
1 
 

VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 18. 
ledna 2019, s termínem dodání stanovisek do 8. února 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo financí 
 

Bez připomínek  

Ministerstvo dopravy  
 
 

Zásadní připomínky: 
1. K § 1 písm. a): 

Žádáme o ponechání původního znění textu. 
Současné znění je v praxi dostačující a jasné. Dle 
návrhu není myslitelné slučovat podrostové dřeviny 
se stromy, např. vysokokmenné stromy (javor, lípa) 
s podrostovou dřevinou (plazivé dřeviny břečťan, 
skalník), k čemuž by při navrhované změně došlo. 
Jestliže některá z dřevin v souboru porostu 
přesahuje uvedené rozměry, posuzuje se vždy jako 
jednotlivá dřevina (požadujeme pnechat původní 
znění „v souboru“). Toto ustanovení fakticky popírá 
možnost realizovat výchovné zásahy v porostech, 
kde se vyskytují stromy obvodem kmene přesahující 
80 cm (takové kácení už nelze realizovat v režimu 
oznámení, ale je nutné povolování). To neodpovídá 
požadavkům na elementární výchovu porostů, 
neúměrně to komplikuje administrativní zajištění 

 
Vysvětleno 
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 orgánům ochrany přírody, tak i 
žadatelům o kácení. 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.  

Pojem „soubor dřevin“ je přitom nahrazen pojmem „porost 
dřevin“ (nezaměňovat s pojmem „zapojený porost dřevin“, 
který tvoří pouze jeden z typů porostu dřevin), který je 
definován v příslušné metodické instrukci MŽP a pracuje 
s ním mj. ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. ve 
vztahu k provádění výchovných probírek. Navrhovaná 
změna právní úpravy rozhodně nepopírá možnost realizovat 
výchovné zásahy v porostech v režimu oznámení, tj. i 
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akcí a prakticky je to neproveditelné (mapování 
nadměrečných stromů v porostech při probírkách, 
které jsou často nepřístupné). 
 
In eventum požadujeme, aby byl v § 1 písm. a) na 
konci věty doplněn text tohoto znění:  
„za zapojený porost dřevin se nepovažuje zapojený 
porost dřevin ve stáří do jednoho roku“.  
Důvodem je snížit administrativní náročnost procesu 
žádostí/oznámení v případě porostů dřevin do 1 
roku stáří. Nejčastěji se jedná o pařezovou 
výmladnost invazních a rychle rostoucích druhů 
dřevin (pajasan žlaznatý, trnovník akát apod.), které 
v nižším věku 1 roku nemají ani charakter dřeviny. 

 

v zapojeném porostu je nadále možné výchovné probírky na 
základě oznámení provádět. 

 
 

 2. K § 3 písm. b):  
Požadujeme na konec tohoto písmene doplnit text 
tohoto znění:  
„do této plochy se nezapočítává zapojený porost 
invazních dřevin“.  
Důvodem tohoto požadavku je administrativní 
usnadnění potlačování invazních druhů, které 
představují významnou a rychle narůstající hrozbu 
pro původní biologickou rozmanitost v Evropě. 
Evropská unie v současnosti vynakládá na boj proti 
invazním druhům a na odstraňování jimi 
způsobených škod nejméně 12 miliard eur ročně. 
Nedávno Evropská unie předložila návrhy 
celoevropské strategie pro řešení problematiky 
invazních druhů. Seznam invazních dřevin by 
upřesnilo Ministerstvo životního prostředí například 
metodickým pokynem. 

 
Vysvětleno 
Problematika invazních druhů bude v návaznosti na 
evropská nařízení komplexně řešena připravovanou novelou 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (na 
invazní druhy dřevin se vůbec nebude vztahovat ochrana 
poskytovaná zákonem dřevinám rostoucím mimo les). 
Termín předložení vládě podle Plánu legislativních prací 
vlády na rok 2019 je červen 2019. 
 
Nadto jde připomínka nad rámec novely (toto ustanovení 
není předkládaným návrhem vyhlášky novelizováno). 
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 3. K § 3:  

Požadujeme doplnit písmeno e), včetně poznámky 
pod čarou, tohoto znění: 
„e) pro silniční vegetaci7) vždy po ukončení náhradní 
výsadby a následné pěstební péče, a dále pro 
vegetaci bezprostředně ohrožující pozemní 
komunikaci či provoz na pozemní komunikaci. 
7) § 15 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů“. 
Silniční vegetace je příslušenstvím pozemní 
komunikace. Nelze k této vegetaci přistupovat 
stejně jako k vegetaci, která je součástí 
významného krajinného prvku (případně dalších), 
neboť u pozemních komunikací musí být prioritou 
zachování maximální bezpečnosti pro všechny 
účastníky silničního provozu. Proto požadujeme 
umožnit kácení silniční vegetace bezprostředně 
ohrožující pozemní komunikaci či provoz na 
pozemní komunikaci bez povolení.  
 

 
Vysvětleno 
Toto není charakteristika dřevin, pro kterou by se na jejich 
kácení neměla vztahovat povinnost obstarat si povolení 
orgánu ochrany přírody (nejde o charakteristiku vypovídající 
o ekologických parametrech dřevin). Navržená úprava se 
snaží nepřípustně (podzákonným předpisem) negovat 
zákonný režim podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. Ke 
kácení dřevin na silničních pozemcích je třeba jednoznačně 
povolení orgánu ochrany přírody. 
 
Situace, kdy silniční vegetace bezprostředně ohrožuje 
pozemní komunikaci nebo provoz na ni, je řešitelná podle § 
8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. Silniční vegetaci lze rovněž 
kácet v rámci pěstebních zásahů a ze zdravotních důvodů (§ 
8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.), a to na základě oznámení 
orgánu ochrany 15 dní před provedením kácení. V 
upraveném metodickém pokynu k povolování kácení dřevin 
(dosud platný metodický pokyn zveřejněný ve Věstníku MŽP 
č. 11/2017) bude upřesněno, co se rozumí pěstebními a 
zdravotními důvody v případech kácení silniční zeleně. Tím 
bude v maximální množné míře usnadněna praxe pro 
správce pozemních komunikací. 
 
 

 4. K § 4 odst. 2 písm. b): 
Navrhujeme v návaznosti na § 5 zák. č. 266/1994 
Sb., o dráhách („stavba dráhy není součástí 
pozemku“) na konec písmene b) doplnit text tohoto 
znění:  
„a kácení dřevin na stavbě dráhy“.  
Vlastníkem dřevin na stavbě dráhy je vlastník 
stavby dráhy, kterým je v případě většiny úseků 
celostátních a regionálních drah Správa železniční 

 
Akceptováno 
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dopravní cesty, státní organizace. Tuto úpravu 
navrhujeme s ohledem na nejednotnost stávající 
aplikační praxe. 

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 
 
 
 

V části materiálu II, Návrhu vyhlášky, v Čl. I bodě 10 
doporučujeme slova „slova „toků4) a“ se nahrazují 
slovem „toků4),“ nahradit slovy „za slovy „vodních 
toků4)“ se slovo „a“ zrušuje“ – viz čl. 56 odst. 4 písm. g) 
Legislativních pravidel vlády. 
 

Akceptováno 

 V části materiálu V, v nadpisu ÚPLNÉ ZNĚNÍ 
doporučujeme slova „ÚPLNÉ ZNĚNÍ“ nahradit slovy 
„PLATNÉ ZNĚNÍ“, aby byl text v souladu s 
Legislativními pravidly vlády – viz čl. 10 odst. 5 
Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

Bez připomínek  

Ministerstvo vnitra 
 
 

Bez připomínek  

Ministerstvo zemědělství 
 

Bez připomínek  

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

Bez připomínek  

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

Bez připomínek  

Ministerstvo kultury 
Bez připomínek 

 

Ministerstvo zdravotnictví 
Bez připomínek 

 

Ministerstvo obrany 
Bez připomínek 
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Ministerstvo zahraničních 
věcí Bez připomínek 

 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí Bez připomínek 

 

Úřad vlády – vedoucí 
Úřadu vlády Bez připomínek 

 

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

Bez připomínek  

Český báňský úřad Bez připomínek  
Svaz měst a obcí ČR   
Moravskoslezský kraj Bez připomínek  
Plzeňský kraj Bez připomínek  
Pardubický kraj  
 
 

V § 3 vyhlášky navrhujeme doplnit písmeno e), ve 
znění: 
„e) pro dřeviny rostoucí v maloplošném zvláště 
chráněném území (národní přírodní rezervaci, národní 
přírodní památce, přírodní rezervaci, přírodní památce) 
a jeho ochranném pásmu, jejichž odstranění je 
prováděno v rámci péče o zvláště chráněné území 
prováděné v souladu se schváleným plánem péče.“ 
 
Odůvodnění: 
Dle § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění, zajištují kraje 
(prostřednictvím krajských úřadů) péči o zvláště 
chráněná území (ZCHÚ) – zejména realizují řadu 
činností pro zachování či zlepšení podmínek pro výskyt 
předmětů ochrany. Realizovat takováto opatření (a 
tedy plnit zákonem stanovenou povinnost) však bývá 
často velmi složité; často je jejich realizace 
znemožněna zněním § 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 
189/2013 Sb. (která má být nyní novelizována), tzn., že 
ke kácení stromů či odstraňování zapojených porostů 

 
Vysvětleno 
 
Toto není charakteristika dřevin, pro kterou by se na jejich 
kácení neměla vztahovat povinnost obstarat si povolení 
orgánu ochrany přírody. Charakteristika má vypovídat o 
ekologických parametrech dřevin, nikoliv pouze určovat 
jejich umístění. 
 
Problematika oprávnění (pracovníků) orgánů ochrany 
přírody ve vztahu k činnostem konaným ve prospěch 
ochrany přírody bude komplexně řešena připravovanou 
novelou zákona č. 114/1992 Sb. týkající se invazních druhů 
(„Ochrana podle § 5a odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 2 a 3, § 16 
až 16d, § 26, 29, 34, § 35 odst. 2, § 36 odst. 2, § 37 odst. 2 
a 3, § 44 odst. 2, § 46 odst. 2, § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 a 2 
se nevztahuje na činnosti prováděné pracovníky orgánů 
ochrany přírody v zájmu ochrany přírody v rámci opatření na 
zachování nebo zlepšení stavu předmětů ochrany ve zvláště 
chráněných územích …“). 
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dřevin (nejčastější managementová činnost v ZCHÚ) je 
nutné doložení vlastnického práva či nájemního nebo 
uživatelského vztahu žadatele  k příslušným 
pozemkům nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, 
včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku 
s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku. 
V případě, že bude žadatelem  orgán ochrany přírody, 
se jedná o de facto nemožnou věc: není vlastníkem 
pozemků, nemá je ani v užívání či nájmu… Získat 
souhlas majitele pozemku je často obtížné až 
nemožné, majitelé pozemkou mohou pocházet z celé 
republiky či zahraničí – sehnání pasivního souhlasu je 
teoreticky možné, na podpisu písemného souhlasu 
nemají vlastníci obvykle zájem. Obdobně pak nastává 
rozporuplná situace, kdy orgán ochrany přírody sežene 
souhlas majitele pozemku a sám de facto o své žádosti 
rozhoduje ve správním řízení. Předložený návrh 
neznamená zásah do vlastnického práva – viz § 68 
citovaného zákona.  
Orgán ochrany přírody může v souladu s § 2 
(novelizované) vyhlášky dřeviny poškozovat či ničit (za 
předpokladu splnění dalších podmínek: péče o zvláště 
chráněný druh, v souladu s plánem péče o ZCHÚ 
apod.), avšak nesmí (bez povolení ke kácení) 
realizovat jejich přímé odstranění.  Tuto situaci 
považujeme za nežádoucí – orgán ochrany přírody je 
(v případě, že odstranění dřevin je předmětem péče o 
ZCHÚ) nucen buď vést správní řízení sám se sebou 
(kdy vzhledem ke generálním žádostem spolků a jejich 
hlášení se do řízení  dochází k neúměrnému 
prodlužování řízení a oddalování potřebných zásahů), 
anebo činit kroky k poškozování či ničení dřevin, a to i 
v případech, kdy je lepší, jednodušší a rychlejší provést 
přímé odstranění dřevin. 
Tato připomínka je zásadní 

Olomoucký kraj Bez připomínek  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB9UH4MIR)



Stránka 7 (celkem 14) 

Zlínský kraj Bez připomínek  
Ústecký kraj Bez připomínek  
Jihomoravský kraj 
 
 

Zásadní připomínky: 
 
K bodu 10. - § 4 odst. 2 písm. b)  

- navrhujeme připsat dovětek „a při 
odstraňování dřevin za účelem zajištění 
provozuschopnosti železniční dráhy nebo 
zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy  
na této dráze.“ 

 
Odůvodnění: 
Výše uvedené dokončení věty zákonného ustanovení 
bude korespondovat s § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 
Sb., v platném znění. 
 

 
 Vysvětleno 
 
Právní režim odstraňování dřevin za účelem zajištění 
provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a 
bezpečné drážní dopravy není analogický k ostatním 
oznamovacím režimům uvedeným ve stávajícím znění § 4 
odst. 2 písm. b) vyhlášky (údržba břehových porostů 
prováděná při správě vodních toků, odstraňování dřevin 
v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské 
soustavy prováděné při provozování těchto soustav a nově i 
v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie 
prováděné při provozování těchto zařízení).  
 
Například z energetického zákona jednoznačně vyplývá 
oprávnění „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“.  
 
Naproti tomu drážní zákon č. 266/1994 Sb. „pouze“ ukládá 
vlastníkům nemovité věci v sousedství dráhy povinnost 
strpět, aby na jejich pozemcích byla provedena nezbytná 
opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamenů, lavin a 
stromů nebo jejich částí, vznikne-li toto nebezpečí výstavbou 
nebo provozem dráhy nebo přírodními vlivy; vznikne-li toto 
nebezpečí z jednání těchto vlastníků, jsou povinni učinit 
nezbytná opatření na svůj náklad. O rozsahu a způsobu 
provedení nezbytných opatření a o tom, kdo je provede, 
rozhodne drážní správní úřad. 
 
Dřeviny, jejichž kácení je požadováno, se v případě 
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železničních drah mohou vyskytnout i mimo ochranné 
pásmo dráhy (v závislosti na terénních podmínkách i řádově 
ve stovkách metrů od kolejí), což značně zasahuje do 
vlastnických práv majitelů okolních pozemků. Navíc je 
odlišnost dána i postavením drážního úřadu, vydávajícího 
závazné stanovisko k případnému pozastavení, omezení 
nebo zákazu kácení orgánem ochrany přírody podle § 8 
odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb..  

Středočeský kraj   
Královéhradecký kraj Bez připomínek  
Jihočeský kraj Bez připomínek  
Liberecký kraj   
Karlovarský kraj Bez připomínek  
Magistrát hlavního města 
Prahy 

Bez připomínek  

Hospodářská komora 
 
 

1. Připomínka k § 3 
Doplnění textu ustanovení o „náhradní výsadbu“ 
považujeme v praxi za neproveditelné a požadujeme 
úpravu reflektující níže uvedené odůvodnění. 
Odůvodnění: 
Za nedovolené kácení je obvykle trestán ten, kdo ho 
fakticky provedl, nikoliv ten, kdo ho uložil vykonat. 
Zhotovitelé zakázky mají ovšem velmi omezené 
možnosti pro ověření si, zda se nejedná o náhradní 
výsadbu. Současná běžná praxe (zvláště v malých 
obcích) umožňuje náhradní výsadbu i na soukromých 
pozemcích, a to i v podobě keřů. Uznávání keřů za 
náhradní výsadbu je běžná praxe, se kterou počítá i 
metodika oceňování AOPK. Předkladatel počítá s tím, 
že bude nějakým způsobem náhradní výsadba 
evidována, aby si zhotovitelé toto mohli ověřit? A po 
jak dlouhou dobu je náhradní výsadba náhradní 
výsadbou (bude nutností po 20 ti letech žádat o 
povolení na pokácení 3 kusů keřů na zahradě, pokud 

 
Vysvětleno 
Dřeviny, které jsou předmětem náhradní výsadby, jsou 
jednoznačně identifikovány v povolení/závazném stanovisku 
ke kácení, v němž je zároveň ukládána náhradní výsadba. 
 
Účelem navržené změny je zamezit kácení dřevin, které jsou 
vysazeny (často z veřejných prostředků) a po uplynutí 
povinné pětileté péče následně (jako podlimitní, tj. bez 
povolení) pokáceny. 
 
V případě náhradních výsadeb uložených na pozemcích, 
které nejsou ve vlastnictví žadatele o kácení, tak může být 
učiněno jen s předchozím souhlasem vlastníka těchto 
pozemků (§ 9 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.). Všichni 
vlastníci pozemků (žadatelé o kácení, na jejichž pozemcích 
je náhradní výsadba uložena i vlastníci, kteří dávají 
s náhradní výsadbou souhlas) by tak měli mít přehled o 
náhradních výsadbách uložených na jejich pozemcích. 
Vzhledem ke skutečnosti, že ke kácení dřevin by obecně 
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to původně byla náhradní výsadba)? 
 

nemělo docházet bez souhlasu jejich vlastníků, a to ani 
v případě realizace zmiňovaných zakázek, lze ochranu 
náhradních výsadeb zajistit. V případě, že dodavatelská 
firma kácí dřeviny bez souhlasu vlastníka příslušného 
pozemku, je její případný postih za pokácení náhradních 
výsadeb plně namístě. 
 
 
 
 
 
 

 2. Připomínka k § 4 odst. 1 písm. b) 
Požadujeme upravit text daného ustanovení 
následovně: 
„b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo 
uživatelského vztahu žadatele k příslušným 
pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, 
včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku 
s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,; to 
neplatí v případě kácení v souvislosti s výjimkou 
kácení v souvislosti se záměrem, pro který je jiným 
právním předpisem stanoven účel vyvlastnění,“. 
Odůvodnění: 
Souhlasíme s cílem úpravy, jak je rovněž formulovaná 
v důvodové zprávě, ale máme pochybnosti nad 
konkrétním legislativně technickým uchopením úpravy. 
Obáváme se možného výkladu, že by u záměrů, pro 
které lze práva vyvlastnit, nemusel být dokládán 
souhlas s kácením, ale předmětné ustanovení by mohl 
příslušný orgán vykládat tak, že je třeba nadále 
dokládat vlastnické právo (nájemní či uživatelský 
vztah) k pozemkům. Námi navrhované oddělení 
středníkem a úprava textace by mohla lépe odpovídat 
cílům úpravy, nad kterými není dle našeho názoru 

Akceptováno 
 
Ustanovení upraveno následovně:  
 
b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo 
uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, 
nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného 
souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem 
vlastník pozemku; to neplatí pro žádost o povolení kácení 
dřevin nebo o závazné stanovisko ke kácení dřevin v 
souvislosti se záměrem, pro který je jiným právním 
předpisem stanoven účel vyvlastnění, 
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rozpor. Jsme připraveni konkrétní znění úpravy 
diskutovat. 
 

Sdružení místních 
samospráv 
 
 

Připomínky č. 1 k bodu 5 (§ 3) 
Dle důvodové zprávy k přiloženému návrhu novely 
vyhlášky má tento novelizační bod zajistit ochranu cíle 
realizované náhradní výsadby, kdy ke zmaření jejího 
cíle může dojít po skončení doby následné péče po 
výstavbě v případě, že náhradní výsadba nedosahuje 
parametrů podmínek pro uplatnění povinnosti požádat 
o povolení ke kácení a vlastník pozemku tuto dřevinu 
odstraní, viz důvodová zpráva. S tímto argumentem 
souhlasíme, nicméně předložená úprava pouze 
přinese administrativní zátěž pro obce, které náhradní 
výsadbu v rámci povolení předchozího kácení 
stanovily. V praxi bude složité určit, zda se jedná o 
konkrétního jedince dřeviny vysazeného v rámci 
náhradní výsadby či nikoliv. Dále obce budou muset 
evidovat takto každou dřevinu vysazenou v rámci 
náhradní výsadby. Z výše uvedených důvodů 
navrhujeme naopak ponechat volnost obci, jakožto 
vydavateli povolení ke kácení, aby v samotném 
povolení stanovila dostatečně dlouhou dobu následné 
péče náhradní výsadby, která dle § 9 odst. 1 zákona č. 
114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, může být 
nyní maximálně 5 let. Navrhujeme vypuštění 
novelizačního bodu č. 5 a naopak iniciovat změnu 
maximální doby následné péče náhradní výsadby v 
§ 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody. 
 

Tato připomínka je zásadní 
 

 
Neakceptováno - ROZPOR 
Dřeviny, které jsou předmětem náhradní výsadby, jsou 
jednoznačně identifikovány v povolení/závazném stanovisku 
ke kácení, v němž je zároveň ukládána náhradní výsadba. 
 
Účelem navržené změny je zamezit kácení dřevin, které jsou 
vysazeny (často z veřejných prostředků) a po uplynutí 
povinné pětileté péče následně (jako podlimitní, tj. bez 
povolení) pokáceny. 
 
V případě náhradních výsadeb uložených na pozemcích, 
které nejsou ve vlastnictví žadatele o kácení, může tak být 
učiněno jen s předchozím souhlasem vlastníka těchto 
pozemků (§ 9 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.). Všichni 
vlastníci pozemků (žadatelé o kácení, na jejichž pozemcích 
je náhradní výsadba uložena i vlastníci, kteří dávají 
s náhradní výsadbou souhlas) by tak měli mít přehled o 
náhradních výsadbách uložených na jejich pozemcích. 
Vzhledem ke skutečnosti, že ke kácení dřevin by obecně 
nemělo docházet bez souhlasu jejich vlastníků, a to ani 
v případě realizace zmiňovaných zakázek, lze ochranu 
náhradních výsadeb zajistit. V případě, že dodavatelská 
firma kácí dřeviny bez souhlasu vlastníka příslušného 
pozemku, je její případný postih za pokácení náhradních 
výsadeb plně namístě. 
 
Následná péče o dřeviny může být v souladu s § 9 odst. 1 
zákona č. 114/1992 Sb. uložena po nezbytně nutnou dobu 
s cílem vytvoření optimálních podmínek pro růst dřevin a 
zdárný vývoj vysazených jedinců.  Následná péče by však 
neměla být zaměňována s běžnou povinností vlastníka 
pečovat o dřeviny (jejich ošetřování a údržbu) po celou dobu 
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jejich existence, vyplývající z § 7 odst. 2 ZOPK. 
 

 Připomínka č. 2 k bodu 6 (§ 3 písm. d)) 
 
Z důvodu častého výskytu ovocných stromů také na 
jiných plochách v zastavěném území navrhujeme 
ponechání slov „ostatní plocha“. V obci se mohou 
vyskytnout i různé manipulační a nedefinované plochy 
v příloze k vyhlášce č. 357/2013 Sb., kde naopak 
z důvodu údržby může být žádoucí tyto stromy kácet a 
žádost o povolení kácení naopak administrativně zatíží 
obecní úřady a vlastníky pozemků. 
 
 Tato připomínka je zásadní 
 

 
Neakceptováno - ROZPOR 
Jak je podrobně uvedeno v odůvodnění, právě na 
pozemcích druhu „ostatní plocha“ se vyskytují ovocné 
dřeviny s vysokou ekologickou hodnotou, jejichž kácení je 
nezbytné podřídit povolovacímu režimu (viz např. území NP 
Podyjí nebo KRNAPu). 

Národní úřad pro 
kybernetickou 
bezpečnost 

Bez připomínek  

Český statistický úřad Bez připomínek  
Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

Bez připomínek  

Český úřad zeměměřický 
a katastrální 

Bez připomínek  

Akademie věd ČR Bez připomínek  
Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

Bez připomínek  

Českomoravská 
konfederace odborových 
svazů 

Bez připomínek  

Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Bez připomínek  

Úřad průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek  

Úřad pro přístup 
k dopravní infrastruktuře 
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Bezpečnostní informační 
služba 

Bez připomínek  

Česká komora 
autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve 
výstavbě  

Bez připomínek  

Nejvyšší kontrolní úřad Bez připomínek  
Konfederace umění a 
kultury 

Bez připomínek  

Česká stomatologická 
komora 

Bez připomínek  

Český telekomunikační 
úřad 

Bez připomínek  

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek  

Národní bezpečnostní 
úřad 

Bez připomínek  

Nejvyšší soud Bez připomínek  
Technologická agentura 
ČR 

Bez připomínek  

Nejvyšší státní 
zastupitelství 

Bez připomínek  

Asociace malých a 
středních podniků a 
živnostníků 

Bez připomínek  

Arnika 1. K návrhu vyhlášky – nov. bod 5 
 
V § 3 úvodní části ustanovení se za slova „[§ 3 odst. 1 
písm. b) zákona]“ vkládají slova „, náhradní výsadby (§ 
9 odst. 1 zákona)“. 

 
Požadujeme, aby byla navrhovaná změna  
akceptována.   
 
Odůvodnění:  
Navrhovaná změna je zásadní pro zajištění ochrany  

Vzato na vědomí 
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dřevin, které byly vysazeny jako náhradní výsadba ke 
kompenzaci ekologické újmy vzniklé kácením dřevin (§ 
9 odst. 1 zákona). 
V současnosti nejsou nové stromy vysazené v režimu „ 
náhradní výsadba“ nijak legislativně chráněny. Mohou 
být vykáceny, aniž by proběhlo správní řízení o 
povolení kácení (podle §8, odst. 1 zákona). 
Navrhovaná změna umožní ochranu stromů 
vysazených v režimu náhradní výsadby a ohrožených 
z důvodu „nových“ stavebních záměrů (např. 
rekonstrukce silnic, výstavba parkovišť a komerčních 
objektů).  
 

 2. K návrhu vyhlášky – nov. bod 6.    
V § 3 písmena c) a d) včetně poznámky pod čarou č. 6 
znějí: 
„c) pro porosty energetických dřevin nebo vánočních 
stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných pro 
dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo 
dřevní hmoty a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 
10 let, 
  
d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích 
v zastavěném území6) evidovaných v katastru 
nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo 
zastavěná plocha a nádvoří.“. 
---------------------- 
6) § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
  
 V § 3 písmeno d) požadujeme doplnit text takto:  
 
d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích 
v zastavěném území6) evidovaných v katastru 
nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo 
zastavěná plocha a nádvoří, pokud se jedná o 

Vysvětleno 
 
Navržená podmínka je zcela neověřitelná a 
nekontrolovatelná a ve svém důsledku neaplikovatelná. 
Právní předpis nemůže zakládat takto nejistou úpravu, na 
jejímž základě orgány státní správy rozhodují o legálnosti 
postupu vlastníka dřeviny. Není zřejmé, na základě jakých 
dokladů by bylo prokazováno, že dřeviny (ne)byly 
vysazovány záměrně za účelem sklizně a že to byl jejich 
primární účel. 
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dřeviny, které jsou záměrně vysazeny a pěstovány 
za primárním účelem sklizně a konzumace jejich 
plodů“. 
 
Odůvodnění: 
1. Nelze připustit  kácení vzrostlých dřevin bez náhrady  
jen proto, že náležejí k ovocným rodům a druhům.  
2. Vzrostlé ovocné stromy často plní v zastavěném 
území   významné hygienické funkce (zmírnění 
negativních účinků hluku, prašnosti, extrémně 
vysokých teplot apod.)   
3. "Vynětím" ovocných dřevin z žádosti o povolení 
kácení se  snižuje možnost orgánů ochrany přírody 
uložit náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické 
újmy vzniklé pokácením dřevin. 
4. Způsob evidence pozemku v katastru nemovitostí 
nijak nesouvisí s hodnotou stromů, které na těchto 
pozemcích  fakticky rostou. 
Proto považujeme pouhé vyloučení možnosti kácet bez 
povolení orgánu ochrany přírody ovocné dřeviny 
rostoucí v zastavěném území obce na druhu pozemku 
ostatní plocha se způsobem využití zeleň za 
nedostatečné. 
 

V Praze 29. března 2019 

Vypracoval: 
 Podpis: 
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