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SDĚLENÍ

odboru legislativního Ministerstva životního prostředí České republiky ve
věci kácení dřevin v památkově chráněných parcích a zahradách podle

§ 8 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon”) upravuje v § 7 až 9 ochranu dřevin
rostoucích mimo les a současně povolování jejich kácení.

V případě kácení dřevin rostoucích v památkově chráněných zahradách a parcích, které se provádí v rámci
obnovy a údržby kulturní památky, je možno toto kácení kvalifikovat jako výkon oprávnění podle zvláštních
předpisů (v tomto případě § 9 a násl. zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů). Na takový případ – stejně jako na kácení z důvodů pěstebních a zdravotních – se
vztahuje postup podle § 8 odst. 2 zákona, který stanoví, že ke kácení z těchto důvodů není nutné povolení, ale
kácení musí být písemně oznámeno (oznamovací povinnost) nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany
přírody, který je může, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění,
pozastavit, omezit nebo zakázat. Příslušným orgánem státní správy ochrany přírody je podle § 76 odst. 1
písm. b) zákona obecní úřad s výjimkou území národních parků, kde je příslušným orgánem správa národního
parku.

Oznámení musí být dostatečně přesné, aby orgán ochrany přírody mohl posoudit dopad zamýšleného kácení.
Pokud je ohlášení kácení nejasné, musí si orgán ochrany přírody vyžádat upřesnění. Musí zjistit, zda by
takové kácení neodporovalo požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění. Za tím
účelem může zahájit řízení o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení podle § 8 odst. 2 zákona a v rámci
řízení věc vyjasnit.

Jelikož se pozastavení, omezení nebo zákaz kácení dřevin vydává formou rozhodnutí ve správním řízení a
15 denní lhůta stanovená v § 8 zákona je obecně příliš krátká na vydání rozhodnutí o pozastavení, omezení
nebo zákazu kácení, je třeba řízení v 15 denní lhůtě zahájit. Pak je nutno s kácením vyčkat na výsledek tohoto
rozhodnutí. 

V případech kácení dřevin v parcích a zahradách, které byly v souladu s § 3 písm. b) zákona registrovány jako
významný krajinný prvek podle § 6 zákona, si musí ten, kdo zamýšlí zásah do významného krajinného prvku
(kterým kácení dřevin nepochybně je), nejprve opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 4
odst. 2 zákona. Toto závazné stanovisko se vydává formou správního rozhodnutí a příslušným orgánem
ochrany přírody je podle § 76 odst. 2 písm. b) zákona pověřený obecní úřad. Ustanovení o významných
krajinných prvcích stanovených zákonem tím nejsou dotčena. Postup podle § 8 odst. 2 v žádném případě
nevylučuje použití dalších ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. (např. § 4 odst. 2, § 12, § 49, § 50 atd.).
Působnost zákona č. 114/1992 Sb. se plně vztahuje i na památkově chráněný park či zahradu jakožto
nemovitou památku z hlediska ochrany přírody a krajiny.

V rámci řízení vedených podle zákona č. 114/1992 Sb. může v některých případech dojít ke střetu zájmů.
V takovém případě je třeba věc posuzovat individuálně a zvažovat, která hodnota (hodnota památky či
hodnota součásti přírody) je v daném případě větší. Orgán ochrany přírody by k tomu měl při svém
rozhodování přihlížet a postupovat pokud možno v dohodě s orgánem památkové péče.
Tímto sdělením se nahrazuje Sdělení č. 13 z Věstníku MŽP, částka 14 z roku 1995.

JUDr. Jana Prchalová, v. r.
ředitelka odboru legislativního
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