
Právní možnosti postihu nezákonného kácení a poškozování dřevin rostoucích mimo les

VI. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje



Legislativní rámec kácení dřevin rostoucích mimo les

zákon č. 114/1992 Sb. a vyhláška č. 395/1992 Sb.

§ 8

- odst. 1)

- odst. 2)

- odst. 3)

- odst. 4)

§ 7

- odst. 1

- odst. 2

§ 9
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Legislativní rámec kácení dřevin rostoucích mimo les - § 8 odst.1

zákon č. 114/1992 Sb. a vyhláška č. 395/1992 Sb.

§ 8

- odst. 1)

- odst. 2)

- odst. 3)

- odst. 4)

§ 7

- odst. 1

- odst. 2

§ 9

Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno

jinak. Povolení lze vydat ze závaţných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického

významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích můţe orgán ochrany

přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem 6) a povolení ke kácení dřevin

u ţelezničních drah můţe orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě s dráţním správním

úřadem.
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Legislativní rámec kácení dřevin rostoucích mimo les - § 8 odst.1

zákon č. 114/1992 Sb. a vyhláška č. 395/1992 Sb.

§ 8

- odst. 1)

- odst. 2)

- odst. 3)

- odst. 4)

§ 7

- odst. 1

- odst. 2

§ 9

Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno

jinak. Povolení lze vydat ze závaţných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického

významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích můţe orgán ochrany

přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem 6) a povolení ke kácení dřevin

u ţelezničních drah můţe orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě s dráţním správním

úřadem.

Rozhodnutí musí být vydáno na základě ţádosti, která obsahuje

jméno a adresu ţadatele, doloţení vlastnického či nájemního

vztahu ţadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo

les, specifikaci dřevin rostoucích mimo les včetně situačního

nákresu, udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí a

zdůvodnění ţádosti.

Rozhodnutí je vydáváno ve správním řízení podle zákona č.

500/2004 Sb., správní řád a musí obsahovat zákonem stanovené

náleţitosti. Zejména se jedná o výrokovou část, odůvodnění a

poučení účastníků o odvolání. Dále musí být v rozhodnutí uveden

správní orgán, který rozhodnutí vydal, číslo jednací, datum

vyhotovení, otisk úředního razítka, jméno, příjmení, funkci nebo

sluţební číslo a podpis oprávněné úřední osoby. V písemném

vyhotovení rozhodnutí se uvedou jména a příjmení všech

účastníků.
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Legislativní rámec kácení dřevin rostoucích mimo les – odst. 1

zákon č. 114/1992 Sb. a vyhláška č. 395/1992 Sb.

§ 8

- odst. 1)

- odst. 2)

- odst. 3)

- odst. 4)

§ 7

- odst. 1

- odst. 2

§ 9

rozhodnutí soudu XY

rozhodnutí soudu YX

Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno

jinak. Povolení lze vydat ze závaţných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického

významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích můţe orgán ochrany

přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem 6) a povolení ke kácení dřevin

u ţelezničních drah můţe orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě s dráţním správním

úřadem.

Rozhodnutí musí být vydáno na základě ţádosti, která obsahuje

jméno a adresu ţadatele, doloţení vlastnického či nájemního

vztahu ţadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo

les, specifikaci dřevin rostoucích mimo les včetně situačního

nákresu, udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí a

zdůvodnění ţádosti.

Rozhodnutí je vydáváno ve správním řízení podle zákona č.

500/2004 Sb., správní řád a musí obsahovat zákonem stanovené

náleţitosti. Zejména se jedná o výrokovou část, odůvodnění a

poučení účastníků o odvolání. Dále musí být v rozhodnutí uveden

správní orgán, který rozhodnutí vydal, číslo jednací, datum

vyhotovení, otisk úředního razítka, jméno, příjmení, funkci nebo

sluţební číslo a podpis oprávněné úřední osoby. V písemném

vyhotovení rozhodnutí se uvedou jména a příjmení všech

účastníků.

OBECNÍ ÚŘAD v XY

Č.j.: 13/2011                                       Vyřizuje:  František Starosta                 V XY dne 23.3.2011         

R O Z H O D N U T Í

Obecní úřad v XY, jako orgán ochrany přírody podle § 75 příslušný podle § 76 odst. 1 písm. a)

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„zákon č. 114/1992 Sb.“), posoudil ţádost společnosti ABC s.r.o., XY 120, IČ 000000, ze dne

2.2.2011 o vydání povolení ke kácení 3 ks lípy na pozemku p. č. 20/2 v katastrálním území XY a

po provedeném správním řízení podle zákona č. 114/1992 Sb. a zákona č. 500/2004 Sb., správní

řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl takto:

A. 

Podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., po vyhodnocení funkčního a estetického významu 

dřevin(y)

p o v o l u j e

pokácení líp obvod kmene ve výšce 130 cm je 197, 235a 340 cm, výška cca 20, 25, 17 m, šířka 

koruny 11, 14, 12 m, stáří 80 -100 let na pozemku p.č. 20/2  v k. ú. XY

Kácení bude provedeno při splnění následujících podmínek: 

1) Kácení provede ţadatel na vlastní náklady a nebezpečí.

2) Kácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohroţení nebo poškození sousedních objektů, ani 

zdraví osob. 

3) Kácení bude provedeno nejpozději do 30.3.2011.

4) Kácení lze provést aţ po nabytí právní moci 

B. 

Podle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. 

u k l á d á

ţadateli ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin náhradní výsadbu v počtu 

minimálně 7 ks dřevin z těchto druhů lípa, javor, jilm, dub, habr  o průměru kmínku ve výšce 130 

cm minimálně 7 cm na pozemku p. č. 20/2 v k.ú. XY, který je ve vlastnictví ţadatele. 

Termín náhradní výsadby je stanoven nejpozději do 31.4. 2012

Ţadatel je povinen zajistit následnou pěstební péči o vysazené dřeviny po dobu 5 let (např. 

pravidelná zálivka, ochrana proti škůdcům a mechanickému poškození). 

O provedení náhradní výsadby uvědomí ţadatel Obecní úřad XY nejpozději do 14 dní od její 

realizace.

Odůvodnění:

OÚ na základě odbrţené ţádosti č.j. 7/11 ze dne 1.12.2010 zahájil dne AA správní řízení. V 

rámci tohoto řízení bylo provedeno místní šetření na výše uvedené lokalitě. Šetřením bylo 

zjištěno, ţe dřeviny jsou takové a takové, mají ty a ty rozměry, rostou u budovy ve vzdálenosti 

té a té. Zdravotní stav dřevin je takový, poškozují/nepoškozují okolní nemovitost. Byly/nebyly 

v minulosti poškozeny. Mají takový estetický a funkční význam v lokalitě/obci. Byla pořízená 

fotodokumentace dřevin. Na základě výše uvedených zjištění byl vypracován dendrologický 

posudek, ve kterém je uvedeno, ţe ........

Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podle § 81 správního 

řádu, odvolat ke Krajskému úřadu Zlínského, Odboru ţivotního prostředí a zemědělství, třída 

Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, písemným podáním  učiněným u Obecního úřadu v XY 

………………………………………

podpis 

jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby

úřední (kulaté) razítko Obecního úřadu

Obdrţí účastníci řízení:

- ţadatel

- jiný účastník řízení, např. občanské sdruţení podle § 70 zákona č. 114/1992 Sb.
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Legislativní rámec kácení dřevin rostoucích mimo les – - § 8 odst.2

zákon č. 114/1992 Sb. a vyhláška č. 395/1992 Sb.

§ 8

- odst. 1)

- odst. 2)

- odst. 3)

- odst. 4)

§ 7

- odst. 1

- odst. 2

§ 9

Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů

nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údrţbě břehových porostů prováděné

při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a

plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav 6b) a z důvodů

zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být

oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je můţe

pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje poţadavkům na ochranu dřevin.
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Legislativní rámec kácení dřevin rostoucích mimo les - § 8 odst.3

zákon č. 114/1992 Sb. a vyhláška č. 395/1992 Sb.

§ 8

- odst. 1)

- odst. 2)

- odst. 3)

- odst. 4)

§ 7

- odst. 1

- odst. 2

§ 9

Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou

charakteristikou. Tuto velikost, popřípadě jinou charakteristiku stanoví Ministerstvo

ţivotního prostředí obecně závazným právním předpisem.
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Legislativní rámec kácení dřevin rostoucích mimo les - § 8 odst.3

zákon č. 114/1992 Sb. a vyhláška č. 395/1992 Sb.

§ 8

- odst. 1)

- odst. 2)

- odst. 3)

- odst. 4)

§ 7

- odst. 1

- odst. 2

§ 9

Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou

charakteristikou. Tuto velikost, popřípadě jinou charakteristiku stanoví Ministerstvo

ţivotního prostředí obecně závazným právním předpisem.

dřeviny: obvod kmene do 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí

keře: do plochy 40 m2
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Legislativní rámec kácení dřevin rostoucích mimo les - - § 8 odst.4

zákon č. 114/1992 Sb. a vyhláška č. 395/1992 Sb.

§ 8

- odst. 1)

- odst. 2)

- odst. 3)

- odst. 4)

§ 7

- odst. 1

- odst. 2

§ 9

Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohroţen

ţivot či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek

provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.
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Legislativní rámec kácení dřevin rostoucích mimo les - poškození

zákon č. 114/1992 Sb. a vyhláška č. 395/1992 Sb.

§ 8

- odst. 1)

- odst. 2)

- odst. 3)

- odst. 4)

§ 7

- odst. 1

- odst. 2

§ 9

Dřeviny jsou chráněny podle tohoto ustanovení před poškozováním a ničením, pokud se

na ně nevztahuje ochrana přísnější (§ 46 a 48) nebo ochrana podle zvláštních předpisů.
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Legislativní rámec kácení dřevin rostoucích mimo les - poškození

zákon č. 114/1992 Sb. a vyhláška č. 395/1992 Sb.

§ 8

- odst. 1)

- odst. 2)

- odst. 3)

- odst. 4)

§ 7

- odst. 1

- odst. 2

§ 9

Dřeviny jsou chráněny podle tohoto ustanovení před poškozováním a ničením, pokud se

na ně nevztahuje ochrana přísnější (§ 46 a 48) nebo ochrana podle zvláštních předpisů.
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Poškozování a ničení dřevin rostoucích mimo les ( § 7 odst. 1 zákona ) 

je nedovolený zásah, který způsobí podstatné a trvalé sníţení jejich 

ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně 

způsobí jejich odumření.



Legislativní rámec kácení dřevin rostoucích mimo les - poškození

zákon č. 114/1992 Sb. a vyhláška č. 395/1992 Sb.

§ 8

- odst. 1)

- odst. 2)

- odst. 3)

- odst. 4)

§ 7

- odst. 1

- odst. 2

§ 9

Dřeviny jsou chráněny podle tohoto ustanovení před poškozováním a ničením, pokud se

na ně nevztahuje ochrana přísnější (§ 46 a 48) nebo ochrana podle zvláštních předpisů.

Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR

Správa BÍLÉ KARPATY a krajské středisko Zlín

Zarámí 88

Zlín
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Legislativní rámec kácení dřevin rostoucích mimo les - poškození

zákon č. 114/1992 Sb. a vyhláška č. 395/1992 Sb.

§ 8

- odst. 1)

- odst. 2)

- odst. 3)

- odst. 4)

§ 7

- odst. 1

- odst. 2

§ 9

Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udrţování je povinností vlastníků. Při výskytu

nákazy dřevin epidemickými či jinými jejich váţnými chorobami, můţe orgán ochrany

přírody uloţit vlastníkům provedení nezbytných zásahů, včetně pokácení dřevin.
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Legislativní rámec kácení dřevin rostoucích mimo les – náhr. výsadb

zákon č. 114/1992 Sb. a vyhláška č. 395/1992 Sb.

§ 8

- odst. 1)

- odst. 2)

- odst. 3)

- odst. 4)

§ 7

- odst. 1

- odst. 2

§ 9

Orgán ochrany přírody můţe ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uloţit ţadateli

přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin.

Současně můţe uloţit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však

na dobu pěti let.
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Legislativní rámec kácení dřevin rostoucích mimo les

zákon č. 114/1992 Sb. a vyhláška č. 395/1992 Sb.

§ 8

- odst. 1)

- odst. 2)

- odst. 3)

- odst. 4)

§ 7

- odst. 1

- odst. 2

§ 9

§ 87 (přestupky)

- odst. 1 písm.g) neprovede uložení náhradní výsadbu dřevin podle § 9 - orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 10 000 Kč

- odst. 2 písm.e) poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les - orgán OP uloží pokutu až do výše 20 000 Kč

- odst. 3 písm. d) pokácí bez povolení nebo závažně poškodí skupinu dřevin rostoucích mimo les - orgán OP uloží pokutu až do výše

20 000 Kč

§ 88 (správní delikty)

- odst. 1 písm. c) poškodí nebo zničí bez povolení dřevinu nebo skupinu dřevin rostoucích mimo les - orgán OP uloží pokutu až do

výše 1 000 000 Kč

- odst. 1 písm h) ... nesplní povinnost náhradní výsadby podle § 9 - orgán OP uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč
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Závěr 

Ing. Radomír Studenský

ČIŽP, Pobočka Zlín

tř. Tomáše Bati 3792

761 90 Zlín

e-mail: studensky@bn.cizp.cz

tel.: 731 405 122
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