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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 12. 4. 2016 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, týkající se kácení zeleně.
Ve své žádosti požadujete poskytnout:
„Sdělení, zda Ministerstvo životního prostředí disponuje statistikami, analýzami či jinými
rozbory týkajícími se četnosti kácení stromů na území České republiky. Pokud ano,
žádáme o poskytnutí těchto dokumentů, které máte v elektronické podobě.
Informace, jaké finanční prostředky mělo Ministerstvo životního prostředí vyčleněné
na obnovu vykácených dřevin ve městech a obcích, případně z jakých dotačních fondů
dané prostředky čerpá. Konkrétně prosíme o sdělení těchto informací:


Jaká byla celková výše dotací poskytnutých na ochranu a obnovu zeleně
ve městech v letech 2012 – 2015 (dle jednotlivých let)



Jakým subjektům byly tyto dotace a v jaké výši poskytnuty – tj. v jaké výši
byly poskytnuty dotační prostředky obcím, krajům, NNO



Pokud máte seznamy příjemců podpory, prosíme o jejich poskytnutí



Informace o tom, jaké další dotační tituly ve vztahu k zeleni ministerstvo
spravuje a jak vysoké dotace z nich byly poskytnuty v letech 2012 – 2015
(kupř. ochrana a obnova alejí, vzdělávání úředníků v oblasti ochrany zeleně,
vzdělávací programy pro školy, atp.).“

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
MŽP nedisponuje žádnými statistikami, analýzami či jinými rozbory týkajícími se četnosti
kácení stromů na území České republiky.
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Co se týče finančních prostředků vynaložených na obnovu vykácených dřevin ve městech
a obcích, respektive na ochranu a obnovu zeleně ve městech a obcích, byly v letech 2012
– 2015 poskytovány finanční prostředky jednak z Národního programu Životní prostředí,
jednak z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).
V rámci Národního programu Životní prostředí byly v požadovaném období poskytovány
finanční prostředky na ochranu a obnovu zeleně ve městech a obcích prostřednictvím
těchto programů: Program zeleň do měst a jejich okolí/Program podpory sídelní zeleně;
Zelená stuha; Program podpory obcí ležících v regionech národních parků, Podprogram
Podpora zeleně a vybavenosti obcí. Celkem bylo v letech 2012 – 2015 skrze uvedené
programy poskytnuto formou dotací 192 308 261 Kč, v přiložené tabulce Vám posíláme
rozdělení finančních prostředků podle jednotlivých let. Stručný popis a celkové dotace
k jednotlivým programům, stejně jako seznamy příjemců obsahující název žadatele, název
akce a poskytované finanční prostředky, jsou taktéž součástí příloh.
Dále uvádíme, že program na podporu NNO nemá přímo určený dotační titul na obnovu
zeleně. Projekty NNO zaměřené (výhradně či částečně) na zeleň jsou podporovány
v rámci aktivit zaměřených na ochranu životního prostředí v obcích a městech, případně
v rámci aktivit zaměřených na ochranu přírody a biologické rozmanitosti. V příloze Vám
posíláme přehled podpořených projektů NNO zaměřených na ochranu zeleně. Vzhledem
k různorodosti projektů jsou uvedeny i stručné anotace tak, jak byly uvedeny
v projektových žádostech.
Problematika ochrany zeleně je dílčím způsobem obsažena i v projektech zaměřených
na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Zde se však jedná o dílčí aktivity
komplexnějších projektů (např. z několika desítek ekoprogramů pro školy je jeden
zaměřen na ochranu zeleně), a proto zde není možné exaktně vyčíslit míru podpory.
V rámci OPŽP byla podpora na ochranu a obnovu zeleně ve městech v letech 2012 –
2015 umožněna z Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013, Prioritní osy 6 –
Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblasti podpory 6.5 – Podpora regenerace
urbanizované krajiny. V období 2012 – 2015 bylo z prostředků Evropského fondu pro
regionální rozvoj podpořeno celkem 989 projektů zaměřených na sídelní zeleň, celková
poskytnutá podpora činila 2 mld. Kč. V přiložených dokumentech posíláme: rozdělení
finančních prostředků podle jednotlivých let, informace o tom, jakým subjektům a v jaké
výši byly tyto dotace poskytnuty, a seznam schválených projektů. Upozorňujeme, že
seznam schválených projektů v rámci OPŽP je zveřejněn na webových stránkách:
http://www.opzp2007-2013.cz/ke-stazeni/16833/detail/seznam-schvalenych-projektu/.
V novém programovém období lze opatření zacílená na sídelní zeleň podpořit
z prostředků Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. V rámci Prioritní osy 4 –
Ochrana a péče o přírodu a krajinu, jsou opatření zacílená na sídelní zeleň obsažena
ve specifickém cíli 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. Pro specifický cíl 4.4 byla v roce
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2015 vypsána výzva č. 15 s příjmem žádostí od 14. 8. 2015 do 14. 10. 2015. Do současné
doby, s ohledem na délku hodnocení jednotlivých žádostí, nebyly z prostředků Operačního
programu Životní prostředí 2014 – 2020 na sídelní zeleň proplaceny žádné finanční
prostředky.
Z národních dotačních programů lze v sídlech financovat také ošetření památných stromů,
jejich skupin a stromořadí z Programu péče o krajinu, Podprogramu pro zlepšování
dochovaného přírodního a krajinného prostředí.

S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková
Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR
Příloha: dle textu
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