
První rok existence Ekologického fondu m ěsta Šluknov 

Město Šluknov disponuje od 1. ledna 2014 tzv. Ekologickým fondem, což je zvláštní účet 
města, na který fyzické a právnické osoby poskytují finanční prostředky, které jsou následně 
investovány na výsadbu nových dřevin a ošetření těch stávajících na katastru města. EF byl 
zřízen na návrh ORŽP na základě inspirace u jiných českých měst, které již tento fond zřízen 
mají, zejména jako prostředek k získání finančních prostředků na zlepšování kvality životního 
prostředí mimo rámec městského rozpočtu.  

Hlavním příjmem EF jsou příspěvky na zajištění náhradních výsadeb za kácení dřevin na 
katastru města. Zákon o ochraně přírody a krajiny požaduje, aby za každé kácení dřevin, 
kterým vznikne ekologická a estetická újma, byla uložena kompenzace této újmy. Klasickou 
kompenzací je uložení náhradní výsadby, v praxi je však obtížné tyto výsadby vymáhat a 
zejména kontrolovat péči o ně. V zákoně je sice zmíněna možnost odvádět odvod za kácení 
dřevin do rozpočtu obce, avšak kvůli neexistenci prováděcího předpisu jej nelze realizovat.  

Jedinou možností, jak namísto ukládání výsadeb přímo osobám provádějícím kácení, vybírat 
finanční příspěvky, bylo založení Fondu, do kterého by osoby odváděly příspěvek ve výši 
hodnoty vysazeného stromu náhradní výsadby.  

Na účtu města Šluknov se za rok 2014 nashromáždilo téměř 60.000 Kč, z nichž 43.000 Kč 
bylo investováno na péči o dřeviny ve městě. Zbytek finančních prostředků na účtu bude spolu 
s novými příspěvky využit v roce 2015. 

Pokud máme hovořit o konkrétních projektech financovaných z EF, musíme zmínit většinu 
výsadeb provedených ve městě na podzim – úpravu veřejného prostranství na návsi 
v Císařském, podsadba aleje na ulici T. G. M. a stromy věnovaném prvňáčkům v zahradě ZŠ 
Žižkova. Významná částka byla již v létě investována do ošetření jasanů na frekventovaném 
místě mezi Divadlem mladých a Tescem. 

Lze tak jednoznačně konstatovat, že zřízení EF se vyplatilo a zatímco firmám a občanům 
provádějícím kácení převážně na veřejných prostranstvích (za kácení na zahradách si 
standardně občané provádí náhradní výsadbu sami a ve vlastním zájmu o ni pečují) ubyla 
povinnost starat se o náhradní výsadbu dřevin, město získalo prostředky, které jsou účelně 
využívány ke zkrášlení města. 

 

Dokončování úpravy návsi v Císařském financované z Ekologického fondu 


