
 

Metodická pomůcka k povolování kácení dřevin rostoucích mimo les podle  

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

„ZOPK") a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění 

pozdějších předpisů, včetně doporučeného postupu dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,  

ve znění pozdějších předpisů 

 

Příslušné odkazy ZOPK se vztahují pouze na dřeviny rostoucí mimo les, tedy i na dřeviny ovocné. 

1. Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, a to příslušného 

obecního úřadu, v jehož správním území dřevina roste. Toto platí i na území CHKO Slavkovský les. 

Povolení nebo nepovolení kácení dřevin se vydává formou správního rozhodnutí dle zákona  

č. 500/2004 Sb., správního řádu (viz příloha č. 3). Povolení lze vydat ze závažných důvodů 

po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Odvolacím orgánem na území mimo 

CHKO Slavkovský les je Krajský úřad Karlovarského kraje; na území CHKO Slavkovský les je to 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les se 

sídlem Hlavní 504, 353 01 Mariánské Lázně. 

2. Požadavky na ochranu dřevin jsou vyjádřením veřejného zájmu na uchování přírodních  

a estetických hodnot, které dřeviny poskytují prostřednictvím svých funkcí. K posouzení schopností 

dřeviny plnit její funkce je třeba odborných znalostí a je na uvážení orgánu ochrany přírody, zda je 

způsobilý ho provést sám nebo nechá posouzení vypracovat odborníkem. Kromě ekologických 

 a estetických funkcí dřevin samotných mohou dřeviny dále přispívat k charakteristice krajinného 

rázu, být součástí významného krajinného prvku, památným stromem či zvláště chráněnou 

rostlinou, biotopem zvláště chráněných druhů, evropsky významnou lokalitou, případně na nich 

mohou hnízdit ptáci. V případě ohrožení uvedených zájmů ochrany přírody a krajiny (např. zásah 

do významného krajinného prvku) je nezbytné, aby žadatel požádal příslušné orgány ochrany 

přírody o vydání souhlasů, výjimek či závazných stanovisek. Kácení může být provedeno pouze  

v případě jejich vydání. 

Upozornění: Při jakémkoli kácení dřevin rostoucích mimo les ve významném krajinném prvku 

(dále jen „VKP") si ten, kdo má v úmyslu provést toto kácení, musí u příslušného orgánu ochrany 

přírody opatřit závazné stanovisko k zásahu do VKP. Orgánem ochrany přírody je v případě VKP 

„ze zákona" (např. rybník, vodní tok, údolní niva) obecní úřad obce s rozšířenou působností  

(§ 77 odst. 1 písm. a) ZOPK); v případě registrovaného VKP je tímto orgánem pověřený obecní úřad 

(§ 76 odst. 2 písm. a) ZOPK). 
 

3. Ochranu dřevin a povolování jejich kácení upravuje nově vyhláška Ministerstva 

životního prostředí ČR č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení 

(změna 222/2014 Sb.) dále i („vyhláška“), která nabyla účinnosti dne 01. 11. 2014. 

V této vyhlášce jsou vymezeny pojmy - např. nově „zapojený porost"; specifikovány nepovolené 

zásahy do dřevin; určena velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení; dány 

náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin a náležitosti oznámení o kácení dřevin a určeno období, 

ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí. 
 

4. Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či 

nájemce nebo jiný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí 

mimo les rostou. Žádost musí obsahovat náležitosti dané vyhláškou a správním řádem: 

a) specifikaci žadatele: 

I.    u fyzických osob - datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu 

pro doručování, 

II. u fyzických osob podnikajících nebo u právnických osob - název, identifikační číslo  

a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci, 
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b) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění 

dřevin a situační zákres, 

c) 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, 

d) 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, 

e) odůvodnění žádosti. 
 

5. Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí (v jeho výrokové části) o povolení kácení dřevin 

(§ 8 odst. 1 ZOPK) uložit žadateli podle § 9 ZOPK 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. Náhradní výsadbu lze uložit i na pozemcích, 

které nejsou ve vlastnictví žadatele o kácení, ale jen s předchozím souhlasem jejich vlastníka. Obce 

vedou přehled pozemků vhodných pro náhradní výsadbu ve svém územním obvodu po předběžném 

projednání s jejich vlastníkem. 

6. Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu 

se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny, v našich 

podmínkách je to zpravidla doba od 01. 10. běžného roku do 31. 03. následujícího roku. K tomu 

přihlíží orgán ochrany přírody při vydávání povolení ke kácení dřevin. 

7. Povolení není třeba ke kácení dřevin (§ 8 odst. 2 ZOPK) z důvodů pěstebních, to je za účelem 

obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, a z důvodů zdravotních nebo  

při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů (např. kácení břehových porostů dle zákona  

o vodách, z důvodů elektrického vedení atd.). Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně 

nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody - příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností, který je správním rozhodnutím může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje 

požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění. Oznámení o kácení dřevin 

musí 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 oznamovatele  

k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně souhlasu vlastníka 

pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku, s výjimkou postupu podle § 8 odst. 4 

ZOPK a s výjimkou kácení dřevin při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních 

toků (§ 47 odst. 2 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů.) a při odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení 

elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav (§ 24 odst. 3 

písm. g), § 25 odst. 3 písm. g), § 58 odst. 1 písm. f) a § 59 odst. 1 písm. g) zákona č. 458/2000 

Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů), 

c) specifikaci dřevin, které mají být káceny nebo byly pokáceny, 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, 

d) zdůvodnění oznámení a 

e) v případě kácení dřevin podle § 8 odst. 4 ZOPK doložení skutečností nasvědčujících tomu,  

že byly splněny podmínky pro tento postup. 
 

8. Povolování na silničních pozemcích a povolení kácení u železničních drah musí být vždy 

formou rozhodnutí, a to po dohodě se silničním a drážním správním úřadem. 
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9. Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného 

prvku (§ 3 odst. 1 písm. b) ZOPK) nebo stromořadí (stromořadí je vymezeno vyhláškou jako 

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), se podle § 8 

odst. 3 ZOPK v návaznosti na vyhlášku 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 m, 

c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití 

pozemku jako plantáž dřevin (Příloha vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon  

č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška), 

d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru 

nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se 

způsobem využití zeleň. 
 

10. Povolení není třeba také 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 příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 15 dnů od provedení 

kácení (§ 8 odst. 4 ZOPK). Ihned po podání oznámení by měl obecní úřad obce s rozšířenou 

působností provést kontrolu, zda skutečnosti uvedené v podaném oznámení jsou pravdivé. 

11. V případě podaných žádostí občanských sdružení o informování o zahajovaných správních řízeních 

(§ 70 ZOPK) musí orgán ochrany přírody oznámit zahájení řízení také přihlášeným občanským 

sdružením, které se mohou do 8 dnů od doručeného oznámení přihlásit za účastníka řízení. 

Přihlášené občanské sdružení se potom stává účastníkem správního řízení se všemi právy  

a povinnostmi. Nově se v případě vydávání závazných stanovisek ovšem občanské sdružení 

(spolek) nestává účastníkem řízení a jeho účast na vydání závazného stanoviska tedy není 

možná. Pouze se o zamýšlených zásazích dozví, ale nemohou se povolování o kácení zakončené 

vydáním závazného stanoviska účastnit, ani jinak zasahovat, podávat námitky apod. Občanská 

sdružení se nemohou stát účastníky řízení ani přihlášením do řízení, která vydávají stavební úřady 

a které se zároveň týkají povolení ke kácení dřevin. Tento problém je napaden u ústavního soudu, 

který ještě nerozhodl.  

12.  Povolení ke kácení dřevin se vydává buď: 

a) formou samostatného správního rozhodnutí podle § 8 odst. 1 ZOPK, tzn., že vlastní řízení se 

řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Tj. jedná o případy, kde 

se nevede územní řízení/společné územní a stavební řízení podle stavebního zákona (územní 

souhlas, stavby nevyžadující územní rozhodnutí ani územní souhlas, stavby již dříve pravomocně 

umístěné, stavby na ohlášení apod.) 

  nebo 

b) závazným stanoviskem (ZS) – případy, kde se vydává ZS definuje § 8 odst. 6 ZOPK:  

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 ZS orgánu 

ochrany přírody.  

Toto ZS vydává orgán ochrany přírody (OOP) příslušný k povolení kácení dřevin.  



4 

Povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, je-li v ZS 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.  

 
Pozn.: k § 8 odst. 6 zákona (povolení vydané závazným stanoviskem) 

 
Od 1. ledna 2018 se v souvislosti s rozsáhlou novelizací stavebního zákona ke kácení dřevin 

v některých případech nevydává povolení, nýbrž ZS (§ 149 správního řádu). Kácení pak povoluje 

stavební úřad v navazujícím řízení tím, že do výroku svého rozhodnutí vtělí závaznou část 

závazného stanoviska OOP (ta může obsahovat i uložení náhradní výsadby). Tento postup se 

použije v případě stavebních záměrů (staveb, terénních úprav a zařízení) povolovaných 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. Na stavby, které jsou pouze předmětem stavebního řízení (ukončeného stavebním 

povolením) nebo se ohlašují, nový režim nedopadá – zde se tedy nadále bude vydávat povolení  

ke kácení ve správním řízení. 

 

Podle stávající právní úpravy ve stavebním zákoně musí být ZS orgánu ochrany přírody součástí 

žádosti, kterou stavebník předloží stavebnímu úřadu. ZS se tedy bude vydávat na žádost stavebníka 

a to před zahájením (nebo na počátku) příslušného navazujícího řízení před stavebním úřadem. 

Náležitosti žádosti jsou totožné jako u žádosti o povolení (viz § 4 vyhlášky č. 189/2013 Sb.) 

Zdůraznit je třeba zejména to, aby žádost vždy obsahovala písemný souhlas vlastníka pozemku 

s kácením dřevin, nežádá-li o vydání ZS přímo vlastník sám. Stavebník (účastník navazujícího 

řízení), bude-li osobou odlišnou od vlastníka či nájemce pozemku, bude moci zpravidla prokázat 

jiný uživatelský vztah k pozemku (viz § 4 prováděcí vyhlášky č. 189/2013). 

Proces vydávání ZS není správním řízením a nemá účastníky, je tedy z formálního hlediska 

méně komplikovaný (nerozesílá se oznámení o zahájení řízení, není třeba nikoho seznamovat 

s podklady apod). Samotné ZS se však strukturou i obsahem blíží rozhodnutí (nově je tato 

skutečnost, dovozovaná dříve z judikatury, zakotvena v § 149 odst. 2 správního řádu). Souhlasný 

či nesouhlasný závěr v závazné (výrokové) části stanoviska je tedy třeba řádně odůvodnit stejně, 

jako by tomu bylo u rozhodnutí. I odůvodnění ZS tedy musí obsahovat důvody pro vydání ZS, 

podklady pro jeho vydání (hlavním podkladem bude projektová dokumentace zamýšlené stavby), 

úvahy, kterými se správní orgán řídil. Ustanovení § 8 odst. 6 zákona přímo stanoví obdobné použití 

odstavců 1 až 5 a § 9 zákona. Součástí odůvodnění ZS tudíž musí být také vyhodnocení 

funkčního a estetického významu dřevin, posouzení závažnosti důvodu ke kácení a případně 

také úvaha o přiměřenosti uložené náhradní výsadby. 
 

Novelizace nijak neměnila kompetenční ustanovení zákona, přímo v § 8 odst. 6 je však uvedeno, 

že k vydání ZS je příslušný tentýž orgán jako k vydání povolení (v převážné většině případů tedy 

obecní úřad).  

 

13. Podle § 8 ZOPK lze povolení ke kácení dřevin vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení 

funkčního a estetického významu dřevin. Závažnými důvody se míní důvody na straně žadatele, 

může jimi např. být choroba dřeviny, pád dřeviny vlivem povětrnostních vlivů, nebezpečí ohrožení 

života, zdraví či majetku. Při rozhodování zvažuje orgán ochrany přírody současně estetické  

a ekologické funkce stromu a závažnost důvodů žádosti, přičemž z odůvodnění rozhodnutí by mělo 

být zřejmé, jakými úvahami se při posuzování těchto kritérií řídil. 

14. Na území národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací  

a přírodních památek rozhoduje o kácení dřevin rostoucích mimo les buď Krajský úřad 

Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (mimo maloplošně zvláště chráněná 

území v kategorii národní) nebo Správa CHKO Slavkovský les (na území CHKO Slavkovský les;  

a na území národních přírodních rezervací a národních přírodních památek). 
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Upozornění na některá ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. (dále jen „správní řád"): 
 

1. Žádost - § 45 správního řádu (posuzuje se podle obsahu, ne jak je označeno) 

Žádost musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu - u fyzické osoby musí být 

uvedeno jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, nebo jiná adresa pro doručování 

dle § 19 odst. 3 správního řádu. Fyzická osoba podnikající uvede kromě jména, příjmení 

i identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku, nebo jiné zákonem upravené evidenci 

jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede svůj název 

nebo obchodní firmu, identifikační číslo, adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. 

Podání musí obsahovat označení správního orgánu a podpis osoby, která je činí. Absence 

jakéhokoliv z těchto údajů způsobuje neúplnost podání. 

Správní orgán nesmí nutit podatele, aby pro obsah svého podání použil jím vytvořené tiskopisy 

 a formuláře, pokud tato povinnost výslovně nevyplývá z obecně závazného právního předpisu, 

který zpravidla uvádí i vzory těchto tiskopisů (žádost o povolení kácení dřevin není upravena 

žádným právním předpisem). Pokud někdo podává podání osobně - hned je nutné zkontrolovat 

žádost a na místě odstranit vady. Jinak se vyzve k odstranění vady a stanoví se přiměřená lhůta 

(dopisem) - § 45 odst. 2 správního řádu - příloha č. 4. Současně lze řízení dle § 64 správního řádu 

přerušit usnesením - příloha č. 5. Je možné využít přerušení řízení spojené s výzvou k odstranění 

nedostatků žádosti dle § 45 odst. 2, správního řádu - příloha č. 1. 

V případě, že žádost nebude ve stanovené lhůtě doplněna, řízení se dle § 66 správního řádu, 

zastaví - příloha č. 6. 
 

2. Zahájení řízení 

- O žádosti (§§ 44, 45 správního řádu) - je zahájeno dnem, kdy žádost došla správnímu orgánu  

(u více žadatelů, kdy došla od posledního). Žádost je podáním ve smyslu správního řádu. Žadatel 

může zúžit předmět žádosti nebo žádost vzít zpět, ale toto právo lze uplatnit jen do vydání 

rozhodnutí. 

- O zahájení řízení správní orgán uvědomuje všechny účastníky řízení podle § 47 odst. 1 

správního řádu, včetně přihlášených občanských sdružení - viz výše - příloha č. 2 

3. Účastníci řízení jsou definováni v §§ 27 a 28 správního řádu 

- žadatel je vždy účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a uvádí se ve výroku 

rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (viz příloha č. 3). 

- vlastník dřeviny (v případě, že není žadatelem) a občanské sdružení jsou účastníky řízení 

dle § 27 odst. 2 správního řádu a uvádí se ve výroku rozhodnutí o povolení kácení dřevin 

rostoucích mimo les (viz příloha č. 3) 

- za účastníka je v pochybnostech považován i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se 

prokáže opak) - rozhoduje správní orgán usnesením, proti kterému je možné podat odvolání. 

Oznamuje se (doručuje) pouze tomu, koho se to týká a ostatní účastníci řízení se pouze 

vyrozumí (správní řád neupravuje formu). 
 

4. Ústní jednání (§ 49 správního řádu) - nařizuje se vždy, když to stanoví správní řád a je-li to 

nezbytné, je neveřejné, pokud správní orgán neurčí, že bude veřejné (dbá na práva účastníků). Pokud 

mu „hlavní účastník" - dle § 27 odst. 1 správního řádu - (nejsou to občanská sdružení), navrhne, aby 

jednání bylo veřejné - rozhodne správní orgán usnesením, které poznamená do spisu (nelze se 

odvolat), ale vyhoví pouze, když nemůže být způsobena újma druhým účastníkům řízení (např. 

nesouhlas jednoho z účastníků). 

5. Protokol dle § 18 správního řádu - o ústním jednání, ohledání a všech úkonech, při nichž dochází 

k jednání s účastníky řízení, se sepisuje protokol. Správní řád stanoví demonstrativní výčet obsahu 

protokolu, tzn., co obsahovat musí. Místo úkonu se uvede nezaměnitelným způsobem, tzn. např. 

číslo parcely, místo nemovitosti apod. Čas provedení úkonu se v protokolu uvede jeho zahájením  

a skončením, a to datem, hodinou a minutou. V protokolu jsou identifikovány všechny přítomné 
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osoby s výjimkou náhodných přítomných, které nemají k řízení vztah. Vzhledem k tomu, že ústní 

jednání je neveřejné musí správní orgán osoby nemající vztah k projednávané věci z jednání vykázat.  

U ostatních se uvádí jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. V protokolu je 

identifikován i pracovník správního úřadu, a to jméno, příjmení, funkce, nebo se uvede číslo 

služebního průkazu. 

Hlavním obsahem protokolu je vylíčení průběhu předmětných úkonů a vyjádření účastníků řízení. 

Protokol končí konstatováním možnosti přítomných seznámit se s jeho obsahem a vyjádřit  

se k němu. Protokol musí všichni účastníci řízení podepsat, pokud někdo odmítne, poznamená se to 

do protokolu. Účastníci nemají nárok na stejnopis protokolu, mají nárok na jeho kopii. 
 

6. Podklady pro vydání rozhodnutí (§ 50 až 57 správního řádu) - opatřuje je správní 

orgán (účastníci mají povinnost označit důkazy na podporu svých tvrzení). 

Správní orgán je povinen zjistit skutečný stav věci. Se všemi důkazy, které si opatří, musí být 

účastníci řízení seznámeni a musí jim být dána možnost se k nim vyjádřit. V případě, že toto pravidlo 

nebude dodrženo, jedná se o nezákonnost rozhodnutí. V případě opatření si znaleckého posudku se 

usnesením - příloha č. 7 ustanoví znalec (je možno se odvolat). Usnesení se oznamuje pouze znalci, 

musí se v něm uvést konkrétně, o co se žádá, stanovit lhůtu pro předložení posudku (písemně,  

v kolika výtiscích). O ustanovení znalce se vyrozumí účastníci řízení - § 56 správního řádu. 
 

POZOR! Podle § 36 odst. 3 správního řádu musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve 

věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, to se netýká žadatele, pokud se jeho 

žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 

vzdal. To znamená, že účastníci musí vědět o všech podkladech, na základě kterých rozhodujete. 

Formu pro seznámení s podklady správní řád neuvádí. Nedodržením této zásady se dopustíte 

porušení procesních práv, které je klasifikováno jako nezákonné. 
 

7. Rozhodnutí (§§ 67, 68, 69 správního řádu) - příloha č. 3 (vzor rozhodnutí) 

- ve výroku rozhodnutí se označí „hlavní" účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu) - fyzické 

osoby - jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, právnické osoby - název, sídlo, 

IČO; 

- v odůvodnění rozhodnutí je nutné vždy se vypořádat s námitkami a vyjádřeními účastníků 

řízení; 

-  doručování rozhodnutí (a dalších písemností) se řídí § 20 a § 21 správního řádu. 

 

8. Oprava rozhodnutí (§ 70 správního řádu) - opravným rozhodnutím se mění výrok 

rozhodnutí, opravným usnesením se mění odůvodnění rozhodnutí. 

POZOR! Jedná se o opravu zřejmých nesprávností, ani jedním z těchto aktů nelze opravit 

věcnou nebo právní vadu rozhodnutí. 
 

9. Odvolání (§§ 81 - 93 správního řádu) 

- odvolání se podává v počtu stejnopisů, kolik je účastníků řízení + 1 pro správní orgán (v případě 

nedodání správného počtu, vyhotoví je správní orgán na náklady odvolatele), 

- lhůta pro vyjádření ostatních účastníků řízení k odvolání nesmí být kratší než 5 dnů, 

- v případě nepřípustného nebo opožděného odvolání je nutné předat spis odvolacímu orgánu do 10 

dnů od jeho obdržení, 

- v případě, že před předáním spisu odvolacímu orgánu nastane některý z důvodů pro zastavení 

řízení (§ 66 zákona) správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, řízení zastaví. 
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Příloha č. 1 
 

Hlavička městského (obecního) úřadu 

 

Městský (Obecní) úřad  ................... , podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů 

v y  z  ý  v  á  
 

navrhovatele pana/paní ............................. , nar ................ , trvale bytem...........................  k odstranění 

nedostatků žádosti ze dne  .............................  tím, že ve lhůtě ................................  doplní žádost o 
 

Nebude-li nedostatek podané žádosti ve stanovené lhůtě odstraněn, bude řízení podle § 66 odst. 1 písm. 

c) správního řádu zastaveno. 
 

 

U S N E S E N Í  
 

Městský (Obecní) úřad  .............................  podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. a) 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

přerušuje 

řízení ve věci ............................................................ , a to na dobu ....................................................  

O  d  ů  v o  d  n  ě  n  í  :  

(V odůvodnění usnesení je třeba uvést, že podaná žádost vykazovala nedostatky, které je 

nezbytné v usnesení přesně specifikovat a navrhovatel je tedy vyzýván k odstranění nedostatků žádosti 

ve stanovené lhůtě a z těchto důvodů je přerušeno řízení.) 
 

P o u č e n í : 
 

Proti tomuto usnesení se lze podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode 

dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje, a to podáním 

učiněným u Městského (Obecního) úřadu  ........................  Podle ustanovení § 76 odst. 5 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád správního řádu, ve znění pozdějších předpisů nemá odvolání odkladný 

účinek. 
 

 

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby (otisk úředního razítka) 

POZN.: 

- toto usnesení se oznamuje navrhovateli 
- přerušení řízení není povinné 
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Příloha č. 1 
 

Hlavička městského (obecního) úřadu 
-  

Naše značka vyřizuje / linka Datum: 
 

 

Oznámení o zahájení správního řízení 
 

 

Městský (Obecní) úřad ..................... , na základě žádosti ................................. (uvést žadatele 

včetně   data   narození  a   bydliště   respektive   sídla firmy)   ze   dne    .................,   podle 

§ 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") 
 

oznamuje, 
 

že dne .............  bylo zahájeno správní řízení ve věci povolení kácení dřevin(y) rostoucí(ch) 

mimo les podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK"), a to  .................................................. (uvést druh, počet  a 

velikost) na pozemku p. (st.) č .................. , ve vlastnictví ..................... (uvést vlastníka nebo napsat 

„ve vlastnictví žadatele"). 
 

 

Městský      (Obecní)      úřad .........................       vyzývá      tímto      občanské(á) 

sdružení .......................... jejichž hlavním posláním je ochrany přírody a krajiny, aby v souladu 

s termínem stanoveným v § 70 odst. 3 ZOPK - tzn. do 8 dnů od doručení tohoto dopisu -oznámilo(y) 

svoji účast v tomto řízení. (Uvést jen tehdy, pokud je u vás nějaké občanské sdružení zaregistrováno) 
 

 

 

 

 

 

(otisk razítka) 
 

(jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby) 
 

 

 

 

 

Oznámení obdrží: 

Účastník řízení; vlastník pozemku (pokud není žadatelem); občanské sdružení 
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Příloha č. 1 
 

Hlavička městského (obecního) úřadu 

Naše značka vyřizuje / linka Datum: 
 

 

 

R o z h o d n u t í 
 

 

Městský (Obecní) úřad  ........................ , jako orgán ochrany přírody věcně a místně 

příslušný podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK") a ust. § 10 a 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, 
 

rozhodl podle ustanovení § 8 odst. 1 „ZOPK" takto: 
 

 

(ne) povoluje 
 

„uvést komu - u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt. ................ 

- u právnické osoby: název subjektu, identifikační číslo, adresu sídla (dle obchodního 

rejstříku) 

pokácení (uvést počet, druh, obvod dřevin) na pozemku p. č ...................... v k. ú .......................  
 

Kácení bude provedeno mimo vegetační období, tj. v období od 01. 10. běžného roku do 31. 03. 

následujícího roku. 
 

V souladu s § 9 „ZOPK" se žadateli ukládá přiměřená náhradní výsadba ........................ ks dřevin 

(uvést druh apod.) na pozemek p. č ..................... v k. ú .............. Náhradní výsadba musí být 

provedena nejpozději do .................  

Současně se ukládá následná péče o vysazené dřeviny po dobu .....................  (max. 5 let). 
 

Účastník či účastníci řízení: 

I. (dle § 27 odst. 1 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) 

- u fyzických osob uvést jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu 

- u právnických osob uvést jejich název nebo obchodní jméno, IČO, adresu sídla (dle obchodního 

rejstříku) 
 

O  d  ů  v o  d  n  ě  n  í  :  
 

V odůvodnění rozhodnutí shrne správní orgán dosavadní průběh správního řízení a dále uvede ve 

smyslu § 68 odst. 3 správního řádu důvody výroku, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní 

orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán 

vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí. Je nutné 

předmětné dřeviny vyhodnotit z hlediska estetického a funkčního významu - § 8 odst. 1 ZOPK, vypořádat 

se s námitkami a vyjádřeními účastníků řízení a uvést proč bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku 

rozhodnutí. 
 

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů odvolat ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje do 15 dnů ode dne 

oznámení tohoto rozhodnutí; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení 



 

rozhodnutí, a to podáním učiněným u Městského (Obecního) úřadu ................................  Odvolání se 

podává v počtu  .........................  stejnopisů (uvede se potřebný počet stejnopisů, tak aby jeden 

zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis). 
 

(otisk úředního razítka) (jméno, příjmení, 

funkce a podpis oprávněné úřední osoby) 

 

 

 

 

 

 

 

Toto rozhodnutí obdrží účastníci řízení: 

• hlavní účastníci (uvedení ve výroku §27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů) 

• vedlejší účastníci (§27 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů) 
 

Na vědomí: 

např. stavební úřad, ČIŽP apod. (nemusí být vždy, záleží na konkrétním případu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Naše značka vyřizuje / linka Datum: 

 

Závazné stanovisko 
 

Městský (Obecní) úřad  ......................... , jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle  

§ 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZOPK") a ust. § 10 a 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
 

I. 

(ne) povoluje 

podle ustanovení § 8 odst. 6 ZOPK 
 

„uvést komu  - u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt. ..............  

- u právnické osoby: název subjektu, identifikační číslo, adresu sídla (dle obchodního 

rejstříku) 

pokácení (uvést počet, druh, obvod dřevin) na pozemku p. č ….. v k. ú. ……, vlastník pozemku/ů ….. 
 

Kácení bude provedeno mimo vegetační období, tj. v období od 01. 10. běžného roku do 31. 03. 

následujícího roku. 
 

II.  

 

V souladu s § 9 „ZOPK" se žadateli ukládá přiměřená náhradní výsadba ks dřevin (uvést druh 

apod.) na pozemek p. č ………v k. ú………dní výsadba musí být provedena nejpozději do  

Současně se ukládá následná péče o vysazené dřeviny po dobu .....................  (max. 5 let). 
 

O  d  ů  v o  d  n  ě  n  í  :  
 

V odůvodnění závazného stanoviska orgán ochrany přírody uvede řešení otázky, která je předmětem 

závazného stanoviska, ustanovení zákona, které zmocňuje k jeho vydání a další ustanovení právních 

předpisů, na kterých je obsah závazné části založen. V odůvodnění uvede důvody, o které se opírá, obsah 

závazné části závazného stanoviska, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se správní orgán řídil 

při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů na kterých je obsah závazné části založen. 

 

 

Poučení účastníků 

 

Toto závazné stanovisko je v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu, úkon učiněný 

správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení  

a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu (rozhodnutí nebo ohlášení 

stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  

Proti závaznému stanovisku nelze podat odvolání. Proti obsahu závazného stanoviska lze vznést 

námitky v rámci odvolání proti příslušnému navazujícímu rozhodnutí správního orgánu (stavebního 

úřadu). 

 

(otisk úředního razítka) (jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby) 
 

obdrží  

(žadatel, vlastník pozemku): 

na vědomí: 

např. stavební úřad, ČIŽP apod. (nemusí být vždy, záleží na konkrétním případu) 

  



 
Naše značka vyřizuje / linka Datum: 

 

 

V  Ý  Z V A  
 

 

 

Městský (Obecní) úřad .........................................  jako věcně příslušný správní úřad podle 

ustanovení přísl. §§ (76, 77) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů vyzývá dle ust. § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů identifikace žadatele k doplnění žádosti, a to o ................................................. ,  

ve lhůtě ...............................................................................................................................................  
 

Dne  ..........  byla Městskému (Obecnímu) úřadu  ............................  doručena žádost identifikace 

žadatele. Žadatel uvedenou žádostí požádal o povolení kácení dřevin ............................... na pozemku 

p. č ................. v kat. území .............................  
 

Výše uvedené podání vykazuje nedostatky, které nemůže správní orgán sám odstranit -

Specifikace náležitostí, které nemůže správní orgán odstranit. 
 

 

Nebude-li nedostatek podané žádosti ve stanovené lhůtě odstraněn, bude řízení o povolení 

kácení dřevin podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaveno. 
 

 

 

 

(otisk razítka) 
 

(jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby) 

  



 
Naše značka vyřizuje / linka Datum: 

 

U S N E S E N Í  
 

Městský (Obecní) úřad ...........................  jako příslušný orgán ochrany přírody podle 

ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů ve věci žádosti identifikace žadatele, ze dne  ......................................  o povolení 

kácení dřeviny rostoucí mimo les rozhodl takto: 
 

Městský (Obecní) úřad, podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") 
 

přerušuje 
 

řízení ve věci žádosti o povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les vedené na základě žádosti 

 ................................ identifikace žadatele ........................, a to na dobu .. . . ode dne doručení 

tohoto usnesení. 

 

O  d  ů  v o  d  n  ě  n  í  :  
 

Uvést, že podaná žádost o povolení kácení dřevin vykazovala nedostatky, žadatel byl vyzván k 

odstranění nedostatků žádosti ve stanovené lhůtě a řízení proto bylo přerušeno. 
 

P  o u  č  e  n  í  :  
 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho 

doručení ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje, a to podáním učiněným u 

Městského (Obecního) úřadu  .................  První den této lhůty je den následující po dni doručení. 

Podle § 76 odst. 5 správního řádu nemá odvolání odkladný účinek. 
 

 

(otisk úředního razítka) (jméno, příjmení, 

funkce a podpis oprávněné úřední osoby) 

 

 

 

 

- toto usnesení se oznamuje účastníkům řízení 
 

Pozn. V případě, že je pouze jeden účastník řízení, doručuje se výzva a usnesení na jediném 

hlavičkovém papíře. 

  



 
Naše značka vyřizuje / linka Datum: 

 

U S N E S E N Í  
 

Městský (Obecní) úřad  ........................... , jako příslušný orgán ochrany přírody podle 

ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů rozhodl takto: 
 

Podle § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „správní řád"), se řízení ve věci žádosti pana .......................... , nar ........................... , 

bytem  ................  o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č ................................  

v kat. území  .....................  
 

z a  s t  a  v u  j e. 
 

 

O  d  ů  v o  d  n  ě  n  í  :  
 

V odůvodnění usnesení se řádně zdůvodní, proč správní orgán zastavuje řízení o žádosti. 
 

P o u č e n í : 
 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho 

doručení ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje, a to podáním učiněným u 

Městského (Obecního) úřadu  .........................  První den této lhůty je den následující po dni 

doručení. Podle § 76 odst. 5 správního řádu nemá odvolání odkladný účinek. 
 

 

(otisk úředního razítka) (jméno, příjmení, funkce a podpis 

oprávněné úřední osoby) 

 

 

 

 

 

 

- toto usnesení se oznamuje účastníkům řízení 

  



 
Naše značka vyřizuje / linka Datum: 

 

U S N E S E N Í  
 

 

Městský (Obecní) úřad .......................... , věcně a místně příslušný dle ust. § 10 a 11 zák. 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto: 
 

Podle § 56 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „správní řád"), se na odborné posouzení  .....................................................  (skutečností, 

k nimž je třeba odborného posouzení) 
 

 u  s t  a  n  o  v u  j  e  znalec 
 

titul, jméno, příjmení. .......................... , nar ................., bytem ...........................  
 

 

Znalci se ukládá, aby posudek ve věci  ........................................  (specifikovat požadovaný 

obsah znaleckého posudku) vypracoval písemně a předložil jej správnímu orgánu do 
 

 

O  d  ů  v  o  d  n  ě  n  í  :  
 

V odůvodnění usnesení se uvede, na jakém odborné posouzení skutečností, k nimž je třeba 

odborných znalostí, které úřední osoby nemají, a toto odborné posouzení nelze opatřit od jiného 

správního orgánu, závisí rozhodnutí, proto se k vypracování znaleckého posudku ustanovuje znalec. 

 

P o u č e n í : 
 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho 

doručení ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje, a to podáním učiněným u 

Městského (Obecního) úřadu  .........................  První den této lhůty je den následující po dni 

doručení. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek. 
 

 

 

(otisk úředního razítka) (jméno, příjmení, funkce a podpis 

oprávněné úřední osoby) 

 

 

-   toto usnesení se oznamuje pouze znalci 
 

-   účastníci se vhodným způsobem o ustanovení znalce vyrozumí 

 

 

 

V případě jakýkoliv dotazů či neporozumění textu, prosím, kontaktujte pracovníka odboru 

životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského Kraje: 

Ing. Radoslava Brachtla e-mail: radoslav.brachtl@kr-karlovarsky.cz (tel.: 354 222 228) nebo 

Ing. Lucii Vavříkovou e-mail: lucie.vavrikova@kr-karlovarsky.cz (tel.: 354 222 507) 

mailto:radoslav.brachtl@kr-karlovarsky.cz
mailto:lucie.vavrikova@kr-karlovarsky.cz

