
Povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les dle § 8 odst. 1 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů 

Základní informace: 
Ve věci kácení dřeviny rostoucí mimo les je Obecní úřad Raškovice věcně a místně příslušný 

orgán ochrany přírody podle ust. § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), ust. § 109 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ust. § 76 odst. 1 písm. a) zákona  

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), 

který o povolení rozhoduje. 

Kdo je oprávněn v této věci podat žádost: 
Žadatelem může být osoba (právnická nebo fyzická), která je vlastníkem či nájemcem nebo 
jiným oprávněným uživatelem pozemku a dřevin rostoucích mimo les. To, že žádost podává 
vlastník, znamená, že žádost podávají všichni spoluvlastníci, přitom není třeba, aby podání 
byla učiněna současně. Pro zahájení řízení je rozhodné, kdy tak učiní poslední z nich. 
 
Podmínky podání žádosti: 
Žádost o povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les se podává jen ze závažných důvodů. 
 
Způsob podání žádosti: 
Podání žádosti lze učinit osobně, poštou, elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem 
nebo do datové schránky. 
 
Žádosti vyřizuje: 
Úřad:   Obecní úřad Raškovice 

Raškovice 207 
739 04  Pražmo 

Kontaktní osoba: Martina Taichmanová 
   telefon: 558 692 220 
   úřední hodiny: pondělí a středa   8,00 hod. – 16,30 hod. 
 
Žádost musí obsahovat: 
Žádost podle ust. § 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich 
kácení 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, 

c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy 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 zastoupení 
dřevin a 

d) zdůvodnění žádosti. 



Tiskopis žádosti: 
K usnadnění podání žádosti je k dispozici formulář „Žádost o povolení kácení dřeviny rostoucí 
mimo les“, který naleznete na Obecním úřadu Raškovice u kontaktní osoby nebo 
v elektronické podobě na webových stránkách: www.raskovice.cz, v sekci obecní úřad – 
tiskopisy. 
Není povinné formulář použít, ale žádost musí mít předepsané náležitosti. 
 
Poplatky za vyřízení žádosti: 
Za vydání povolení se správní poplatky nevybírají. V případě, že žádost neposkytuje 
dostatečný přehled o situaci a je nutné pro získání podkladů pro rozhodnutí nařídit místní 
šetření, vybere se dle položky 20 Sazebníku, přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, správní poplatek za každou započatou hodinu 
v pracovní den 100,- Kč. 
 
Lhůta pro vyřízení žádosti: 
Žádosti se vyřizují průběžně pro projednání ve lhůtách podle ust. § 83 odst. 3 ZOPK (zpravidla 
do 60-ti dnů, ve zvláště složitých případech do 90-ti dnů). 
 
Účastníci řízení: 
a) Osoby, jejich práva mohou být kácením dřevin přímo dotčena. 
b) Občanské sdružení, jehož hlavním posláním je podle stanov ochrana přírody a krajiny a 

jenž má podanou platnou žádost o informování o všech zamýšlených zásazích a 
zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a 
krajiny podle zákona, se může přihlásit o účastenství ve správním řízení do 8 dnů od 
doručení oznámení o zahájení řízení. 

c) Orgán státní správy, je-li povolovaným kácením dotčen zákonem stanovený zájem. 
 
Jaké další činnosti mohou být po žadateli požadovány: 
Ve složitých případech žadatel může doložit na odporu svých tvrzení posudek nebo 
vyjádření: 
a) dendrologický, pokud se týká stavu dřevin, 
b) statika, pokud kořenový systém dřeviny narušuje stavbu, 
c) prohlídky kanalizace, pokud kořenový systém dřeviny prorůstá do kanalizace, 
b) případně další posudky (např. hygienika v případě závad týkajících se veřejného zdraví). 
 
V případě povolení kácení lze podle ust. § 9 odst. 1 a 3 ZOPK požadovat splnění povinnosti 
přiměřené náhradní výsadby včetně péče až na dobu 5 let. 
 
Právní předpisy, podle kterých se postupuje: 

• zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

• vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení 
 
Související předpisy: 

• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 
řád“) 

• zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 



Opravné prostředky: 
Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání musí mít 
náležitosti podle ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti 
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor 
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání 
se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu 
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, 
vyhotoví je na jeho náklady Obecní úřad Raškovice. 
 
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 
 Při porušení ZOPK může být uložena pokuta za přestupek a protiprávní jednání: 

- fyzické osobě až do výše 10.000,- Kč za nesplnění ohlašovací povinnosti určené 
zákonem nebo za neprovedení uložené náhradní výsadby dřevin podle ust. § 9 ZOPK, 

- fyzické osobě až do výše 20.000,- Kč za poškození nebo nepovolené pokácení dřeviny 
rostoucí mimo les, 

- fyzické osobě až do výše 100.000,- Kč za nepovolené kácení nebo závažné poškození 
skupiny dřevin rostoucích mimo les, 

- právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti až do výše 
1,000.000,- Kč za poškození nebo nepovolené zničení dřeviny nebo skupiny dřevin 
rostoucích mimo les, dále za nesplnění ohlašovací povinnosti dle ZOPK nebo 
nesplnění povinnosti náhradní výsadby. 

 
 
Nejčastější dotazy: 
1. Za jakých podmínek mohu pokácet strom na vlastním pozemku bez povolení? 

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného 
prvku /§3 odst. 1 písm. b)zákona/, nebo stromořadí, nebo se nejedná o památný strom /§ 46 
odst. 1 písm. zákona/ 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 40m2. 

c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití 
jako plantáž dřevin, 
d) pro dřeviny rostoucí v zahradách. 
 
Zahradou je pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, 
který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Stromořadím je souvislá řada nejméně 
deseti stromů s pravidelnými rozestupy, chybí-li v některém úseku souvislé řady nejméně 
deseti stromů některý strom, je i tento úsek považován za součást stromořadí, za stromořadí 
se nepovažují stromy rostoucí v ovocných sadech a plantážích dřevin (vedené v katastru 
nemovitostí jako ovocný sad nebo plantáž dřevin). Zapojeným porostem dřevin (s výjimkou 
dřevin tvořících stromořadí) je soubor dřevin, v němž se nadzemní části dřevin jednoho patra 
vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, pokud obvod kmene jednotlivých dřevin 
měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm (jestliže některá z dřevin v porostu 
přesahuje tyto uvedené rozměry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina). 
 
 



Dále není třeba povolení: 
a) jde-li o kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při 
provádění výchovné probírky porostů, nebo při údržbě břehových porostů při správě vodních 
toků, při odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské 
soustavy a z důvodů zdravotních, není-li v ZOPK stanoveno jinak (ustanovení se nevztahuje 
na chráněné druhy, chráněná území, významné krajinné prvky, památné stromy a 
stromořadí), přitom 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, 
b) jde-li o kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví 
nebo hrozí-li škoda značného rozsahu a ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí 
je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení a je nutné doložit skutečností 
nasvědčující tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup. 
 
U všech ostatních dřevin je třeba požádat o povolení. 
 
2. Je potřeba povolení ke kácení ovocných nebo náletových dřevin? 

Ano, ZOPK nerozlišuje mezi ovocnými, náletovými a jinými dřevinami, všechny podléhají 
stejnému režimu jako každá jiná dřevina (včetně výjimek, kdy ke kácení není třeba povolení). 
 
3. Je možné bez povolení pokácet památný strom? 

Pokácet nebo jakkoliv poškodit památný strom je zakázáno zákonem o ochraně přírody a 
krajiny. Výjimku z tohoto zákazu může povolit orgán ochrany přírody jen ve veřejném zájmu. 
To platí i pro řešení případného havarijního stavu dřeviny, který závažným způsobem  
ohrožuje zdraví či bezpečnost. Na památné stromy rostoucí na zahradách se možnost kácení 
bez povolení nevztahuje. 
 
4. Je možné kácet dřeviny ve vegetačním období? 

Podle vyhlášky se kácení provádí zpravidla v období vegetačního klidu. To znamená, že kácet 
v době vegetace (mimo období vegetačního klidu) není zakázáno. Kácením stromů mohou 
být dotčeny i jiné zájmy chráněné tímto zákonem. To se může týkat např. ochrany ptáků 
(zákonem je zakázáno úmyslně poškozovat nebo ničit hnízda ptáků, vyrušovat ptáky zejména 
během rozmnožování a odchovu mláďat) nebo ochrany zvláště chráněných druhů, resp. 
jejich biotopů. 
 
5. proč se zpřísňuje ochrana stromořadí a kácet v zahradách budou moci majitelé bez 

povolení úřadů? 

Stromořadí mají své historické, funkční, nebo estetické opodstatnění. Péče o ně je náročná, 
což v některých případech vedlo k volbě pohodlného způsobu řešení tohoto problému, tedy 
k vykácení aleje. Na kácení každého stromořadí budou nyní jeho majitelé potřebovat 
povolení. 
Naopak majitel soukromé zahrady by si měl sám rozhodnout, co na svém pozemku chce mít 
a co nikoli. Majitel zahrady si svůj majetek nezničí. Naopak se jej bude snažit zvelebit. 
Novela vyhlášky mu při respektu k soukromému vlastnictví rozváže ruce. 
 
 
 



Související životní situace a návody, jak je řešit: 
1. Oznámení kácení dřeviny rostoucí mimo les dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – správním orgánem je obecní úřad 
obcí s rozšířenou působností – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a 
zemědělství, Palackého 115, 738 01  Frýdek-Místek 
2. Oznámení kácení dřeviny rostoucí mimo les dle § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů - správním orgánem je obecní úřad 
obcí s rozšířenou působností – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a 
zemědělství, Palackého 115, 738 01  Frýdek-Místek 
 
Tiskopisy naleznete na www.frydekmistek.cz, v sekci Občan – Orgány města – Magistrát 
města – odbor životního prostředí a zemědělství – Tiskopisy, materiály. 
 
Popis je zpracován dle právního stavu  ke dni: 
15.7.2013 platnost vyhlášky 189/2013 Sb., o ochraně dřevina a povolování jejich kácení 
1.6.1992 platnost zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů 
  


