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Ochrana dOchrana dřřevin evin –– momožžnosti nosti 
zmzměěnyny

přístup vlastníků
přístup širší veřejnosti
praxe úřadů
právní úprava



Ochrana dOchrana dřřevin evin –– momožžnosti nosti 
zmzměěnyny

osvěta
poradenství
účast na rozhodování
lobbying



Arnika Arnika –– Centrum pro podporu Centrum pro podporu 
obobččananůů –– ZachraZachraňňme stromyme stromy

tiskoviny, web
poradenská střediska
případové studie
kampaň za lepší paragrafy



Arnika Arnika –– Centrum pro podporu Centrum pro podporu 
obobččananůů –– ZachraZachraňňme stromyme stromy

http://stromy.arnika.org
Děčín, Jihlava, Ostrava, Praha
právní a odborné poradenství: 
posudky, odvolání, žaloby
kampaň Zachraňme stromy!

http://www.stromy.arnika.org/


leplepšíší §§§§ pro stromy?pro stromy?

• změna společenských 
poměrů
• omezená účast 
veřejnosti
• široká možnost 
správního uvážení
•neochota k 
upřesňování a výkladu 
zákona



leplepšíší §§§§ pro stromy!pro stromy!

Asdfdfasdfasfdas objektivní a 
nezaujaté
rozhodování
otevřené
rozhodování o 
kácení
jasný zákonný 
rámec, podrobné
provedení
zastavení úbytku 
dřevin mimo les



nnezezáávislevisle posuzovatposuzovat hodnotuhodnotu
stromstromůů

V případě kácení významných stromů je nutno
zavést povinné odborné posudky. Odborně
způsobilá osoba mimo jiné vyčíslí, k jaké
ekologické újmě by kácením došlo.

• dobré příklady (zejm. obec jako žadatel)
• nepřímo výklad MŽP k nutnosti odůvodnit 
rozhodnutí 1998 (Věstník MŽP 3/1998)
• dostatek odborných kapacit (dendrologové, AOPK, 
soudní znalci)
• nový zákon o ochraně přírody 2009?



rrozhodovatozhodovat o o kkáácenceníí
objektivnobjektivněě

Malé úřady nemají dost vyškolených úředníků. 
Obce rozhodující o vlastních parcích jsou zas ve
střetu zájmů. Kompetence by se měly převést na
větší obce a sousední úřady.

• usnesení vlády o přenosu kompetencí 2004
• vládní návrh novely zákona o ochraně přírody 
2008 
• kontrolní praxe ČIŽP
• judikát NSS k systémové podjatosti (rozh. č. 503 
publikované v č. 4/2005 Sb. NSS)



cchrhráánitnit stromostromořřadadíí v v krajinkrajiněě
Je třeba zrušit výjimky silničářů a správců toků, 
kteří smějí kácet aleje a břehové porosty bez
povolení. O stromech má vždy rozhodovat orgán
ochrany přírody.

• metodická instrukce MŽP 2008
• zájem veřejnosti (dvě petice k alejím – 8 100 
podpisů) 
• vládní návrh novely zákona o ochraně přírody 
2008 
• kontrolní praxe ČIŽP
• nový zákon o ochraně přírody 2009?



zzapojitapojit veveřřejnostejnost do do 
rozhodovrozhodováánníí

Na základě pouhého oznámení dochází k 
rozsáhlému kácení také ve městech a obcích. Je
nutné omezit kácení na oznámení, kdy se veřejnost
nemůže účastnit rozhodování. 

• výklady MŽP 1999 (a nepublikované z l. 1999 a 
2002)
• nepřímo výklad MŽP k účasti veřejnosti 2003
• nepřímo výklady MŽP k rozhodování o náhradní
výsadbě 1998 (Věstník MŽP 3/1998)
• judikát NSS (rozh. č. 194 v 5/2004 Sb. NSS)
• kontrolní praxe ČIŽP
• nový zákon o ochraně přírody 2009?



mméénněě kkáácetcet, , vvíícece ssáázetzet
Za vykácené dřeviny musí být vždy vysazeny nové. 
Pokud není možná výsadba v místě kácení, musí
majitel újmu zaplatit do obecního fondu určeného
na výsadbu dřevin.

• doporučená metodika AOPK 2005 a přípravy 
nové metodiky 2008
• dobrá praxe 
• nepřímo výklad MŽP k nutnosti odůvodňovat 
rozhodnutí o náhradní výsadbě 1998 (Věstník 
MŽP 3/1998) 
• špatná praxe ČIŽP s náhradní výsadbou a 
nápravnými opatřeními
• zákonný předpoklad (16 let)+zpracované návrhy 
zákona o ekologické újmě za kácení
• nový zákon o ochraně přírody 2009?



1. aktivizace ve1. aktivizace veřřejnosti ejnosti 
2. aktivn2. aktivníí mmíístnstníí NNONNO

3. podpora legislativn3. podpora legislativníích zmch změěnn

• účast v územním plánování
• přímá demokracie

• účast na rozhodování
• soudní prostředky ochrany

• odborný lobbying
• mediální a občanský tlak 



zmzměěny prny práávnvníí úúpravypravy
zmzměěna na úúřřednedníí praxepraxe
zmzměěna pna přříístupu vlastnstupu vlastnííkkůů

§ soudní judikatura
- úřední výklady a metodiky
- aktivní veřejnost

§§ zákon o ochraně přírody, 
stavební zákon, zákon o 
odvodech
- prováděcí předpisy
- územní plány a obecní vyhlášky 
k zeleni



dděěkuji za pozornost!kuji za pozornost!

lukas.matejka@arnika.org
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