
Zákon 114/1992 Sb - zátoèiny, peøeje a skrytá úskalí kolem §8

Je to docela zvláštní nakolik malý pøedpis upravující formální náležitosti ochrany

stromù vstupuje do každodenní praxe tvùrcù a správcù vegetaèních prvkù. Tedy zákon je

velký, ale zdaleka nejèastìjší jsou kontakty s §8 zák 114/1992 resp s §8  Vyhl395/1992 (dále

jen "zákon"), které spoleènì upravují náležitosti oznamování a povolování kácení døevin.

Pokus o proplutí kolem §8 je

p ø í è i n o u  z t r o s k o t á n í

(výrazného zdržení) øady

projektù a proražení trupu

pod èarou ponoru, po støetu

v §8, odsoudilo øadu projektù

k déledobému pobytu v

lodìnic ích  (p øepracování

dokumentace).

Z citovaného zákona

vyplývá, že právnické osoby

by mìly  žádat o kácení

všech døevin a že oznámení

(dle odst. 2 zák 114) má

obsahovat stejné údaje jako

žádost o kácení, kromì

pok ladù  k  vyhodnocení

funkèního a estetického

významu døevin. 

Pokusy o lepší, než

nejhorší možné, uchopení

zákona nap lòovaly moji

k o re s p o n d e n c i  s  M Ž P

uplynulý rok. Korespondence

byla hojná a vedla k øadì

mírnì inovovaných závìrù,

které považuji za zøetelné

n a k r o è e n í  s m ì r e m  k

selskému rozumu a logice

vìci. První diskutované téma

se týkalo použití §8, odst2

zákona o definici pìstebních

Citace ze zákona 114/1992 Sb , §8

Povolení ke kácení døevin
(1) Ke kácení døevin je nezbytné povolení orgánu ochrany pøírody, není-li
dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných dùvodù po
vyhodnocení funkèního a estetického významu døevin.
(2) Povolení není tøeba ke kácení døevin z dùvodù pìstebních, to je za
úèelem obnovy porostù nebo pøi provádìní výchovné probírky porostù, a
z dùvodù zdravotních nebo pøi výkonu oprávnìní podle zvláštních
pøedpisù. Kácení z tìchto dùvodù musí být oznámeno písemnì nejménì
15 dnù pøedem orgánu ochrany pøírody, který je mùže pozastavit, omezit
nebo zakázat, pokud odporuje požadavkùm na ochranu døevin nebo
rozsahu zvláštního oprávnìní.
(3) Povolení není tøeba ke kácení døevin na pozemcích, které jsou ve
vlastnictví fyzických osob, jestliže pozemky užívají a jde-li o stromy se
stanovenou velikostí, popøípadì jinou charakteristikou. Tuto velikost,
popøípadì jinou charakteristiku stanoví ministerstvo životního prostøedí
obecnì závazným právním pøedpisem.  
(4) Povolení není tøeba ke kácení døevin, je-li jejich stavem zøejmì a
bezprostøednì ohrožen život èi zdraví nebo hrozí-li škoda znaèného
rozsahu. Ten, kdo za tìchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu
ochrany pøírody do 15 dnù od provedení kácení.
(5) Podrobnosti ochrany døevin a podmínek povolování jejich kácení
stanoví ministerstvo životního
prostøedí obecnì závazným právním pøedpisem.

(k § 8 odst. 3 a 5 zákona)
(1) Poškozování a nièení døevin rostoucích mimo les (§ 7 odst. 1 zákona)
je nedovolený zásah, který zpùsobí podstatné a trvalé snížení jejich
ekologických a estetických funkcí nebo bezprostøednì èi následnìzpùsobí
jejich odumøení.
(2) Povolení ke kácení døevin rostoucích mimo les za pøedpokladu, že tyto
nejsou významným krajinným prvkem [§ 3 písm. b) zákona] a jsou splnìny
ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právním pøedpisy,^5) se

podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80
cm mìøeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keøové porosty do
celkové plochy 40 m2.
(3) Žádost o povolení ke kácení døevin rostoucích mimo les podává
vlastník pozemku èi nájemce nebo jiný oprávnìný uživatel se souhlasem
vlastníka pozemku, na kterém døeviny rostoucí mimo les rostou. Žádost
musí obsahovat: a) jméno a adresu žadatele, b) doložení vlastnického
práva, nelze-li je ovìøit v katastru nemovitostí, èi nájemního nebo
uživatelského vztahu žadatele k pozemkùm a k døevinám rostoucím mimo
les, c) specifikaci døevin rostoucím mimo les, které mají být káceny,
zejména jejich druh, poèet, velikost plochy keøù vèetnì situaèního zákresu,
d) udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí, e) zdùvodnìní
žádosti. (4) Oznámení o kácení døevin rostoucích mimo les (§ 8 odst. 2
zákona) musí obsahovat stejné náležitosti jako žádost o povolení ke
kácení podle odstavce 3. 
(5) Kácení døevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich
vegetaèního klidu. K tomu pøihlíží orgán ochrany pøírody pøi vydávání
povolení ke kácení døevin (§ 8 odst. 1 zákona).



zásahù, druhé pak náležitostí dokumentace k oznámení/povolení kácení døevin. Obì témata

spolu úzce souvisí, zejména proto, že požadavek na dokumentaci pìstebních opatøení, která

by podrobnì mapovala všechny potenciálnì stromové døeviny je v øadì pøípadù prakticky

neuskuteènitelný a zejména zbyteèný.

 Diskusi o náležitostech dokumentace pro kácení døevin pøedcházela diskuse o

pøípustnosti pìstebních opatøení, kde byl pomìrnì èasto použit výklad omezující pìstební

opatøení na porosty keøù a výsadby ovocných døevin. Tento postoj se podaøilo mírnì

modifikovat smìrem k sadovnicky bìžnému pojetí. Ze stanoviska právního odboru MŽP

vyjímám cit:”ustanovení §8 odst 2 v èásti týkající se pìstebních dùvodù je vázáno na pojem

porost, za porost je považován soubor døevin, ve kterém se jednotlivé døeviny vzájemnì

ovlivòují a zároveò tento soubor plní jednu urèující funkci, která je upøednostòována pøed

funkcemi jednotlivých døevin. Za porosty na pozemcích, které nejsou urèeny k plnìní funkcí

lesa je možné považovat napøíklad produkèní sady ovocných døevin, vìtrolamy, lesoparky,

plošnou doprovodnou zeleò u novì budovaných komunikací apod. Ustanovení § 8 odst,. 2

pod pojem pìstební dùvody výslovnì podøazuje provádìní výchovné probírky porostù.” Celé

znìní stanoviska lze shlédnout na: http://datura.cz/servis/zakony/Zakon114_1992_Sb-

vykladPojmuMZP.pdf 

Samotný zákon v

požadovaným dokladech k

p o vo le n í  k á c e n í  m lè k y

pøedpokládá, že jde o døeviny

v udržovaném mìstském

parku (málo døevin, velkých a

d o b ø e  o d l i š i t e l n ý c h ) .

Rozlišení prvkù pouze na

stromy a porosty keøù zjevnì

pom íjí reá lnou existenc i

takových prvkù  jako je

vìtrolam, nálety ve zpustlém

z á m e c k é m  p a r k u ,

doprovodné porosty vodoteèí

etc. Tím je otevøena  "plodná"

diskuse na téma, kdy je

p o r o s t  p o t e n c i á l n ì

s trom ových d øevin ještì

porostem, který mùže být

považován za keøe a kdy
nálet Acer platanoides



musí být jednotlivé døeviny inventarizované samostatnì.

Pokud, v duchu právního purismu, použijeme nejhorší možný výklad zákona, pak je

pravdìpodobnì nezbytné inventarizovat každou døevinu potenciálnì stromových taxonù,

vèetnì náletového porostu javorù (Acer platanoides) s hustotou 15 ks/m2 a tlouš�ky tužky. V

opaèném pøípadì se pøi projednávání zásahu mùže zjevit právní purista, který s prohlášením

"jde mi jen o dodržování zákona" bude žádat pozastavení øízení a doplnìní dokumentace.

Nepomáhá ani odkaz na §8 odst2 zákona (pìstební zásah), protože pro ohlášení pìstebních

zásahù je potøeba stejná dokumentace jako pro povolení kácení, pouze není tøeba

"vyhodnocení funkèního a estetického významu døevin". Praktickou nepoužitelnost právního

purismu pøi použití souèasných zákonù lze demonstrovat na porostu z pøiloženého obrázku

(nálet Acer platanoides). 

Samotný požadavek inventarizace všech døevin bez ohledu na jejich prostorový

kontext (napø. 3 cm - tlouš�ka násady od smetáku, ale potkal jsem i nižší) vede k razantnímu

navýšení poètu inventarizaèních položek, aniž by sebeménì pøispìl k lepšímu popisu stavu.

Pøijetí takto nízkého limitu, od kterého mají být inventarizovány døeviny (a z nièeho neplyne,

že je zrovna tento správný) má fatální dùsledky, jak pro konkrétní akci, tak jako precedent pro

akce další. Kromì mimoøádné komplikovanosti takto zpracované dokumentace, z požadavku

plyne její dramaticky omezená validita (nìkteré døeviny dosahují prùmìrù 3 cm i bìhem

jednoho vegetaèního období). Nikdo pøitom nezpochybòuje, že 3 cm døeviny, pokud jsou

reálnou soliterou, inventarizovány budou (ulièní stromoøadí, solitera uprostøed trávníku...).

Problém se týká jak návrhu pìstebních opatøení (§8, odst 2), tak kácení z dùvodù stavby.

Dokumentace rozsáhlejší akce by byla, buï nekonzistentní (inventarizaci paralelnì

zpracovává velké množství lidí), nebo neaktuální (uplynula jedna vegetaèní sezóna) a navíc

by podle ní nešlo kácet (inventarizace v záøí a øíjnu, povolení i pøi nejlepší vùli v prosinci,

pøípadná odvolání a jsme mimo období vegetaèního klidu). Samozøejmì stále platí, že pro

øadu pøípadù precizace  inventarizace (až na jednotlivé “klacky”) nepøináší žádné zlepšení

poznání, které by šlo za pomìrné zastoupení jednotlivých taxonù, jejich pìstebního stavu a

korunového objemu celého prvku. Fakt, že zákon nezná prvek "porost stromù", respektive

"stromù a potenciálnì stromových døevin" a pokusy vmìstnat reálné porosty do škatulek

"solitery" a "porosty keøù" naráží na èetné provozní/procesní problémy. Reálným dopadem je,

že probírky porostù zpravidla nejsou provádìny a investoøi považují zeleò za významný faktor

snižující cenu pozemku.

Možností øešení je nìkolik a jsou používána støídavì až náhodnì i u jednotlivých

úøadù, zpravidla vítìzí nedìlat nic, pokud to nevyžaduje nezbytnì stavba (prostì probírky

nebudou, kdo by se s tím vztekal) a právì v okamžiku hrozícího øešení “kdo by se s tím

vztekal” zapoèala komunikace s MŽP.

Z palety možných øešení nastolených bìhem mojí komunikace s MŽP (viz rámeèek

Možnosti legislativního uchopení porostù) bylo nakonec pøijato øešení blízko možnosti 4 tedy



zpracovat a použít dokumentaci

v  t a k o v é m  r o z s a h u  a

podrobnosti, aby mohl být

zjištìn stav vìci, o nìmž nejsou

dùvodné pochybnost (citace dle

správního øádu). Což sice mùže

znamenat spoustu vìcí, ale

rozhodnì umožòuje nakroèení

smìrem k selskému rozumu.

P o d le  m ís tn í  p ø ís lu šn o s t i

daného projektu mùže jít, jak o

zcela samozøejmou vìc, která

nestojí za sepsání èlánku, tak o

legislativní prùlom.

Ze stanoviska právního

odboru MŽP vyjímám cit:”

Povolení kácení lze vydat

p o u z e  p o  v y h o d n o c e n í

funkèního a estetického významu døevin. Pøikláníme se k názoru, že je nutné v žádosti

pøedmìtné døeviny vymezit tak, aby bylo možné jejich význam vyhodnotit. Výèet

charakteristik, které jsou obsaženy ve vyhlášce 395/1992 Sb, je demonstrativní, to znamená,

že døeviny lze charakterizovat i dalšími zpùsoby. V pøípadech , kdy není možné a ani z

pohledu úèelu ochrany pøírodních a estetických hodnot smysluplné popisovat jednotlivé

døeviny v porostech, lze použít i jinou charakteristiku døevinného vegetaèního prvku, která by

správní orgán dostateènì obeznámila s pøedmìtem žádosti. Dùležitá je lokalizace

vegetaèního prvku v území tak, aby bylo možné jednoznaèné pøiøazení prvku k jeho

z o b r a z e n í  v  m a p ì  ”  C e l é  z n ì n í  s t a n o v i s k a  l z e  s h l é d n o u t  n a :

http://datura.cz/servis/zakony/Zakon114_1992_Sb-vykladPojmuMZP2.pdf 

Výše zmínìné principy se podaøilo v prùbìhu minulého roku formulovat a opatrnì

odkývat úøadem, který se považuje za správce zákona 114/1992 Sb (Ministerstvo životního

prostøedí), kromì toho dílèím zpùsobem použít i ve správní praxi (odvolání k Magistrátu

Hlavního mìsta Prahy). Osobnì tedy celý vývoj považuji za výrazné nakroèení smìrem k

praktické použitelnosti pøíslušné èásti zákona, a� již pro dokumentaci pìstebních opatøení

nebo pro dokumentaci kácení døevin

Ing. Tomáš Pilaø 

Možnosti legislativního uchopení porostù 
 
Možnost 1: porostem (pro úèely øízení dle zákona 114/1992, §8) jsou
všechny soubory døevin, které jsou natolik homogenní, že vystupují
jako jeden prvek a jednotlivé døeviny nepøesahují velikosti dosahované
nezpochybnitelnì keøovými taxony (Corylus avellana, výška do 8-mi
metrù, prùmìr jednotlivých vìtví do 15-ti cm)" 
Možnost 2: porostem jsou všechny soubory døevin dle možnosti 1 a
v porostech  velkých døevin (obvod vìtší než 80 cm) je správné
inventarizovat kus po kuse podstatné døeviny v porostu (napø. døeviny
hlavní porostní úrovnì, tvoøící min 70% korunového objemu) a zbytek
porostu inventarizovat jako porost (s pokryvností nižší než 50%) 
Možnost 3: lze se opøít o konstatování, že jenom minimum døevin o
odvodu nižším než 80 cm je opravdu cenných a hodných spoleèenské
ochrany. A tedy, že náklady na ochranu tìchto døevin zpravidla
pøevýší možné pøínosy a døeviny do 80 cm obvodu vyjmout z režimu
"povolování kácení" a tak zrovnoprávnit  právnické osoby s fyzickými.
Jsem si hodnì jistý, že zdrcující vìtšinu døevin (v nìkterých pøípadech
i zøetelnì tlustších než 80 cm) nemá smysl chránit kus po kuse, ale že
má smysl chránit plochy pro zeleò. Analogií v klasické ochranì pøírody
je upøednostnìní ochrany stanoviš�/lokalit pøed ochranou jedincù. 
Možnost 4: zrealizovat takový popis prvku, "aby mohl být zjištìn stav
vìci, o nìmž nejsou dùvodné pochybnosti" (citace dle správního øádu)
a pøipustit i zásah specifikovaný pro celý porost. Totiž pokud jde o
vìtší akci, tak ani nedává moc smyslu pøístup kus po kusu, vždy
narazíme narážíme na samotnou konstrukci zákona, který otevírá
možnosti licitace o každém stromu, ale výraznì komplikuje práci ve
vìtším rozsahu. Je to podobné, jako kdyby na kopání tunelu byla k
dispozici jenom lopata a krumpáè.
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