
Informace k nové vyhlášce MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, 
ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb., ze dne 14. října 2014 
 
 
Dnem 27. června 2013 je datováno vydání vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb., 
o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, která je určena k provedení § 8 odst. 3 a 5 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  
Citovaná vyhláška zároveň nahrazuje § 8 dřívější vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, který byl novou vyhláškou zrušen.  
 
Podstatnou změnou, kterou citovaná vyhláška přinesla, je osvobození od nutnosti povolení 
v případech kácení dřevin rostoucích v zahradách (§ 3 písm. d) vyhlášky), přičemž zahradou nebyl ve 
vyhlášce míněn pojem označující druh pozemku dle evidence v Katastru nemovitostí, nýbrž se 
jednalo o speciální (a bohužel zároveň poněkud zavádějící) pojem vytvořený pro účel dané vyhlášky, 
dle které se zahradou rozumí pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu1) v zastavěném 
území obce, který je stavebně oplocený2) a nepřístupný veřejnosti (kde označení č. 1) je odkaz na § 
2 písm. a) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a označení č. 2) je 
odkaz na zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů). 
 
Uvedená nejasnost byla odstraněna a vyhláška č. 189/2013 Sb. byla, s účinností ode dne 1. 11. 
2014, změněna vyhláškou č. 222/2014 Sb., ze dne 14. října 2014. 
 
V současné době je tedy od povolení osvobozeno kácení ovocných dřevin, které rostou 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. 
 
Dále vyhláška č. 189/2013 Sb. stanoví, co se rozumí zapojeným porostem dřevin, co stromořadím a 
definuje též společenské funkce dřevin. 
Další ustanovení byla do vyhlášky převzata (a zároveň upravena) z vyhlášky č. 395/1992 Sb., např. 
definice nedovolených zásahů do dřevin. 
 
Pokud tedy jde o složku na této stránce Krajského úřadu Jihočeského kraje („Informace pro žadatele 
a správní orgány“), zmínky o vyhlášce č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uvedené v 
souborech „Informace pro OÚ ke kácení dřevin mimo les po novele zákona“ a „Návod pro žadatele o 
kácení“ byly vypuštěny, neboť § 8 této vyhlášky byl nahrazen vyhláškou novou č. 189/2013 Sb. 
 
 


