
 
 

Informace k žádosti o povolení kácení dřevin 
 

 
Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les - vyhláška č.222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška 
č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení 
 
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1.11.2014 mění podmínky 
pro kácení stromů. Nově bude možné kácet bez povolení ovocné dřeviny i u rekreačních 
objektů a v zahrádkářských koloniích, a to bez povolení. Naopak ostatní dřeviny s obvodem 
kmene větším než 80 centimetrů ve výšce 130 centimetrů budou potřebovat povolení.  
 
Úprava vyhlášky zavádí racionální úpravu ve prospěch obyvatel obcí a jejich zdravého životního 
prostředí. Vyhláška č.222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin 
a povolování jejich kácení, je účinná od 1. listopadu.  
 
„Ke změnám jsme přistoupili z několika důvodů. Předchozí podoba vyhlášky diskriminovala 
vlastníky staveb pro rodinnou rekreaci a majitele zahrad v zahrádkářských koloniích. V zahradách, 
které byly definovány jako pozemek u rodinného či bytového domu, stavebně oplocený a 
nepřístupný veřejnosti, bylo možné kácet všechny dřeviny bez povolení, ovšem tím pádem nemohli 
žádné dřeviny kácet např. zahrádkáři či majitelé rekreačních objektů. Navíc vzhledem k nejasné 
definici došlo v některých částech republiky ke značnému úbytku zeleně, obdrželi jsme mnoho 
stížností od veřejnosti a také přímo od měst a obcí. Vyhláška vyvolávala i mnohé sousedské spory a 
administrativy úřadům naopak přibylo,“ náměstek ministra pro legislativu Vladimír Mana.  

Vyhláška upravuje spornou definici zahrady, která se nově řídí katastrem nemovitostí a zavádí tak 
možnost kácet ovocné dřeviny ve všech zahradách v obci, včetně většiny nádvoří, náměstí či parků, 
a to zcela bez povolení. Naopak povolení bude potřeba na kácení všech neovocných dřevin.  

„Neovocné stromy v zahradách plní zásadní společenské funkce, jako je např. snížení prašnosti 
a hluku, produkce kyslíku atp. Je tedy i ve veřejném zájmu, aby se ke kácení přistupovalo 
s respektem,“ doplňuje náměstek ministra pro ochranu přírody Vladimír Dolejský.  

O povolení pokácet neovocné dřeviny bude zapotřebí žádat u orgánu ochrany přírody (obecní či 
městský úřad), a to pro pokácení stromů s obvodem kmene větším než 80 centimetrů ve výšce 130 
centimetrů. Správní úkon nebude žadatele stát ani korunu. Obvykle ve lhůtě 30 dnů bude pak mít 
orgán ochrany přírody povinnost rozhodnout. Povolení bude nutné žádat pouze pro vzrostlé 
neovocné dřeviny.  

 
O povolování kácení dřevin rostoucích mimo les rozhoduje místně příslušný obecní úřad ve svém 
územním obvodu. 
 
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ve smyslu § 8 zákona č. 114/1992 Sb. podává 
vlastník pozemku či nájemce nebo jiný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny 
rostoucí mimo les rostou a ve smyslu § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb. žádost musí obsahovat: 
 

a) jméno a adresu žadatele, 
b) doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního nebo 

uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucím mimo les, 



c) specifikaci dřevin, které mají být pokáceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy 
keřů - včetně situačního zákresu, 

d) udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí, 
e) zdůvodnění žádosti. 

 
Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí ve smyslu § 8 odst. 1/ zpravidla v období jejich 
vegetačního klidu (cca říjen/listopad až březen) - k tomu přihlíží orgán ochrany přírody při 
vydávání povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákona). 
 
Žadateli o kácení dřevin na základě § 9 odst. 1/ a 2/  zákona  č. 114/1992 Sb. může být uložena 
přiměřená náhradní výsadba ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin.  Tato 
náhradní výsadba nemusí být uložena pouze na pozemcích žadatele o kácení, ale i na pozemcích, 
které nejsou ve vlastnictví žadatele o kácení, ale pouze s předchozím souhlasem jejich vlastníka.  
Náhradní výsadbu je možné určit i na pozemcích obecních (na návsi, u kapličky, stromořadí u cesty  
atd.). 
 
Dle § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb. ve znění platných předpisů, 

- odst. - 8 (1) „Poškozování a ničení dřevin rostoucích mimo les (§ 7 odst. 1 zákona č. 
114/1992 Sb.) je nedovolený zásah, který způsobí podstatné a trvalé snížení jejich 
ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření. 

 
převzato:  http://www.priroda.cz/tiskovky.php?detail=2655. 
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