3 Návrh variant 

Varianta 0  

Ponechání současné nejednoznačně formulované definice zapojeného porostu dřevin jako 
porostu dřevin, v němž se nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají, prorůstají 
nebo překrývají. 

Varianta 1  

Zpřesnění definice zapojeného porostu dřevin jako porostu dřevin, v němž se nadzemní části 
dřevin vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají bez ohledu na konkrétní patro. 

 

3.2.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Současná definice zapojeného porostu dřevin činí pochybnosti při jejich posuzování 
a komplikuje možnost využívat pro tyto účely např. ortofoto snímky. To způsobuje problémy 
v aplikační praxi jak OOP, tak i žadatelům o kácení. 

 

 b) Varianta 1 

Nově by nemělo být rozhodné, zda porosty tvoří patra či nikoliv, ale pouze zda se nadzemní 
části dřevin vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají. To by mělo napomoci 
ke zkvalitnění a  sjednocení výkonu státní správy včetně snížení administrativní zátěže 
ze strany příslušných OOP a i k mírnému snížení administrativní zátěže žadatelů o povolení 
kácení dřevin nebo o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin. 

 

3.2.5 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
1. Varianta 1 
2. Varianta 0 
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Doporučujeme přijmout Variantu 1, a to z důvodu zjednodušení a sjednocení postupu 
při rozhodování o kácení zapojených porostů dřevin správními orgány, a dále z důvodu 
snížení administrativní zátěže ze strany příslušných OOP i žadatelů o povolení kácení dřevin 
nebo o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin. 

 

3.3 Plantáže dřevin 

3.3.1 Popis cílového stavu 

Zamezení účelovému obcházení ZOPK při kácení dřevin na zemědělských pozemcích 
vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin bez povolení orgánu 
ochrany přírody v případech, kdy konkrétní porosty ve skutečnosti nemají charakter plantáží. 

 

3.3.2 Identifikace dotčených subjektů 

• Subjekty, které kácejí dřeviny na pozemcích vedených v katastru nemovitostí 
ve způsobu využití jako plantáž 

• Orgány ochrany přírody (OOP) povolující kácení dřevin a kontrolní orgány. 

 

3.3.3 Návrh variant 

Varianta 0  

Přetrvávající riziko kácení dřevin na zemědělských pozemcích vedených v katastru 
nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin bez povolení OOP i v případech, kdy 
konkrétní porosty dřevin nemají charakter plantáží.  

Varianta 1  

Kácení porostů energetických dřevin nebo vánočních stromků s definovanými 
charakteristikami bez povolení OOP, a to bez vazby na způsob využití pozemku uvedený 
v katastru nemovitostí. 

 

3.3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Možnost kácet bez povolení OOP dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru 
nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin se jeví jako neefektivní opatření, které 
může vést k obcházení ustanovení § 8 odst. 1 ZOPK, a to z důvodu přetrvávajícího 
nesouladu druhu pozemků a způsobu jejich využití vedených v katastru nemovitostí s jejich 
skutečným stavem a využíváním.  

Problém je, že způsob využití pozemku může být do katastru nemovitostí na žádost vlastníka 
zapsán, aniž by reflektoval jeho skutečný stav a využití. Dochází tak k tomu, že někteří 
vlastníci mění v případě zapojených porostů dřevin účelově způsob využití pozemků, aby 
tyto porosty mohli kácet bez povolení OOP. Ministerstvo vychází z informací od příslušných 
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orgánů státní správy (např. Úřadu městské části Praha – Kolovraty a ČIŽP), kdy hrozí kácení 
hodnotných porostů (nikoliv charakteru plantáže) bez povolení OOP. 

 

Dopady na životní prostředí 

Tato varianta má negativní dopady na životní prostředí v podobě kácení funkčně a esteticky 
hodnotných porostů dřevin na zemědělské půdě bez povolení OOP. 

 

b) Varianta 1 

Nahrazení možnosti kácet bez povolení OOP dřeviny pěstované na pozemcích vedených 
v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž (§ 3 písm. c) možností kácet 
bez povolení porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků s definovanými 
charakteristikami, čímž je eliminována možnost zneužití stávajícího znění, kdy způsob využití 
pozemku může být do katastru nemovitostí na žádost vlastníka zapsán, aniž by reflektoval 
jeho skutečný stav a využití, a následně pak mohou být bez povolení OOP káceny funkčně 
a esteticky hodnotné porosty dřevin, které nemají charakter plantáží.  
 
Dopady na životní prostředí 

Tato varianta bude mít pozitivní dopad na životní prostředí tím, že nebude možné 
bez povolení kácet funkčně a esteticky hodnotné porosty dřevin. 

 

3.3.5 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
1. Varianta 1 
2. Varianta 0 

Doporučujeme přijmout Variantu 1, neboť tím bude eliminována možnost zneužití stávajícího 
znění a zamezí se tak kácení funkčně a esteticky hodnotných porostů dřevin bez povolení 
OOP. 

 

3.4 Ovocné dřeviny v zastavěném území obce 

3.4.1 Popis cílového stavu 
Z možnosti kácet bez povolení OOP v zastavěném území obce na ostatních plochách 
se způsobem využití pozemku zeleň ovocné dřeviny plnící funkci veřejné zeleně.  
 

3.4.2 Identifikace dotčených subjektů 

• Subjekty, které kácí ovocné dřeviny v zastavěných územích obcí 

• Orgán ochrany přírody (OOP) povolující kácení dřevin 
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3.4.3 Návrh variant 

Varianta 0  

Ponechání současného stavu, kdy se povolení ke kácení dřevin nevyžaduje pro ovocné 
dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území obce evidované v katastru nemovitostí 
jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří a na ostatních plochách 
se způsobem využití pozemku zeleň. 

Varianta 1  

Povolení ke kácení dřevin se nevyžaduje pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích 
v zastavěném území obce evidované v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada 
a zastavěná plocha a nádvoří. Povolení ke kácení se však vyžaduje pro kácení dřevin 
v zastavěném území obce na ostatních plochách se způsobem využití pozemku zeleň. 

 

3.4.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

V současnosti se možnost kácet ovocné dřeviny bez povolení OOP vztahuje na případy, kdy 
tyto dřeviny rostou v zastavěném území obce na pozemcích evidovaných v katastru 
nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se 
způsobem využití pozemku zeleň. Ovšem v případě ostatních ploch se způsobem využití 
pozemku zeleň to může vést k situacím, kdy jsou bez povolení OOP káceny i ovocné 
dřeviny, které na těchto pozemcích v sídlech plní prioritně funkci veřejné zeleně. 

 

b) Varianta 1 
Dle varianty 1 bude vyloučena možnost kácet bez povolení OOP ovocné dřeviny rostoucí 
v sídlech na ostatních plochách se způsobem využití pozemku zeleň. Na těchto pozemcích 
mnohdy plní ovocné dřeviny, jako součást sídelní zeleně, důležité ekologické funkce, 
přičemž produkce ovoce není jejich hlavním posláním. Volný režim kácení ovocných dřevin 
bez povolení OOP se tak bude týkat pouze případů, kdy ovocné dřeviny plní především 
produkční funkce (na zahradách a zastavěných plochách a nádvořích), kde bude i nadále 
ponecháno na libovůli jejich vlastníků jak budou s těmito dřevinami nakládat a jak je 
obnovovat. 

 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

V souvislosti s touto změnou dojde k určitému navýšení administrativní zátěže OOP 
(obecních úřadů), kdy žadatelé budou muset nově žádat o povolení ke kácení ovocných 
dřevin rostoucích v zastavěném území obce na ostatních plochách se způsobem využití 
zeleň. Administrativní zátěž na straně OOP (obecních úřadů) na správní řízení k vydání 1 
povolení ke kácení dřevin je odhadována přibližně na 725 Kč (časová náročnost na vydání 1 
povolení je v průměru zhruba 2,5 hodiny včetně místního šetření správního orgánu a nákladů 
na něj). Lze však předpokládat, že celkové navýšení administrativní zátěže OOP bude 
zanedbatelné, neboť odhadujeme, že počty řízení o povolení ke kácení ovocných dřevin se 
budou pohybovat v řádu desítek (max. stovky) případů za rok v celé ČR. 
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V případě, že i na těchto pozemcích plní ovocné dřeviny převážně produkční funkci 
a vlastník hodlá přistoupit k obnově těchto dřevin z důvodu zachování této funkce, lze 
postupovat v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 ZOPK, a toto kácení pouze oznámit 15 dnů 
předem orgánu ochrany přírody. Tím lze mírné zvýšení administrativní zátěže žadatelů 
i OOP částečně eliminovat. 

 

Sociální dopady 

Administrativní zátěž na straně žadatelů o povolení ke kácení dřevin je odhadována na 125 - 
250 Kč/žádost (časová náročnost vyplnění žádosti je cca ½ - 1 hod, hodinové náklady 
250 Kč dle metodiky MPO) a dále je k nákladům třeba přičíst správní poplatek za místní 
šetření 500 Kč/hod. Náklady na jednu žádost tedy činí v jednoduchých případech 625 Kč, 
v případě složitějších žádostí mohou být náklady o něco vyšší, zhruba kolem 
1000 Kč/žádost. 

 

Dopady na životní prostředí 

Navržená změna bude mít pozitivní dopad na životní prostředí dané obce v podobě 
efektivnější ochrany dřevin rostoucích v zastavěném území obce na ostatních plochách se 
způsobem využití zeleň. Na těchto pozemcích mnohdy plní ovocné dřeviny jako součást 
sídelní zeleně důležité ekologické funkce, přičemž produkce ovoce není jejich hlavním 
posláním. Prioritně může jít např. o obce s rozvolněnou zástavbou v horských a podhorských 
oblastech nebo naopak o obce v oblastech s nízkou lesnatostí s intenzivním využíváním 
okolních zemědělských pozemků, kde dřeviny v sídlech často tvoří kostru ekologické stability 
krajiny. Rostoucí trend významu dřevin v obcích lze přitom dát do souvislosti i s průběhem 
klimatické změny, kdy roste význam dřevin z pohledu nezbytnosti adaptace na tyto změny. 

 

3.4.5 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

1. Varianta 1 

2. Varianta 0 

Doporučujeme přijmout Variantu 1, a to z důvodu zajištění ochrany ovocných dřevin 
rostoucích v zastavěném území obce na ostatních plochách se způsobem využití zeleň, 
plnících důležité ekologické funkce. 

 

3.5 Ochrana náhradní výsadby dřevin 

3.5.1 Popis cílového stavu 

Zajistit efektivnější ochranu dřevin, které byly vysazeny jako náhradní výsadba 
ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé kácením dřevin (dle § 9 odst. 1 zákona o ochraně 
přírody a krajiny) uložená v původním povolení ke kácení dřevin. 
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3.5.2 Identifikace dotčených subjektů 

• Subjekty, které chtějí kácet dřeviny vysazené jako náhradní výsadba 

• Orgán ochrany přírody (OOP) povolující kácení dřevin 

 

3.5.3 Návrh variant 

Varianta 0  

Dřeviny vysazené jako náhradní výsadba nespadají do kategorie dřevin, k jejichž kácení je 
potřeba povolení OOP. 

 

Varianta 1 

Kácení dřevin vysazených jako náhradní výsadba by bylo možné pouze s povolením OOP. 

 

3.5.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

V současnosti není potřeba povolení orgánu ochrany přírody mimo jiné ke kácení dřevin 
o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí a pro zapojené porosty 
dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2. 
Výjimka se vztahuje pouze na dřeviny, které jsou součástí významného krajinného prvku 
nebo stromořadí. Tato výjimka však neplatí pro dřeviny vysazené jako náhradní výsadba.  

Ukazuje se však, že v praxi dochází k případům, kdy vlastník pozemku po uplynutí doby, 
po kterou mu byla uložena následná péče o náhradní výsadbu (obvykle 5 let), dřeviny 
odstraní bez povolení, neboť tyto dřeviny spadají zpravidla do kategorie nevyžadující 
povolení ke kácení (jedná se o mladé stromy s obvodem kmene pod 80 cm). Kromě 
ekologické újmy tak dochází rovněž ke zmaření vynaložených nákladů na výsadbu a péči 
o náhradní výsadbu.  

 

b) Varianta 1 

Dle návrhu vyhlášky by se kácení dřevin, k němuž není třeba povolení, již nadále nemělo 
týkat dřevin vysazených jako náhradní výsadba. Navržená změna by měla přispět 
ke zlepšení efektivity kompenzace ekologické újmy vzniklé kácením dřevin pomocí uložení 
náhradní výsadby. 

Tímto ustanovením může dojít k mírnému navýšení administrativní zátěže orgánů ochrany 
přírody (obecních úřadů) z důvodu určitého navýšení počtu žádostí o povolení kácení dřevin, 
a zároveň žadatelů o kácení dřevin vysazených jako náhradní výsadba.  

 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Administrativní zátěž na straně orgánů ochrany přírody (obecních úřadů) na správní řízení 
k vydání 1 povolení ke kácení dřevin je odhadována přibližně na 725 Kč (časová náročnost 
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na vydání 1 povolení je v průměru zhruba 2,5 hodiny včetně místního šetření správního 
orgánu a nákladů na něj). Lze však předpokládat, že celkové navýšení administrativní zátěže 
orgánů ochrany přírody bude zanedbatelné, neboť počty řízení o povolení ke kácení dřevin 
(jako náhradních výsadeb) se budou pohybovat v řádu jednotek (max. desítek) za rok v celé 
ČR. 

 

Sociální dopady 

Administrativní zátěž na straně žadatelů o povolení ke kácení dřevin je odhadována na 125 - 
250 Kč/žádost (časová náročnost vyplnění žádosti je cca ½ - 1 hod, hodinové náklady 
250 Kč dle metodiky MPO) a dále je k nákladům třeba přičíst správní poplatek za místní 
šetření 500 Kč/hod. Náklady na jednu žádost tedy činí v jednoduchých případech 625 Kč, 
v případě složitějších žádostí mohou být náklady o něco vyšší, zhruba kolem 
1000 Kč/žádost. 

 

Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Bez dopadů. 

 

Dopady na životní prostředí 

Navržená změna bude mít pozitivní dopad na životní prostředí dané obce v podobě 
efektivnější ochrany dřevin, které byly vysazeny jako náhradní výsadba. Toto opatření by 
mělo zároveň přispět ke zlepšení efektivity kompenzace ekologické újmy vzniklé kácením 
dřevin pomocí uložení náhradní výsadby. 

 

3.5.5 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
1. Varianta 1 
2. Varianta 0 

Doporučujeme přijmout Variantu 1, neboť by měla přispět ke zlepšení efektivity kompenzace 
ekologické újmy vzniklé kácením dřevin pomocí uložení náhradní výsadby a následné 
ochrany vysazených dřevin. 

 

4 Souhrnné vyhodnocení nákladů a přínosů vyhlášky 
Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Vyhláška je nově doplněna o stanovení výjimky pro doložení vlastnického práva či 
nájemního nebo uživatelského vztahu k příslušným pozemkům včetně písemného souhlasu 
vlastníka pozemku s kácením, jako povinné náležitosti žádosti  o vydání závazného 
stanoviska ke kácení dřevin v souvislosti se stavebním záměrem, pro který je stanoven účel 
vyvlastnění jiným zákonem. Toto ustanovení by mělo znamenat urychlení staveb 
budovaných ve veřejném zájmu, jejichž zahájení nebude možné nadále blokovat ze strany 
vlastníků příslušných pozemků, a dojde tak k urychlení procesu vydání závazného 
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stanoviska, což následně ovlivní rychlost rozhodování stavebních úřadů. Dále dojde 
ke snížení administrativní zátěže OOP, které nebudou nuceny řešit neúplné žádosti o vydání 
závazného stanoviska. 

Zpřesněním definice zapojeného porostu by mělo dojít ke sjednocení a zkvalitnění výkonu 
státní správy a snížení administrativní zátěže OOP pří rozhodování o povolení kácení 
zapojených porostů dřevin, popř. při vydávání závazných stanovisek ke kácení zapojených 
porostů dřevin.  

Rozšířením možnosti kácet ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území 
obce na ostatních plochách se způsobem využití pozemku zeleň, a dále dřeviny, jejichž 
výsadba byla uložena ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin, pouze 
na povolení OOP dojde k mírnému navýšení administrativní zátěže OOP (obecních úřadů). 
Administrativní zátěž OOP na vydání 1 povolení ke kácení dřevin činí přibližně 725 Kč, 
přičemž dle odhadů by se počty řízení o povolení ke kácení ovocných dřevin na ostatních 
plochách se způsobem využití pozemku zeleň měly pohybovat v řádu desítek (max. stovka) 
případů a počty řízení o povolení ke kácení dřevin jako náhradních výsadeb by se měly 
pohybovat v řádu jednotek (max. desítek) za rok v celé ČR. 

Mírné zvýšení administrativní zátěže u kácení ovocných dřevin na ostatních plochách se 
způsobem využití pozemku zeleň může být zčásti eliminováno, pokud vlastník pouze 
obnovuje tyto dřevin z důvodu zachování produkční funkce, čímž může být toto kácení pouze 
oznámeno OOP 15 dnů předem (v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 ZOPK). 

 

Dopady na podnikatelské prostředí 

Stanovení výjimky pro doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu 
k příslušným pozemkům včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, jako 
povinné náležitosti žádosti o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin v souvislosti se 
záměrem, pro který je stanoven účel vyvlastnění jiným zákonem, by mělo znamenat 
urychlení staveb budovaných ve veřejném zájmu, což následně ušetří finance investorům 
staveb. 

 

Sociální dopady 

Přesnější specifikací zapojeného porostu by mělo dojít k mírnému snížení administrativní 
zátěže vlastníků pozemků, a to z důvodu zjednodušení podávání žádostí o kácení. 

Naopak rozšířením možnosti kácet ovocné dřeviny rostoucí v zastavěném území obce 
na ostatních plochách se způsobem využití pozemku zeleň, a dále dřeviny, jejichž výsadba 
byla uložena ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin (náhradní výsadby), 
pouze na povolení OOP dojde k mírnému navýšení administrativní zátěže žadatelů, která je 
odhadována na 625 - 1000 Kč/žádost (včetně správního poplatku za místní šetření). 
U kácení ovocných dřevin na ostatních plochách se způsobem využití pozemku zeleň 
z důvodu zachování produkční funkce může vlastník kácení dřevin pouze oznámit OOP 15 
dnů předem (v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 ZOPK). 
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Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) 

Bez dopadů. 

 

Dopady na životní prostředí 

Vyhláška bude mít pozitivní dopad na životní prostředí v podobě zabránění kácet bez 
povolení OOP hodnotné porosty dřevin na zemědělské půdě se způsobem využití plantáž 
dřevin, které přitom nemají charakter plantáží.  

Dále bude mít vyhláška pozitivní dopad na životní prostředí dané obce v podobě efektivnější 
ochrany dřevin, které byly vysazeny jako náhradní výsadba (s cílem přispět ke zlepšení 
efektivity kompenzace ekologické újmy vzniklé kácením dřevin pomocí uložení náhradní 
výsadby) a dřevin rostoucích v zastavěném území obce na ostatních plochách se způsobem 
využití zeleň, neboť na těchto pozemcích mnohdy plní ovocné dřeviny jako součást sídelní 
zeleně důležité ekologické funkce (zejména v obcích s rozvolněnou zástavbou v horských 
a podhorských oblastech nebo v oblastech s nízkou lesnatostí s intenzivním využíváním 
okolních zemědělských pozemků, kde dřeviny v sídlech často tvoří kostru ekologické stability 
krajiny). Rostoucí trend významu dřevin v obcích lze přitom dát do souvislosti i s průběhem 
klimatické změny, kdy roste význam dřevin z pohledu nezbytnosti adaptace na tyto změny. 

 
Tabulka 1: Přínosy a náklady vyhlášky v porovnání se současným stavem  

Varianta Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení 

Varianta 0 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

  

Blokace staveb z důvodu 
potřeby doložit některé 
povinné náležitosti žádosti 
o vydání závazného 
stanoviska i pro případy 
kácení dřevin v souvislosti 
se stavebním záměrem, 
pro který je stanoven účel 
vyvlastnění jiným zákonem 

**** 

  

OOP - nejasná definice 
zapojeného porostu - 
problémy při vydávání 
povolení kácení i vydávání 
závazných stanovisek ke 
kácení - zvýšená AZ 

* 

  

Horší kontrolovatelnost 
kácení ovocných dřevin 
z důvodu složité definice 
(vazby na druhy pozemku 
v katastru nemovitostí) 

* 

Podnikatelské prostředí 

  

Blokace staveb z důvodu 
potřeby doložit některé 
povinné náležitosti žádosti 
o vydání závazného 
stanoviska ke kácení 

**** 
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dřevin i v případě 
stavebního záměru, pro 
který je stanoven účel 
vyvlastnění jiným zákonem 

Sociální dopady 

  

Žadatelé o kácení dřevin 
řeší definiční problémy při 
posuzování zapojeného 
porostu dřevin, což 
způsobuje jejich zvýšenou 
AZ 

* 

  

Zmaření vynaložených 
nákladů na výsadbu a péči 
o náhradní výsadbu, která 
byla uložena ke 
kompenzaci ekologické 
újmy 

*** 

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

 -  - - - 

Životní prostředí 

   

Obcházení ZOPK - 
svévolné kácení 
hodnotných porostů dřevin 
na ZPF se způsobem 
využití pozemku plantáž 
dřevin, které však 
charakteru plantáže 
neodpovídají, bez povolení 
OOP 

*** 

   

Možnost bez povolení 
OOP kácet dřeviny jako 
náhradní výsadba, jejichž 
výsadba byla uložena ke 
kompenzaci ekologické 
újmy 

*** 

   

Možnost bez povolení 
OOP kácet ovocné dřeviny 
rostoucí v zastavěném 
území obce na ostatních 
plochách se způsobem 
využití zeleň, plnící 
důležité ekologické funkce 

*** 

Varianta 1 

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Stanovení výjimky pro 
doložení některých 
náležitostí žádosti o vydání 
závazného stanoviska ke 
kácení dřevin v souvislosti se 
stavebním záměrem, pro 
který je stanoven účel 
vyvlastnění jiným zákonem  

**** 

Administrativní zátěž OOP 
na vydání povolení ke 
kácení ovocných dřevin 
rostoucích v zastavěném 
území obce na ostatních 
plochách se způsobem 
využití zeleň 

725 Kč/ 
žádost 

 
desítky 

případů/rok 

OOP - snížení AZ u povolení 
kácení i vydávání závazných 
stanovisek ke kácení 

* 
Administrativní zátěž OOP 
na vydání povolení ke 
kácení dřevin jako 

725 Kč/ 
žádost 
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zapojeného porostu 
z důvodu změny definice  

náhradní výsadby jednotky 
případů/rok 

Kontrolní orgány - 
Zjednodušení kontrol kácení 
ovocných dřevin 
v zastavěném území obce 

*   

Podnikatelské prostředí 

Investoři staveb ve veřejném 
zájmu - urychlení staveb a 
úspora finančních prostředků 
z důvodu stanovení výjimky 
pro doložení některých 
náležitostí žádosti o vydání 
závazného stanoviska ke 
kácení dřevin v souvislosti se 
stavebním záměrem, pro 
který je stanoven účel 
vyvlastnění jiným zákonem  

****   

Sociální dopady 

Snížení AZ u žadatelů o 
povolení kácení i vydávání 
závazných stanovisek ke 
kácení zapojeného porostu 
z důvodu změny definice  

* 

Žádost o povolení ke 
kácení dřevin jako 
náhradní výsadby, jejichž 
výsadba byla uložena ke 
kompenzaci ekologické 
újmy  

625-1000 
Kč/žádost 

  

Žádost o povolení ke 
kácení ovocných dřevin 
rostoucích v zastavěném 
území obce na ostatních 
plochách se způsobem 
využití zeleň, plnící 
důležité ekologické funkce 

625-1000 
Kč/žádost 

Územní samosprávné celky (obce, kraje) 

- -  -  - 

Životní prostředí 

Zabránění kácení dřevin 
vydávaných za plantáže bez 
povolení OOP 

***   

Zabránění svévolnému 
kácení dřevin jako náhradní 
výsadby a ovocných dřevin 
rostoucích v zastavěném 
území obce na ostatních 
plochách se způsobem 
využití zeleň, plnící důležité 
ekologické funkce (kácení 
jen s povolením OOP) 

***   

Zlepšení efektivity 
kompenzace ekologické újmy 
vzniklé kácením dřevin 
pomocí uložení náhradní 
výsadby 

***   

 - bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké 
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U některých identifikovaných dopadů není možné kvantifikovat jejich konkrétní výši z důvodu 
nedostupnosti relevantních dat anebo nemožnosti odhadnout a vyčíslit budoucí chování 
dotčených subjektů. V takové situaci Závěrečná zpráva RIA tyto dopady vyhodnocuje 
kvalitativně formou slovního popisu a odstupňování předpokládané a konzultované míry 
dopadu pomocí ordinální škály, která je pouze zjednodušeným souhrnem celého hodnocení 
dopadů regulace RIA. Symboly označují předpokládanou míru dopadu navrhované změny, 
která byla v procesu konzultací vyhodnocena v míře od velmi nízkého očekávaného dopadu (*) 
po velmi vysoký (*****). 

5 Implementace doporučené varianty a vynucování 
Návrh vychází ze zkušeností MŽP a ze současné aplikační praxe této vyhlášky. 
Za implementaci vyhlášky je odpovědné MŽP. Odpovědnými orgány státní správy ochrany 
přírody jsou obecní úřady, odvolacími orgány jsou krajské úřady a kontrolním orgánem je 
ČIŽP. 

6 Přezkum účinnosti regulace 
Vzhledem k tomu, že jde ve většině případů o změny legislativně technického charakteru 
s  minimálními dopady na dotčené subjekty, se MŽP nedomnívá, že je důvodné stanovovat 
konkrétní datum a indikátory pro provedení přezkumu účinnosti předmětné legislativní 
změny. Přezkum účinnosti bude probíhat ze strany MŽP průběžně na základě konkrétní 
zpětné vazby a podnětů ze strany OOP povolující kácení dřevin. 

7 Konzultace a zdroje dat 
Návrh vyhlášky byl konzultován  s následující subjekty: KÚ Vysočina, ČIŽP 

8 Seznam použitých zkratek 
AZ Administrativní zátěž 

ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

OOP Orgán ochrany přírody 

ZOPK Zákon o ochraně přírody a krajiny 

ZPF Zemědělský půdní fond 
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9 Kontakt na zpracovatele RIA 

Ing. Eva Dvořáková, Ph.D. 
Odbor ekonomiky životního prostředí 
Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 65, Praha 10, 100 10 
email: eva.dvorakova@mzp.cz 
tel: +420 267 122 902 
 
Ing. Tomáš Staněk, CSc. 
Odbor obecné ochrany přírody a krajiny 
Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 65, Praha 10, 100 10 
email: tomas.stanek@mzp.cz 
tel.:+ 420 267 122 042 
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