
OCHRANA DŘEVIN A POVOLOVÁNÍ JEJICH KÁCENÍ 
(§ 8 odst. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  

ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon) 
Vyhláška č. 189/2013 Sb., ochrana dřevin a povolování jejich kácení (dále jen „vyhláška“) 

Změna: 86/2019 Sb. – platnost od 1.4.2019 
 
1) Poškozování a ničení dřevin rostoucích mimo les (§ 7 odst. 1 zákona) je nedovolený zásah, který způsobí podstatné a trvalé 

snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření.  

 

2) Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona], 

náhradní výsadby (§ 9 odst. 1 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 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 území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo 

zastavěná plocha a nádvoří. 

 

3) Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se 

souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.  

Žádost o povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákona) a žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin (§ 8 odst. 6 zákona) musí 

vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:  

a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres, 

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 zvláštním právním předpisem stanoven 

účel vyvlastnění,, 

c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; 

pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě 

rodového zastoupení dřevin a 

d) zdůvodnění žádosti. 

 

4) V případě, kdy je žadatelem nájemce či jiný oprávněný uživatel, nikoliv vlastník pozemku, musí žádost o povolení ke kácení dřevin 

obsahovat i doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům (nájemní smlouva, 

Stanovy SVJ), nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením. Dle ustanovení ů 1129 

odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), je zapotřebí k rozhodnutí o významné 

záležitosti týkající se společné věci, zejména o jejím podstatném zlepšení nebo zhoršení, změně jejího účelu či o jejím zpracování, alespoň 

dvoutřetinové většiny hlasů spoluvlastníků. Dle ustanovení § 1126 odst. 2 občanského zákoníku se hlasy spoluvlastníků počítají podle 

velikosti jejich podílů. Obdobně se postupuje v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 zákona, kdy náhradní výsadbu lze uložit na pozemcích, 

které nejsou ve vlastnictví žadatele o kácení, jen s předchozím souhlasem jejich vlastníka. Rovněž v tomto případě je nutný souhlas 

dvoutřetinové většiny hlasů spoluvlastníků. 

 

5) Ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní 

prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní 

prostředí je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, 

je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, vydává stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí v územním 

řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a 

stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí.  

 

6) Období, ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí  

Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu 

fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.  
 

7) Povolení není dále třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to j. za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky 

porostů (plantáže dřevin), a z důvodů zdravotních nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů (např. údržba ochranný pásmem 

plynovodů a vedení kabelů VN a NN). Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany 

přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění.  
 

8) Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného 

rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů po provedeném kácení.  
 

9) Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci 

ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 

dobu pěti let.  
 

10) Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování, je povinností vlastníků (§ 7 zákona). Při výskytu nákazy dřevin epidemickými 

či jinými jejich vážnými chorobami, může orgán ochrany přírody uložit vlastníkům provedení nezbytných zásahů, včetně pokácení dřevin. 

 


