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C. u fyzické osoby s podnikatelskou činností:

● jméno a příjmení (případně další název), IČ,  
adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo 
v jiné zákonem upravené evidenci jako místo 
podnikání, vč. PSČ, popř. jinou adresu pro 
doručování, 

D. u všech: 
● podpis,

a dále:  
● číslo parcely a katastrální území,  
● počet a druh dřevin ke kácení,  
● obvod kmene dřevin měřený ve výšce 130 cm 
nad zemí (popř. velikost plochy zapojeného porostu 
a jeho druhové složení), 
● zdůvodnění žádosti, 
● doložení vlastnického či jiného práva k pozemku, 
nelze-li aktuálně ověřit v katastru nemovitostí,  
● situační nákres v příloze, stručný popis umístění 
dřevin.

4. Kam žádost nebo oznámení  
(viz bod č. 1) zaslat?
Na území KRNAP a jeho ochranného pásma –  
na Správu KRNAP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí.

5. Jakým zpu°sobem lze podat žádost?
A. osobně na podatelnu Správy KRNAP
B. poštou

C. e-mailem s elektronickým podpisem 

D. e-mailem bez elektronického podpisu, faxem, 
apod. – tyto žádosti je nutno do 5 dnů potvrdit 
způsobem uvedeným v bodě 5A, 5B nebo 5C.

6. Kolik zaplatíte?
Nic, vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích 
mimo les nepodléhá správnímu poplatku. 

7. Za jakých podmínek a kdy mu°žete 
kácet?
Kácení dřevin, vyjma havarijních stavů, se provádí 
zejména v období vegetačního klidu (cca od  
15. 10. do 15. 4.), pro lepší možnost posouzení 
zdravotního stavu dřevin je však vhodné žádost 
uplatnit již v době vegetace.

8. Co dělat, když máte obavy ze 
stromu°, které nerostou na Vašem 
pozemku?
Vždy je nutné nejdříve se domluvit s vlastníkem 
stromu, orgán ochrany přírody nemůže nikomu 
přikázat pokácení dřeviny. 
Péče o strom je povinností vlastníka.

9. Jakým zákonem je kácení dřevin 
rostoucích mimo les upraveno?
Zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a  krajiny, v platném znění (§ 7 – 9), a vyhláškou 
č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování 
jejich kácení.



Dřeviny rostoucí mimo les jsou stromy či keře, které 
rostou jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině 
i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní 
fond.

Dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením, 
pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější (např. 
památné stromy, zvláště chráněné druhy rostlin) 
nebo ochrana podle zvláštních předpisů (např. 
zákona o rostlinolékařské péči, zákon o hnojivech, 
zákon o ochraně práv k odrůdám apod.)

Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování, 
je povinností vlastníků (dřevina patří vlastníkovi 
pozemku, na kterém roste, bez ohledu na to, kdo ji 
sázel). Pouze při výskytu nákazy dřevin epidemickými 
či jinými jejich vážnými chorobami, může orgán ochrany 
přírody uložit vlastníkům provedení nezbytných zásahů, 
včetně pokácení dřevin. 

Poškození dřevin či jejich pokácení bez povolení 
je přestupkem či správním deliktem, za které lze fyzické 
osobě uložit pokutu až do výše 20 000 Kč (za skupinu 
dřevin až 100 000 Kč), fyzické osobě podnikající 
či právnické osobě pokutu do výše 1 000 000 Kč.

Kácení dřevin je možné povolit pouze ze závažných 
důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického 
významu dřevin. 

Kácení dřevin rostoucích mimo les

A. při kácení z pěstebních důvodů (při obnově 
porostů, při výchovné probírce), ze zdravotních 
důvodů, při údržbě břehových porostů (při 
správě vodních toků), k odstraňování dřevin 
v ochranném pásmu elektrizační a plynárenské 
soustavy (při provozování těchto soustav) 
 
– nutno oznámit 15 dní předem 

B. při havarijním kácení (při bezprostředním 
ohrožení života, zdraví nebo hrozí-li škoda 
značného rozsahu),

 – nutno oznámit 15 dnů po pokácení 

C. pokud má strom obvod kmene ve výčetní výšce 
(tj. ve výšce 130 cm nad zemí) menší než 80 cm 
nebo pokud plocha zapojených porostů dřevin 
nepřesahuje 40 m2, nejedná-li se významný 
krajinný prvek nebo strom, který je součástí 
stromořadí

 – bez oznamování 

D. pro kácení ovocných dřevin rostoucích 
na pozemcích v zastavěném území evidovaných 
v katastru nemovitostí jako druh pozemku 
zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo 
ostatní plocha se způsobem využití pozemku 
zeleň. 

 – bez oznamování 

E. při kácení dřevin rostoucích na plantážích 
(plantáž = pozemek takto registrovaný v katastru 
nemovitostí)

 – bez oznamování 

 Poznámka:

 ● oznámení musí obsahovat stejné náležitosti 
jako žádost, navíc musí obsahovat v případě 
havarijního kácení doložení skutečností 
nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky 
pro tento postup (viz bod č. 3).

 ● oznámení se zašle orgánu ochrany přírody 
(viz bod č. 4).

1. Kdy není třeba povolení?

Formulář k žádosti ke kácení získáte:

● na odboru státní správy Správy KRNAP

(Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí)

● na www.krnap.cz

2. Jak žádat o povolení?

3. Co musí žádost obsahovat?

Žádost může být samozřejmě uplatněna písemně 
i bez použití formuláře (viz bod č. 2.), musí však 
obsahovat:

A. u fyzické osoby:

 ● jméno a příjmení, datum narození, místo 
trvalého bydliště vč. PSČ, popř. adresu pro 
doručování,

B. u právnické osoby: 

 ● název nebo obchodní firmu, IČ, adresu sídla 
vč. PSČ, popř. jinou adresu pro doručování, 




